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Förord 

 

Ett stort tack till de informanter som deltog i vår studie, som delade med sig utav sina 

tankar och därmed gjorde denna C-uppsats möjlig. Vi vill även tacka vår handledare 

Marie Lydell som har gett oss ständig och bra feedback. Ett tack till vår samarbetspartner 

Studenthälsan som har bidragit med lokaler och kloka tankar, vill även rikta ett stort tack 

till de vänner som har stöttat oss i vår uppsats process.  

 

Tack så mycket! 

 

Anna Daggenstedt & Erica Leandersson.  
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Sammanfattning  

Bakgrund/syfte: Det har visats att studenters alkohol-och narkotikakonsumtion ökat de 

senaste åren. Studenter har visats ha en större potential till att få ett alkohol- och 

narkotikamissbruk. Syftet med denna studie var att belysa studenters attityder till 

användandet av alkohol och narkotika. Metod: En kvalitativ metod användes och fem 

intervjuer genomfördes med studenter på en högskola i sydvästra Sverige. Intervjuerna 

transkriberades och materialet analyserades sedan genom en temaanalys.  

Resultat: Vid analysen framkom det tre olika teman; skapa sociala relationer, krav från 

andra studenter och risk för missbruk. Under de tre olika temana framkom det att alkohol 

är en stor del av studentlivet. Vidare upplevs det i vissa lägen finnas mer negativa 

erfarenheter av alkohol än narkotika. Implikation: Resultatet i föreliggande studie visar 

att sociala relationer och krav från andra studenter påverkar studenters konsumtion av 

alkohol och narkotika. Det resultat som har tagits fram kan i samarbete med olika aktörer 

användas för att skapa temadagar och gruppaktiviteter.  
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Abstract 

Background/Aim: There is evidence that student’s alcohol and drug consumption has 

increased in recent years. Students have been shown to have a greater potential to get an 

alcohol and drug abuse. The purpose of this study was to examine student’s attitudes 

regarding the use of alcohol and drugs. Method: A qualitative approach was used and 

interviews were conducted with students at a college in the southwest, Sweden. The 

interviews were transcribed and the material was then analyzed by a theme analysis.  

Results: In the analysis it appeared three themes: creating social relationships, demands 

from other students and risk of abuse. During the three themes appeared that alcohol is a 

big part of student life. Besides that there are some experienced in certain situations that 

there is more negative experiences of alcohol than drugs. Implication: The results off the 

current study show that social relationships and demands from other students affect 

student’s use of alcohol and drugs. The results that have been taking from the essay can in 

collaboration with different actors create to make theme days and group activities.  
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Inledning  

Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning (CAN) skriver att cirka 13 % svenskar 

anses ha ett riskbruk av alkohol, vilket innebär en alkoholkonsumtion som ökar risken för 

skador. Definitionen av riskbruk anges för män som 14 standardglas per vecka och mer än nio 

standardglas per vecka för kvinnor, ett standardglas innehåller då 12 gram alkohol vilket 

motsvarar fyra cl sprit (CAN, 2013).  Det har även visats att män i åldrarna 20-24 är den 

högsta andelen bland individer som konsumerar narkotika. Bullock redovisar att 13,4 procent 

av männen och 7,6 procent av kvinnorna uppgav att de hade prövat narkotika under de senaste 

12 månaderna (Bullock, 2005).  

 

Åslund och Nilsson (2013) påpekar att den tillit individer känner för varandra i en grupp, även 

kallat socialt kapital, är en viktig faktor för hälsan i samhället. Socialt kapital är relaterat till 

olika hälsobeteenden såsom fysisk hälsa, mortalitet och våldsbrott. Vidare menar Åslund och 

Nilsson (2013) att socialt kapital kan påverka riskfaktorer som tillhör folkhälsa, till exempel 

alkoholkonsumtion och droger, hos tonåringar.  Alkohol och narkotika har över hela världen 

ett inflytande på studenter (Lisdahl, Gilbart, Wright & Shollenbarger, 2013). År 2010 gjordes 

en kartläggning av studenters narkotikavanor som visade att 6,7 % av studenterna hade använt 

narkotika den senaste månaden. Ytterligare resultat visade att en hög andel av de som använt 

narkotika även var riskkonsumenter av alkohol (Statens folkhälsoinstitut, 2010).  

Med anledning av tidigare studiers resultat kan det vara av intresse att belysa studenters 

attityder till användning av alkohol och narkotika. För att lyfta fram studenters tankar kring 

ämnet anses det vara väsentligt att intervjua studenter på en högskola i sydvästra Sverige. 

Syftet med undersökningen är att belysa studenters attityder till användande av alkohol och 

narkotika.  
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Bakgrund 

Folkhälsomål, hälsofrämjande- och förebyggande arbete 

Statens folkhälsoinstitut (2013) skriver att skador alkohol och narkotika står för en stor del av 

sjukdomsbördan i Sverige. Det har därför sen en tid tillbaka funnits mål för att begränsa dessa 

negativa effekter, bland annat genom alkohollagen och lagen om kontroll av narkotika. 

Alkohollagen handlar exempelvis om tillverkning och försäljning av alkohol (Sveriges 

riksdag, 2010) medan lagen om kontroll av narkotika handlar om att narkotika endast får 

innehas vid medicinska och vetenskapliga ändamål (Sveriges riksdag, 2010). 

Folkhälsoinstitutets övergripande folkhälsomål om alkohol och narkotika är att minska bruket 

av alkohol samt skapa ett samhälle som är fritt från narkotika (Statens folkhälsoinstitut, 2013). 

Även regeringens alkohol-, narkotika-, dopings- och tobakspolitik (ANDT) har ett 

övergripande mål som innebär 

”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala 

skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk”  

(Regeringen, 2013). 

