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Abstract
My aim writing this essay was to get an understanding about first- year student’s 
alcohol habits at Högskolan Dalarna campus Borlänge. The student’s ages are 
between the years 19-24. The following problems illuminate the study: How often 
and how much does the students on each program drink, how does the men’s alcohol 
habits look like compared to the women’s, and if there are any differences between 
the programs.

The essay analyses differences between three different programs at Högskolan 
Dalarna. The programs are the Materialprogram, the Graphic technology and design 
program and the Economyprogram. It also analyses differences between men and 
women. 

The data were collected with 60 questionnaires. The reduction of the questionnaires 
was only 19 percent (60/74).

The result from the examination shows that 91,7 percent of the students 
consummations alcohol. The result also shows that the men drinks alcohol more 
often and in larger quantity than the women in the same moment. However there 
actually are many women who do drinks often and large quantities. 

Students on the Materialprogram have the highest consummation if you compare 
with the other programs. Students on this program drinks alcohol more than 1 day a 
week. They also drink large quantities. The students on the Economyprogram has a 
small consummation both when it comes to how often and how much the drink. The 
Graphic technology and design program has the most astounding result where the 
women stands for the largest consummation. 
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Sammanfattning
I denna uppsats har en undersökning av studenters alkoholvanor gjorts. Syftet med 
arbetet var att få en uppfattning om första års programstudenters alkoholvanor 
vid Högskolan Dalarna campus Borlänge. Följande frågeställningar belyses i 
studien: Hur ofta och hur mycket dricker studenter vid respektive program, hur ser 
kvinnornas alkoholvanor ut jämfört med männens, samt om alkoholvanorna skiljer 
sig mellan programmen.

Jag har använt mig av en kvantitativ enkätundersökning där totalt 60 studenter från 
tre olika program har medverkat. Studenterna går första året på Högskolan Dalarna 
och är i åldrarna 19-24 år. De program som undersöktes var Grafisk teknologi och 
design, Materialdesign samt Ekonomprogrammet. Jag vill påpeka att bortfallet i 
undersökningen är litet och de flesta har svarat på enkäten (60/74). Vid ett eventuellt 
bortfall bör man fråga sig om de frånvarande studenterna skiljer sig avsevärt från 
de studenter som deltog i undersökningen. Orsaken till att några studenter inte var 
närvarande vid undersökningen kan jag inte uttala mig om.

De teorier som används i uppsatsen är teorier om identitetsfinnande, rusets 
betydelse för konsumtionen, samt en teori om normer och avvikande beteende.

Innan jag genomförde undersökningen tog jag kontakt med några av skolans 
studieadministratörer för att få tillgång till antal registrerade studenter på de 
olika programmen. Därefter tog jag kontakt med lärare på respektive program och 
bestämde datum och tid för utlämnande av enkäten. Då kunde jag själv dela ut och 
samla in enkäten. Efter att jag fått in svar på enkäten sammanställdes all information 
för att få en övergripande syn på studenternas alkoholvanor.

Resultatet av undersökningen visar att 91,7% av studenterna konsumerar alkohol. 
Den visar också att männen dricker oftare än vad kvinnorna gör och även större 
mängder vid ett och samma tillfälle. Dock är det många kvinnor som dricker ofta 
och mycket. Detta kan bero på att de existerande könsroller som finns håller på att 
lösas upp. 

Studenter på Materialdesignprogrammet har högst konsumtion om man jämför 
med de övriga programmen. På detta program dricker många av studenterna fler 
än 1 gång i veckan. De dricker också stora mängder. Ekonomprogrammet har 
låg konsumtion både när det gäller hur ofta och hur mycket de dricker. Det mest 
häpnadsväckande resultatet har programmet Grafisk teknologi och design där det 
faktiskt är kvinnorna som står för den högsta konsumtionen. 

Nyckelord: Alkohol, studenter, vanor
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Inledning

1. Inledning
Här introducerar jag dig som läsare genom en kort bakgrund till problemet 
som sedan framgår tydligare i syftet och frågeställningen. Avgränsningar och 
disposition kommer också att presenteras. 

1.1 Bakgrund
Alkohol har använts i olika kulturer under årtusenden. Alkoholens omfattning 
varierar genom tid och rum men även hur man konsumerar varierar på olika ställen. 
I vissa kulturer är kraftig berusning vid få tillfällen viktigt, medan andra kulturer har 
en något jämnare fördelning av konsumtionen och dricker mindre mängder alkohol.1 

Alkoholen betyder mycket i vår kultur och den ses också som en del i vårt sätt att umgås 
med varandra. Samtidigt vet vi att alkohol kan ställa till problem för väldigt många.2