Målet innebär en nolltolerans mot bland annat narkotika och att förhindra all skadlig 

alkoholkonsumtion genom minskade skadliga dryckesvanor bland befolkningen. 

Enligt statens folkhälsoinstitut (2010) är det oftast samma individer som utgör en riskgrupp 

för både alkohol och narkotika. Därför bör, för att ett hälsofrämjande- och förebyggande 

arbete ska bli effektivt, de individerna behandlas i ett sammanhang (Regeringen, 2013).  

 

Definition av attityd 

En attityd kan definieras som ett positivt eller negativt, allmän och permanent känsla 

förknippad med en person, ett objekt eller en fråga. Vidare definieras en attityd som ett 

psykologiskt tendens som framstår som en vänlig eller dålig bedömning av något som växlar i 

intensitet. Bedömningen syftar på värderande reaktioner som till exempel direkta, indirekta, 

känslomässiga eller reaktioner kopplade till ett beteende (Helkama, Myllyniemi & Libekind, 

2000). 
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Alkohol- och narkotikabruk 

Alkohollagens definition av alkoholdryck är en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 

volymprocent. Alkoholdrycker delas in i sprit, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker. Alkohol 

är ett väl använt och utbrett berusningsmedel i hela världen och 58 % av den vuxna 

befolkningen i världen har druckit alkohol de senaste tolv månaderna (CAN, 2013). 

Utbredningen av alkoholkonsumtionen är även hög i Europa och statistik från 2009 visar att 

det konsumeras drygt 12 liter ren alkohol per vuxen och år, det motsvarar nästan tre drinkar 

per vuxen och dag (27 gram alkohol) (Andersson, 2012). EU är den region i världen där det 

dricks mest alkohol per person och det är 15 % av européerna som avstår från att dricka helt. 

Om Europa delas upp i regioner så dricks det minst alkohol i Norden jämfört med centrala- 

och östereuropa där det dricks 14,5 liter alkohol per vuxen (Andersson, 2012). The European 

School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) uppvisar också detta då de vid 

fem undersökningstillfällen har koordinerat en drogvaneundersökning bland 15-16 åriga 

skolungdomar i Europa. Studien visade att det var få skolungdomar i de nordiska länderna 

som uppgav att de hade druckit alkohol de senaste 30 dagarna. Det var dock mer vanligt att 

skolungdomarna uppgav att de hade druckit en stor mängd alkohol de senaste gångerna 

(Hibell et al. 2011). 

 

Narkotika är ett rusningsmedel som har beroendeframkallande och euforiserande egenskaper 

vilket innebär att en känsla av lycka och välbefinnande väcks till liv. Ämnet som är 

beroendeframkallande eller euforiserande ska vara upptagen i någon av de internationella 

narkotikaförteckningar som Sverige har skrivit under, eller vara på en lista där 

läkemedelsverket har förklarat det som narkotika. Vidare så är all icke-medicinsk befattning 

med narkotika straffbelagd (Statens folkhälsoinstitut, 2009).   

Cannabis är den populäraste och den vanligaste substansen i Sverige, cannabis är ett 

gemensamt samlingsnamn för marijuana, hasch och hascholja. Själva växten härstammar från 

en hampväxt (en efterfrågad växt) som heter Cannabis Sativa vilket omfattar ämnet THC 

(tetrahydrocannabinol) som ger en ökad stimulans (Hall & Degenhardt, 2009).  Den 

nästföljande mest omfattande narkotikasorten är amfetamin. Amfetamin produceras på en 

kemisk väg som oftast intas som tabletter eller kapslar. Dock kan pulver förekomma som 

löses i vätska, injiceras eller sniffas (CAN, 2013).  



 

4 

 

Utbredningen av narkotikaanvändandet i världen har varit detsamma i flera år och under år 

2010 var det cirka fem procent av den vuxna befolkningen i åldern 15-64 år som någon gång 

hade testat narkotika (CAN, 2013). Alkohol och narkotika har över hela världen ett stort 

inflytande på unga vuxna och även studenter (Lisdahl, Gilbart, Wright & Shollenbarger, 

2013).  

 

Studenters alkohol- och narkotikabruk 

Heckman, Dykstra & Collins (2011) visar att 68 % av studenterna på Columbia University 

National Center använder sig av alkohol och narkotika. Vidare visade studien att 

konsumtionen av alkohol och narkotika har ökat bland studenter under åren 1995-2005 med 

cirka sex procent. Flera studier beskrev att studenter i åldern 18-24 år använder sig av alkohol 

och narkotika, Andrade et al. (2012) tar upp att 44 % utav amerikanska studenter som studerar 

på Harvard School Of Public Health Collage har använt sig utav någon form av alkohol eller 

narkotika. Det tas även upp att studenter har en större potential att utveckla alkohol- och 

narkotikamissbruk samt relaterade sjukdomar än resterande av den amerikanska populationen. 

Ytterligare en studie påvisade att studenter visar en hög nivå av alkohol- och 

narkotikaanvändning och det visar sig även att missbruk eller ett beroende inträffar i en 

väldigt tidig ålder (Andrade, Duarte, Barroso, Nishimura, Alberghini & Oliveria, 2012). 

Studenter som har använt droger dricker mer alkohol än de som inte är beroende utav droger. 

Hos dessa studenter intogs alkohol vid en tidig ålder och de erfarna studenterna ansåg att 

användning av olagliga ämnen är mindre farliga än alkohol (Bullock, 2004). I European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addictions (EMCDDA) senaste årsrapport tyder 

siffrorna på att studenters alkoholanvändning minskat på senare tid och att användningen av 

olagliga droger ökade fram till år 2003 och blev sedan stabil år 2007 (EMCDDA, 2012).  

Den vanligaste substansen bland högskoleelever i USA är alkohol där konsumtionstillfället 

kan variera bland tillfällig användning, sociala sammanhang och berusningsdrickande. 

Berusningsdrickande beskriv som fem eller fler drinkar vid ett tillfälle för män och för 

kvinnor fyra eller fler. Högskolestudenter konsumerar mer alkohol jämför med övriga 

studenter. Manliga studenter har oftast högre berusningsdrickande än vad kvinnliga studenter 

har. Individer mellan 18 till 25 år förbrukar de tunga och högsta nivåerna av 

berusningsdrickande jämfört med andra åldersgrupper. (Denering & Spears, 2012). 
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Bullock (2004) diskuterar i sin studie att många av studenterna kunde instämma i påståendet 

att användning av alkohol är en normal del av livet och att det skulle vara svårare att passa in 

av anledningen att det inte är lika lätt att hitta nya vänner om man avstod från alkohol.  

När studenter i rapporten blev tillfrågade om det är vanligt med experimenterande av 

narkotika så hade de olika åsikter, men de flesta ansåg att det var mer vanligt att 

experimentera med alkoholen.  

 

De studenter som hade använt narkotika någon gång under de senaste tolv månaderna fick 

även frågor angående vart de använde narkotika och i vilket sammanhang. Resultatet visade 

att 64,8 % av studenterna hade använt narkotika hemma hos kompisar, 43,3% i sitt egna hem 

och 31,6% av studenterna uppgav att de hade använt det utomhus. Det var en mindre del av 

studenterna som uppgav att de hade använt narkotika på klubbar (6,7 %) eller på universitetet 

(2,1 %), vilket är en skillnad med studenter från andra länder. Kracmarova, Klusonova, 

Petrelli & Grappasonni (2011) visade i sin artikel att studenter oftast använder sig utav 

alkohol och narkotika på fester eller på klubbar, de studenter som konsumerar det mer sällan 

använder det dock i utomhusmiljöer som exempelvis biosalonger. 

I Bullocks studie blev studenterna även tillfrågade i vilket sammanhang de använde sig utav 

narkotika. Där uppgav 85 % av studenterna att de hade blivit inbjudna av andra att använda 

det. Det var 34,7 % som hade köpt sin egen narkotika som i detta fall var cannabis. Av dessa 

studenter var det 29,7 % som endast prövat det en gång och sex procent uppgav att de använt 

narkotika (cannabis) varje vecka eller mer det senaste året. 

 

Riskfaktorer för och konsekvenser av alkohol- och narkotikabruk 

Den lagliga åldern för att köpa alkohol i Australien är 18 år men trots det har 61 % av 

australiensiska barn mellan 12 till 17 års ålder konsumerat alkohol. Australiensiska barn hade 

en hög frekvens av alkoholbruk i förhållande till barn i USA samt att förbrukningen av 

alkohol i yngre åldrar var större än för barnen i Europa (Rowland, Toumbourou, Satyen, 

Tooley, Hall, Livingston & Williams, 2013). Malta et al. (2011) påvisade att 

alkoholanvändning i tidig ålder blir ett hälsoproblem senare i vuxenåldern och ökar risken för 

att bli en missbrukare. Ett tidigt intag och bruk av alkohol bland ungdomar påverkar en 

mängd dåliga egenskaper såsom fysiska, psykologiska och psykosociala fall.  
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Detta ger en förhöjd risk att utveckla tyngre alkoholbruk, dåliga akademiska resultat, större 

fara att bli beroende, problem att dricka i vuxenlivet och skadlig psykisk och fysisk hälsa i 

vuxen ålder (Rowland et al, 2013). Alkohol är även en vidareförklarad riskfaktor för nyttjande 

av andra ämnen så som narkotika (Malta, Mascarenhas, Porto, Duarte,Sardinha, Barreto, 

Libânio de Morais Neto, 2011). 

 

En studie rapporterade att där är en stor ökning av droger och alkohol bland universiteten och 

gymnasieelever. Riskfaktorerna för drogmissbruk kan vara brist på religiositet, tidig 

konsumtion av alkohol, låg självkänsla, dålig relation till föräldrarna, ingen social 

umgängesomkrets och upplevd användning av föräldrars missbruk (Atwoli, Mungla, 

Ndung’u, Kinoti & Ogot, 2011). 

 

En hög alkohol- och narkotikakonsumtion kan leda till negativa konsekvenser, både korta och 

långvariga. I USA dör cirka 1800 studenter till följd av alkoholrelaterade skador och cirka 599 

000 studenter skadas på grund av alkohol. Det är inte ovanligt att en hög alkoholkonsumtion 

ofta förknippas med en stor risk för missbruk och narkotika (Pedrelli, Bentley, Vitali, Clain, 

Nyer, Fava & Farabaugh, 2012). Drickande kan bidra till negativa effekter så som våld, 

sexuella övergrepp, skadliga olyckor och även död. Negativa fysiologiska effekter skiftar från 

nedsatt användning av hjärnan, sämre leverfunktion och problem med tillväxt i det endokrina 

systemet. Vidare bidrar en hög alkoholkonsumtion till sämre skolpresentationer samt 

försämring av den fysiska hälsan (Denering & Spears, 2012).  

 

Vårdguiden tar upp att ett tecken på att en individ är beroende är att den tål mer och mer. Ett 

annat varningstecken kan också vara att du dricker större mängder av alkohol, vilket kan göra 

att du drabbas av t.ex. högt blodtryck, magproblem, sömnproblem, ångest och depression 

(Gullberg, 2011). 