Under efterkrigstiden skapades ett välfärdssamhälle i de nordiska länderna. Målet 
med detta samhälle var att försöka minska fattigdomen och arbetslösheten. Den 
dåliga hälsan ville man också bekämpa. Genom olika typer av åtgärder ville man 
skapa det goda samhället. Trots ett gediget arbete tycks det inte ha blivit någon 
större förändring. I dag finns förändringar i samhället som påverkar ungdomars 
livsvillkor och deras alkoholbruk. Några av de förändringar som i dag diskuteras är 
förändringar av de sociala relationerna inom familjer och mellan generationer. Äldre 
kulturer bryts upp och nya skapas, ungdomsperioden har förlängts, globaliseringen 
har stor betydelse för individens valmöjligheter, och till sist har det skett stora 
förändringar inom alkoholpolitiken.3

Alkohol är i dag ett stort samhälleligt problem. Detta problem tas upp i boken Kris 
i alkoholfrågan där författarna skriver att skador av alkohol som kan komma att 
påverka vår välfärd är våld och skadegörelse, trafik- och arbetsolyckor, störningar i 
familjeliv och barns uppväxtmiljöer.4 
 
Idag brukas alkohol regelbundet hos stora delar av befolkningen och därmed 
även hos studenter. Enligt min uppfattning blir många yngre studenter påverkade 
av äldre studenter och försöker mäta sig med dem. Det är inte alltid lätt att 
tacka nej till alkohol när många runt omkring dricker alkohol och många gånger 
kan konsumtionen av alkohol leda till ett beroende. Hos många av den yngre 
befolkningen leder stora intag av alkohol till besvär som kan vara allt ifrån 
minnesluckor till våld. Åtgärder är viktiga, framförallt i yngre åldrar. Den kanske 
viktigaste förebyggande åtgärden är att försöka minska alkoholkonsumtionen. 

Sedan jag blev invald som studiesocialt ansvarig i Borlänge studentkår har 
frågor kring alkohol varit en del av ansvaret. Det var genom mitt ansvar i 

1  Samhällsproblem, 2000, Goldberg, s. 375-376
2  http://www.systembolaget.se/AlkoholHalsa/Alkoholsamhalle/ , hämtad 061109 
3  Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger, 2003:10, Lilja & Larsson, s. 136-140
4  Kris i alkoholfrågan, 2001, Andreasson m.fl., s. 14



2

Inledning

studentkåren och som koordinator av den årliga introduktionen som mitt intresse 
för Borlänges studenter och deras alkoholvanor väcktes. Genom kunskap om 
alkoholproblematiken är jag övertygad om att en kartläggning av studenters 
alkoholvanor kan ha betydelse för Högskolan Dalarna, Borlänge studentkår samt 
högskolans studenthälsa. I uppsatsen kommer en enkätundersökning att göras 
och målet med undersökningen är att få en uppfattning om programstudenters 
alkoholvanor vid Högskolan Dalarna, campus Borlänge. 

1.2 Definition av begrepp
Det finns ett antal definitioner av begrepp som är grundläggande för uppsatsen. Som 
läsare är det viktigt att man känner till dessa. Definitionerna finner man nedan.

1.2.1 Alkohol
Begreppet alkohol används genomgående i hela uppsatsen. Alkohol är 
klassat som en drog och definitionen av en drog är att den skall vara giftig, 
beroendeframkallande och berusande. I stora mängder är alkohol giftigt, vid ett 
långvarigt bruk av alkohol kan man framkalla ett beroende och alkohol har en 
berusande effekt. Alkoholdrycker är alla drycker som innehar 2,25% alkohol eller 
mer. Det brukar innefatta folk, mellan- och starköl, sprit, vin, cider, snaps, brännvin, 
och alkoläsk.5

1.2.2 Studenter
Ett annat begrepp som återkommer är studenter. En student är en person som läser 
vid ett universitet eller en högskola.6 

Många universitet och högskolor har traditioner såsom ”nollning”, och sittningar/
gasquer där alkoholen ges stort utrymme. ”Nollning” innebär att man som ny student 
kan delta i olika aktiviteter som äldre studenter håller i under ett antal veckor. 
Traditioner vid högskolor och universitet fortsätter under flera terminer och lever 
vidare med nya studenter.

1.2.3 Dryckesvanor
Dryckesvanor är ytterligare ett begrepp som uppsatsen behandlar. En vana kan en 
individ skapa, och en vana speglar individens specifika situation. I detta fall kan det 
till exempel handla om fester. En vana blir ett levnadsmönster och dryckesvanor 
är vanliga. Dryckesvanor kan också vara relaterade till individens värderingar och 
attityder till drickandet.7

1.3  Tidigare studier
Jag kommer kort att redogöra för statistik publicerad av centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Jag kommer också att redogöra för olika 
perspektiv och betydelser för alkoholkonsumtion.  