 

När det handlar om konsekvenser av narkotika så kan individer dö av direkta konsekvenser 

samt att om de individer som är på god väg till att bli missbrukare kan hamna i riskzonen på 

grund av riskfylld livsstil (CAN, 2013). En granskning visar att två procent av 

amfetaminmissbrukare och fyra procent av heroinmissbrukare miste livet under ett år. Vilket 

motsvarar att dödligheten i svenska befolkningen är åtta respektive 16 gånger så hög.  
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Narkomani, drogberoende eller förgiftning räknas även som en konsekvens för dödsprocenten 

(CAN, 2013). Alkohol och narkotika visade sig även vara förknippat med fysisk och psykisk 

ohälsa och 45,8 % av amerikanska studenter har en typ utav psykisk störning, det är även 

vanligt med alkoholrelaterade sjukdomar (Andrade et al,. 2012). Bullock visade i sin studie att 

de flesta studenter märkte en försämrad fysisk hälsa på grund av sin alkohol- och 

narkotikaanvändning då sammanlagt 34 % av studenterna som under de senaste tolv 

månaderna hade använt alkohol och narkotika uppgav en negativ försämrad fysisk hälsa. De 

studenter som använder sig utav narkotika upplevde inte några negativa konsekvenser av sin 

narkotikaanvändning till skillnad från resterande studenter som uppgav flera negativa 

konsekvenser (Bullock, 2004)  

 

Studenthälsan  

Som högskolestudent finns det tillgång till gratis hälsovård via Studenthälsan. De erbjuder 

stöd vid funderingar, frågor eller problem som rör studenters hälsa eller studiesituation. 

Studenthälsans arbete sker oftast i större sammanhang genom till exempel kurser, temadagar, 

studentprojekt och aktiviteter för studenter. De erbjuder även studenter enskilda besök för 

rådgivning och annat som gäller studenters hälsa och välbefinnande.  

 

Vidare inleddes ett samarbete med Studenthälsan då det fanns ett önskemål om att kartlägga 

studenters alkohol- och narkotikaanvändning. Ämnet diskuterades och det beslutades att 

skriva en studie om studenters attityder till användande av alkohol och narkotika på den 

aktuella högskolan i sydvästra Sverige. 

 

Problemformulering 

Tidigare studier har visat att studenters alkohol- och narkotikakonsumtion ökat de senaste 

åren. Det har även visats att studenter har större potential att skapa ett alkohol- och 

narkotikamissbruk, studenter påpekar även att konsumtionen av narkotika skulle öka om det 

skulle bli lagligt. Många studier tar upp siffror på hur många som konsumerar alkohol och 

narkotika samt hur mycket olika grupper konsumerar, däremot finns det få studier som enbart 

fokuserar på att lyfta fram studenters attityder till användande av alkohol och narkotika.  
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Mer forskning behövs för att undersöka vilka faktorer som bidrar till studenters ökade 

potential till att skapa ett alkohol- och narkotikamissbruk. Därmed är det intressant att studera 

högskolestudenters attityder till användande av alkohol och narkotika ur ett 

folkhälsoperspektiv. 

 

Syfte  

Syftet med denna studie var att belysa studenters attityder till användande av alkohol och 

narkotika.  

 

Metod  

Metodval  

Den forskningsansats som valdes ut var en kvalitativ metod. Syftet med studien var att belysa 

studenters attityder till användande av alkohol och narkotika, valet av forskningsansats beror 

på att en kvalitativ metod syftar på en forskningsprocedur där beskrivande data ges genom 

individers egna ord och observerbara beteenden (Olsson & Sörensen, 2011).  

Datainsamlingen i denna studie bestod av semistrukturerade intervjuer som innebar att 

frågorna var så pass öppna att informanterna kunde ge personliga tolkningar och svar av 

frågorna. Intervjuerna utgick ändå ifrån samma frågeställningar och en intervjuguide som 

utformades på förhand. Studiens insamlade data skrevs ut ordagrant vilket anses vara 

värdefullt för att missuppfattningar inte ska ske, vidare analyserades sedan insamlad data 

genom meningscentrering. Vid en kvalitativ bearbetning av en stor textmassa letas långa 

meningar fram som sedan koncentreras och minimeras till mina möjliga antal ord. Analysen 

avslutas genom att alla koncentreringar sammanförs till kategorier för att texten ska bli 

överskådlig och hanterbar (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Urval 

Trost (2010) anser att urvalet av informanter är en avgörande del i en studie. Syftet med 

kvalitativa intervjuer är att få en fullständiga uppfattningar om det aktuella 

undersökningsområdet. Urvalet gjordes därmed systematiskt till en början med hänsyn till kön 

och programtillhörighet av anledning att få en så stor utbredning som möjligt. För att finna 

studenters intresse till att medverka sattes det upp affischer på högskolans samtliga 
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anslagstavlor, det sattes även upp affischer på Studenthälsans egen anslagstavla. Affischerna 

(Bilaga 1) innehöll information och kontaktuppgifter till de ansvariga för studien samt att det 

fanns ett samarbete med Studenthälsan. Vidare visades det finnas ett svagt intresse hos 

studenterna att medverka och därför användes istället ett snöbollsurval som i viss bemärkelse 

är ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). Vid denna typ av urval börjar det med en intervju 

och när den är avklarad så får intervjupersonen frågan om han eller hon känner någon som 

kan tänkas vara lämplig och villig att bli intervjuad. Därefter fortsätter processen till dess att 

önskat antal intervjuer är genomförda (Trost, 2010). Slutligen deltog fem informanter i 

studien. De studenter som deltog i studien fick sedan ett informationsbrev (Bilaga 2) där syftet 

med studien beskrevs och även vilka etiska aspekter som det har tagits hänsyn till. Det 

delades även ut ett samtyckesbrev (Bilaga 3) till samtliga informanter innan deras deltagande i 

intervjun som de även fick skriva under.  

 

Datainsamling 

Enligt Olsson & Sörensen (2011) innebär en intervju en dialog mellan två personer. För att 

intervjupersonen ska kunna lämna ett så bra svar som möjligt måste det finnas ett 

samarbetsvilligt klimat, således ett klimat där både intervjuaren och intervjupersonen känner 

sig trygga. Med de grunderna tillfrågades intervjupersonerna var de ville att intervjuerna 

skulle ske, det erbjöds även enskilda rum på Studenthälsan.   

Intervjuerna baserades på semi-strukturerade intervjuer med en intervjuguide som stöd.  

Under intervjun ställde ena forskaren frågor från intervjuguiden (Bilaga 4) och den andra 

förde fältnoteringar. Intervjuguiden innehöll åtta frågor och exempel på en fråga kunde vara: 

”Hur har dina tankar kring alkohol och narkotika förändrats nu när du är student?” Exempel 

på en följdfråga kunde vara: ”Varför tror du att det har förändrats?”  

Intervjuerna spelades in med hjälp av forskarnas privata mobiltelefoner som fungerade som 

bandspelare, det användes två bandspelare vid varje tillfälle. Totalt gjordes fem intervjuer 

under hösten 2013 och varje intervju tog cirka 15-30 minuter.  

 

Databearbetning & Dataanalys  

Databearbetning & Dataanalys De inspelade intervjuerna transkriberades från ljud till textfil 

och med tillägg av till exempel pauser, hostningar och skratt (Olsson & Sörensen, 2011). 

Vidare lästes textfilerna igenom noggrant ett flertal gånger av båda författarna för att få en 
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helhetssyn över det insamlade materialet. Därefter söktes det efter meningsbärande enheter 

från texterna med hjälp av färgpennor som användes för att stryka under de meningar som var 

relevanta för syftet med studien. Alla de meningsbärande enheterna som handlade om samma 

sak i intervjuerna markerades med en speciell färg, till exempel allt som handlade om sociala 

faktorer markerades med färgen lila. Alla meningar med samma färg samlades ihop i samma 

dokument (Hartman, 2004). De meningsbärande enheterna identifierades och kodades och 

blev sedan teman som användes i resultatet. Sammantaget togs tre teman fram. Författarna 

arbetade tillsammans under hela analysen. 

 

Etiska övervägande 

Studien utgick ifrån ett informerat samtycke då informanterna fick skriva på ett informations- 

och samtyckesblad där de fick information om studien både skriftligt och muntligt innan 

intervjun. Informations- och samtyckesbladen informerade informanten om deras rättigheter 

och informanten fick avbryta utan förklaring om hon/han kände sig obekväm. Intervjuerna 

behandlades konfidentiellt, vilket innebär att informanterna förblev anonyma för allmänheten 

(Olsson & Sörensen, 2011). De intervjuer som spelades in sekretessbelagdes på författarnas 

lösenordskyddande hårddisk och raderades sedan efter avslutad studie. 

 

Resultatet  

Resultatet kommer att beskrivas utifrån den dataanalys som gjorts av intervjuerna. 

Sammanställningen delades in i olika teman: skapar sociala relationer, krav från andra 

studenter och risk för missbruk. Rubrikerna grundades på data som samlades in under 

intervjuerna och sammanställdes med hjälp av återkommande mönster i intervjuerna.  

 

Skapar sociala relationer  

Alkohol har en stor betydelse för studentlivet vilket framkom tydligt under intervjuerna, då 

det vid flera tillfällen sades att alkohol oftast fanns med vid de flesta aktiviteter utanför 

skolan. Samtliga deltagare ansåg att alkoholkonsumtionen ökat under studentlivet, i 

genomsnitt så gick informanterna ut på krogen två till tre dagar i veckan.  Det visade sig vara 

vanligt att konsumera alkohol på vardagarna som student och de flesta medgav även att det 
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var svårt att hålla sig hemma en kväll utan att gå ut på krogen. Vidare hade utelivet en stor 

betydelse för nya studenter då det upplevdes vara lättare att skapa en social relation till sina 

nya klasskammarater.  

 

”… i studentlivet dricker man väldigt mycket för att bli full och inte för att det 

är gott. Det är inte det här att sitta hemma med polarna och ta fyra öl för att sen 

gå och lägga sig utan det är liksom 12-15 stycken och sen ska man gå ut på 

klubben”  

 

 

Det upplevdes vara vanligt att testa alkohol och narkotika under studentlivet. En annan faktor 

som diskuterades i intervjuerna var att studenter ansåg personligheter och tidigare erfarenheter 

påverkade konsumtionen av alkohol och narkotika. Intresset ökade väldigt mycket när man 

var student men alkohol tycktes också ha en personlig faktor för de individer som i ett nyktert 

tillstånd är väldigt tillbakadragna och generade.  

 

”… alltså lätta droger, det tror jag att många kan prova på när de är studenter”  

 

”Alkohol har en sådan påverkan att en person som kanske är väldigt blyg när han 

eller hon är nykter men när de får i sig lite alkohol, alltså alkohol är ju ett sätt att 

släppa på sig själv.”  

 

Det var en gemenskap mellan studenterna efter skolan, de flesta deltagarna nämnde att det 

även fanns en stor gemenskap på studentområdena speciellt där det var korridorsboende. Det 

sociala livet påverkade även alkohol- och narkotikakonsumtionen då de bodde tätt inpå 

varandra och det var lätt att skapa ett socialt sammanhang med hjälp av alkohol eller 

narkotika. Vidare upplevdes det även att det brukades mer alkohol och narkotika på 

studentområdena och de flesta trodde även att det var vanligare att testa narkotika för första 

gången om man befann sig eller bodde på ett studentområde.  

 

”… jag tror att många provar på mer i ett studentområde än om de typ hade jobbat” 

 

”… det är alltid någon som har fest, har du inget att göra så fick man följa med.” 

 ”… det känns mer acceptabelt att dricka alkohol som högskolestudent”  



 

12 

 

Krav från andra studenter 

Trots att de flesta studenter medgav att festandet är en underhållande och social faktor så 

skapades det irritationer från andra studenter om det var någon som avstod från festandet. 

Individen drack fast den egentligen inte ville. 

 

”… om man säger att man ska vara hemma och kolla på film och bara ta det 

lugnt så blir man nästan klassad som en idiot”  

 

Det ansågs även vara mer press att testa alkohol och narkotika för de nya studenterna speciellt 

de som aldrig har testat alkohol eller narkotika tidigare.  

 

”… i studentlivet förväntas det att du ska dricka när du är på fest”  

 

Risk för missbruk 

Samtliga informanter ansåg att alkohol var bra till en viss nivå medan narkotika framställdes 

som något negativt. Trots det så visade det sig att lätta droger som till exempel marijuana och 

hasch var mer acceptabla då de ansågs ha samma konsekvenser som alkohol. Det fanns även 

studenter som ansåg att alkohol skapade aggressivitet och våld medan narkotika inte ansågs 

ha samma verkan. 

 

”… är mer positivt inställd till marijuana och hasch än vad jag är till alkohol” 

 

” … jag känner jättemånga som har börjat med gräs under studenttiden”  

 

 Trots att det fanns ett visst intresse för användning av alkohol och narkotika så var alla 

studenter medvetna om risker. De största riskerna som ansågs finnas var, hälsorisker, risk för 

beroende, påverkan på studierna och skaderisk.   

 

”… det är inte bra för hälsan överhuvudtaget”  
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Vidare diskuterades vart gränsen gick mellan missbruk och nöje.  Det uppfattades vara en stor 

riskfaktor till missbruk om du festade varje onsdag, fredag samt lördag och inte hade kontroll 

på konsumtionen. Missbruk kopplades ihop med de risker som tidigare nämndes som till 

exempel beroende.  

 

”… när du känner att du måste dricka, det är skillnaden”  

 

Diskussion  

Metoddiskussion  

För att svara på syftet valdes en kvalitativ metod, vilket i det här fallet gav möjlighet till att 

undersöka studenters attityder till användandet av alkohol och narkotika (Brinkmann & 

Kvale, 2009). En kvalitativ metod ansågs lämplig då syftet med studien var att belysa 

studenters attityder och inte se samband mellan studenter och användandet av alkohol och 

narkotika. Med hjälp av öppna frågor i intervjuguiden så bidrog deltagarnas erfarenheter och 

argument till en bredd i resultatet.  

Vid val av deltagare användes till en början ett strategiskt urval, men på grund av brist på 

informanter ändrades tekniken till en så kallad snöbollsteknik för att få fram tillräckligt med 

informanter. Användandet av snöbollsteknik görs när det är svårt att finna lämpliga 

informanter till studien, tekniken grundas på att finna en eller två informanter som i sin tur ger 

förslag på ytterligare en eller två lämpliga informanter (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). 

Det är dock en nackdel för att spridningen inte blir så stor då det finns en risk att 

informanterna tillhör samma umgängeskrets, vilket kan påverka resultatet då individer i 

samma umgänge riskerar att ha samma erfarenheter och tankar. Vidare kunde forskarna ha 

gått ut till olika klasser på högskolan och informerat om studiens syfte och därmed kunnat 

locka studenters intresse till att medverka i intervjustudien. Det hade kunnat medföra fler 

informanter och därmed ett bredare resultat. 

 

Insamling av data gjordes genom semi-strukturerade intervjuer där en intervjuguide användes 

som ett stöd till författarna. Under intervjutillfällena hade en av författarna ansvar för 

intervjufrågorna och den andra ansvarade för fältnoteringar samt ställde följdfrågor vid behov, 

vilket kan ha resulterat i att informanterna gav utvecklade svar. En styrkande faktor under 

intervjutillfällen var valet av plats för intervjuerna. Det inleddes ett samarbete med 
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Studenthälsan vilket skapade tillgång till deras enskilda och anonyma rum så att 

informanterna kände sig trygga samt att ingen kunde se vem som intervjuades utifrån. Under 

intervjutillfällena upplevdes det vara lätt för informanterna att svara på frågor kring hur det 

tror att andra studenters konsumtion av alkohol och narkotika ser ut. Vidare uppstod det en 

längre betänketid och en svag känsla av osäkerhet när informanterna fick frågan om vad de 

själva tycker att gränsen går för nöje och missbruk. Anledningen kan tyckas bero på att den 

sistnämnda frågan handlar om personliga åsikter vilket kan skapa en osäkerhet då 

informanterna inte kände sig trygga med en fråga som var mer personlig än övriga 

intervjufrågor.  

 

Trovärdigheten ökade då författarna tog ut teman tillsammans och tolkade resultatet på 

liknande sätt under hela arbetet. De resultat som kom fram från analysen besvarade syftet med 

studien och det togs även fram representativa citat vilket anses stärka tillförlitligheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Eftersom urvalet i studien var litet kan resultatet inte 

överföras på alla högskolestudenter vilket minskar överförbarheten (Graneheim & Lundman, 

2004).  

Innan intervjuerna blev informanterna informerade om studiens syfte och tillvägagångsätt via 

ett informationsbrev och ett samtyckesbrev där de även blev informerade om att de kunde 

avbryta intervjun när som helst utan någon förklaring och att resultatet är konfidentiellt. För 

att resultatet skulle vara sekretessbelagt förvarades det på författarnas lösenordskyddade 

hårddisk, vilket ses som en styrka.   

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa studenters attityder till användandet av alkohol och 

narkotika. Resultatet av studien visade att studenternas attityder var mer positiva för alkohol 

än vad de var för narkotika, dock fanns även studenter som visade starka positiva attityder till 

användande av narkotika.  

I studien framkom det även att studenter upplevde alkohol och narkotika som en viktig faktor 

i studentlivet. Vidare diskuteras resultatet ur varje tema: skapar sociala relationer, krav från 

andra studenter och risk för missbruk.  
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Skapar sociala relationer 

Tidigare forskning visar att alkohol och narkotika har en betydande roll, bland annat så visar 

Lisdalh, Gilbart, Wright & Shollenbarger (2013) att alkohol och narkotika har ett stort 

inflytande på bland annat studenter. Det framkom även ur resultatet då informanterna 

bekräftade att alkohol och narkotika hade en betydande roll för studentlivet. Vidare tyder 

resultatet på att många aktiviteter utanför skolan innebar att studenterna framför allt 

konsumerade alkohol. Det visade sig även vara vanligt att gå ut på krogen tre dagar i veckan 

när man var student. Faulkner, Hendry, Roderique & Thomson (2006) visade också i deras 

studie att studenter ofta konsumerar alkohol tre gånger i veckan. Deras resultat visade även att 

de flesta drack tillsammans med vänner och för att det var kul, vilket även kan ses i 

föreliggande studies resultat. Likt Bullocks (2004) studie såg man bland annat att 

informanterna ansåg att användningen av alkohol och narkotika lättare bidrog till att skapa 

nya relationer med klasskamrater.  

Molina, Varela, Fernandez, Martin, Avan, & Cancela, (2012) tar upp att studentboende är av 

betydelse för riskfaktor för alkohol- och narkotikakonsumtionen. Det visar även denna studie 

då informanterna ansåg att det var vanligare att testa narkotika för första gången om de 

befinner sig i ett studentområde.   

 

Krav från andra studenter 

I rådande studie fanns vissa studenter som upplevde att alkohol- och narkotikakonsumtionen 

påverkades av det sociala umgänget och att de upplevde en social press samt att övriga 

studenter ifrågasatte de studenter som inte drack alkohol. De flesta informanterna uppgav 

även att de vid flera tillfällen drack alkohol fast de egentligen inte ville. Jamison & Myers 

(2008) visar på liknande resultat i sin studie då de fann att sociala faktorer hade en inverkan 

på studenters alkoholkonsumtion, omgivningen påverkade hur stor mängd alkohol som 

konsumerades. Informanterna i aktuell studie upplevde att det fanns en förväntan på att det 

ska konsumeras alkohol och narkotika Det ansågs tyda på att attityderna till alkohol och 

narkotika påverkas av omgivningen. Ytterligare studier som finner liknande samband påvisar 

att 50 % av männen och 35% av kvinnorna uppgav att en konsumtion av alkohol utlöstes av 

sociala faktorer som exempelvis att vänner drack (Faulkner, Hendry, Roderique & Thomson, 

2006).  
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Risk för missbruk 

De flesta informanter var fullt medvetna om de risker som alkohol och narkotika kan bidra 

med. Det talades ofta om alkoholens negativa effekter och att alkoholen har tendenser att 

skada mer eller lika mycket som narkotika. Rödner, Hansson & Olsson (2007) fick fram 

liknande åsikter i sin studie där informanternas argument ofta var att narkotika är bättre än 

alkohol. De ansåg även att ett användande av narkotika inte skadar medan alkohol gör så att 

man har en tendens att utföra våld och bli aggressiva, vilket även var ett argument i 

föreliggande studies intervjuer.  

Sato (2004) skrev att det finns en tendens bland unga att framföra alkohol som något negativt 

för att narkotika ska kunna framstå som något mer acceptabelt och neutralt. 

Den vanligaste risken som framkom, dåliga resultat i skolan, upplevdes vara en risk till att 

inte klara av sin utbildning. Samma resultat nämns även i tidigare forskning där Denering & 

Spears (2012) tar upp att en hög alkoholkonsumtion bidrar till sämre skolprestationer.  

Informanterna i föreliggande studie fick frågan om vart gränsen för alkohol och narkotika går. 

De flesta ansåg att det blir missbruk vid förlorad kontroll samt när konsumtionen bidrar till 

skada. Missbruk kopplades samman med beroende. Informanterna ansåg det vara ett missbruk 

då konsumtionen av alkohol och narkotika blir ett måste istället för ett nöje. Trots att de flesta 

studenterna tidigare nämnde att de ofta var ute tre dagar i veckan så tyder rådande resultat på 

att det ansågs vara ett missbruk om man var ute och konsumerade alkohol tre dagar i veckan. 

Andrade et al,. (2012) & Pedrelli et al,. (2012) påvisade att studenter har en hög alkohol och 

narkotikakonsumtion och att det oftast förknippas med missbruk, vilket är i likhet med 

resultatet i aktuell studie.  

 

Konklusion  

Syftet med studien var att belysa studenters attityder till användandet av alkohol och 

narkotika. Resultatet delades in i tre teman; Skapa sociala relationer, krav från andra studenter 

och risk för missbruk. Under temat skapa sociala relationer kom det fram att 

alkoholkonsumtionen är en stor del av studentlivet och att personlighet samt sociala faktorer 

påverkar alkohol och narkotika konsumtionen. Under temat krav från andra studenter 

framkom det att informanterna upplever krav från andra studenter att det ska konsumeras 

alkohol vid sociala tillfällen. Under det sista temat risk för missbruk påvisade studenterna att 

de är medvetna om vilka risker alkohol och narkotika kan bidra till. De nämner även att 
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skillnaden mellan missbruk och nöje är när alkohol- och narkotikakonsumtionen blir ett måste 

istället för ett nöje. Det framkommer även att vissa studenter ansåg att alkohol skadar mer än 

narkotika och att vissa hade mer negativa erfarenheter av alkohol.  

 

Implikation 

Resultatet i föreliggande studie visar att sociala relationer och krav från andra studenter 

påverkar studenters konsumtion av alkohol och narkotika. Det resultat som har tagits fram kan 

i samarbete med Studenthälsan användas vid olika temadagar i samband med till exempel 

högskolans nollning av nya studenter. Studenthälsan har sedan tidigare temadagar och 

kampanjer som endast inriktar sig på alkohol, vidare är förslaget att skapa liknande kampanjer 

om ämnet narkotika.  

 

Vidare ges det förslag på ett samarbete med högskolans studentidrottsförening som skulle 

innebära sportsliga aktiviteter i form av lagsport. Det finns sedan tidigare aktiviteter där 

studenter anmäler sig som lag för att spela fotboll eller innebandy, det förslag som ges är då 

att skapa liknande aktiviteter som även kan passa för det studenter som inte gillar lagsport.  

Ett exempel är femkamp där studenterna anmäler sig i lag och tävlar mot andra lag på 

högskolan. Syftet med aktiviteterna är att studenterna ska få möjlighet att kunna skapa en bra 

sammanhållning med sina klasskamrater utan att behöva konsumera alkohol eller narkotika. 

 Förslag på vidare forskning skulle vara att göra en liknande studie på flera lärosäten i Sverige 

för att på så vis få en större helhetsbild över studenters attityder till användande av alkohol 

och narkotika. Det vore även intressant att fokusera på enbart narkotika och även ha ett större 

urval för att kunna applicera det på alla studenter.  
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Bilaga 1 

 

 

 

Hur upplever du användandet av  

 

Alkohol & Narkotika ?  

 

 

 

Vi skriver en C-uppsats I folkhälsovetenskap med 

syftet att ta reda på studenters attityder till 

användandet av alkohol och narkotika. 

Vill du dela med dig av dina tankar?  

Kontakta gärna oss på: 

alkoholochnarkotika@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Informationsblad  

Hej  

Tack för att du har visat intresse till att delta i vår kandidatuppsats i folkhälsovetenskap.   

Studenters alkohol- och narkotikakonsumtion är oftast hög vid svenska universitet och 

högskolor. Vi har därför tillsammans med studenthälsan på Högskolan i Halmstad valt att 

undersöka studenters attityder till alkohol och narkotika.  

För att samla in data till studien kommer vi att intervjua studenter på Högskolan i 

Halmstad. Våra intervjuer kommer att utgå ifrån en frågeguide och kommer att spelas in.  

Du som intervjuperson kommer själv få bestämma tid och plats och det finns möjlighet att 

få ett avskilt rum på studenthälsan. Det insamlade materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att ingen kommer att kunna spåra dina svar och material 

kommer att förvaras så att obehöriga inte kan ta del av et. Resultatet kommer att skrivas i 

form av en uppsats och materialet kommer vid publicering att avidentifieras så att ingen 

enskild person kan identifieras.  

Ditt deltagande i detta forskningsprojekt är frivilligt och DU kan närsomhelst, utan 

särskild förklaring, avbryta eller dra tillbaka ditt samtycke utan några påföljder.  

Om du har några frågor och synpunkter så får du gärna kontakta oss.  

 

Student      Handledare 
Erica Leandersson      Marie Lydell 

erilea10@student.hh.se               marie.lydell@hh.se 

0738457012 

 

Student  
Anna Daggenstedt 

anndag11@student.hh.se 

0700098284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

 

Skriftligt informerat samtycke 

 
Som deltagare i studien, om studenters attityder till användandet av alkohol och narkotika har 

jag fått ta del av muntlig och skriftlig information om studien och förstår att mitt deltagande 

är helt frivilligt och jag kan när som helst välja att inte längre delta, utan att ange någon 

särskild orsak. Mina studier/betyg i skolan påverkas inte om jag väljer att inte delta i studien. 

 

Deltagare:__________________________________________ 

 

Ort och Datum: _____________________________________ 

 

Namnunderskrift:____________________________________ 

 

Namnförtydligande:__________________________________ 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Projektansvarig:______________________________________ 

 

Ort och Datum:_______________________________________ 

 

Namnunderskrift:_____________________________________ 

 

Namnförtydligande:___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 

Intervjuguide  

 

1) Hur ser du på användningen av alkohol och narkotika? 

 

2) Vilken betydelse har alkohol och narkotika för studentlivet  

 

 

3) Hur har dina tankar kring alkohol och narkotika förändrats nu när du är student?  

 

4) Hur påverkar intresset till ökad användning av alkohol och narkotika när man är 

student?  

 

 

5) Hur vanligt anser du att fler testar någon form av alkohol och narkotika för första 

gången när de är studenter?  

 

6) Hur upplever du andras studenters förhållande till alkohol och narkotika?  

 

 

7) Vilka risker finns det med att använda alkohol och narkotika?  

 

8) Vart tycker du gränser går för nöje och missbruk?  

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Anna Daggenstedt
Erica Leandersson