5  http://www.drugsmart.com/sa/node.asp?node=115 , hämtad 061211
6  http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?t_word=student , hämtad 061206
7  http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=vanor&btn_
search=S%F6k+i+NE , hämtad 061228
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1.3.1 Statistiska undersökningar
CAN publicerar årligen rapporter som beskriver drogutvecklingen i Sverige. Aktuella 
undersökningar från CAN visar att den totala årskonsumtionen har ökat kraftigt 
sedan mitten av 1990-talet. År 1996 låg den genomsnittliga årskonsumtionen 
per invånare över 15 år på 8,4 liter alkohol. År 2004 låg nivån på 10,5 liter. 
Undersökningar visar också att konsumtionen för män i åldern 20-24 har en något 
högre konsumtion än kvinnor i samma ålder.8

En undersökning från CAN visar att konsumtionstoppen infinner sig mellan 20-25 
års ålder och att männens konsumtion är dubbelt så hög som kvinnans. Nedgången 
för männen minskar successivt efter 25 års ålder, men kvinnans nedgång blir inte 
tydlig förrän vid 50 års ålder.9

Andra studier visar att konsumtion av alkohol når sitt maximum runt 20 års ålder. 
Minskningen efter denna ålder har att göra med de krav som samhället ställer på 
den enskilde individen. Kraven kan vara studier, yrkesverksamhet eller bildandet av 
familj.10

 
Enligt CAN återspeglas inte de minskade könsskillnaderna bland äldre ungdomar. 
Studier som gjorts på gymnasieelever visar att yngre män dricker betydlig 
mer än yngre kvinnor. Andra undersökningar gjorda av CAN visar att andelen 
storkonsumenter har ökat och gäller såväl kvinnor som män och i de flesta 
åldersgrupper. Förklaringen till denna uppgång är att antalet dryckestillfällen har 
ökat kraftigt medan mängden alkohol har mindre relevans.11

1.3.2 Arvet och miljöns betydelse för alkoholkonsumtionen
Varför brukar vissa mer alkohol än andra? Det genetiska arvet och omgivningen har 
betydelse för alkoholbruket. Men beror vanor och konsumtion på det ena eller det 
andra? 

Redan för 100 år sedan visste man att alkohol brukades mer i vissa familjer än 
i andra. Ökad förekomst av alkohol kunde ha sin grund i uppväxtmiljön eller i 
det biologiska arvet. När man skiljer på dessa två använder man sig av två olika 
strategier, nämligen tvillingstudier och adoptionsstudier. Trots omfattande studier 
tror man inte att den genetiska faktorn har någon stor betydelse för alkoholbruket 
hos en individ. Många som brukar alkohol i stora mängder behöver inte ha föräldrar 
som gör det. Dock finns det skäl till att barn som har föräldrar som konsumerar 
stora mängder alkohol lättare utvecklar ett beroende och dessa barn bör därför vara 
försiktiga.12 

Man vet att genetiska faktorer har betydelse för vilka medicinska eller kroppsliga 
skador man utvecklar vid intensiv konsumtion. Beteendet man uppvisar vid intaget 
av alkohol är även det biologiskt betingat. Miljön påverkar individer starkt och det 

8  Alkohol, Ett psykosocialt, beteende- och samhällsvetenskapligt perspektiv, 1997, Leissner, s. 42-43
9  http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_91.pdf , hämtad 061206
10  Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger, 2003:10, Lilja & Larsson, s. 75-76
11  http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_91.pdf , hämtad 061206
12  Riksbruk och missbruk, 2005, Johansson & Wirbing, s 72
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är bevisat att miljön har en stor betydelse för ett alkoholbruk. Hur mycket man 
konsumerar beror på vilken person man är, hur starkt självförtroende man har och 
hur ens omgivning ser ut. Författaren Sören Sigvardsson har kommit fram till att 
det inte går att urskilja om det är arvet eller miljön som påverkar konsumtionen av 
alkohol. Han säger att det är ett samband mellan både arv och miljö.13

Den teoretiska modell han beskriver i sin bok Alkoholmissbruk- ett samspel 
mellan arv och miljö innebär att missbruk av alkohol kan förebyggas genom 
förändringar i vår livsmiljö. Den måste dock baseras på kunskap om en individs 
genetiska förutsättningar. Han tror inte heller att en ändring av dryckestraditioner 
är någon garanti för att alkoholmissbruk skall försvinna.14 Ovanstående text kan 
sammanfattas som att miljöfaktorer har en stor betydelse för varje enskild individ 
och dennes inställning till alkohol. Genetiska faktorerna har en betydelse för hur 
kroppen reagerar och hur det går när man dricker alkohol. 

1.3.3 Sociologiskt perspektiv
Enligt författarna till Ungdom som samhällsproblem betonar sociologisk 
teoribildning gruppens handlande framför individens handlande. Orsaken till 
avvikelse ses i omgivningen och samhället.15

Den sociala betydelsen är en förklaringsmodell som utvecklats inom den 
sociologiska teoribildningen. Denna modell försöker förstå den enskilda individens 
alkoholbruk och dess tilldelning av egna och andras handlingar i ett socialt samspel. 
De sociala betydelserna har fått ett stort utrymme i det sociologiska perspektivet. 
Det är mycket vanligt att alkohol används för att skapa identiteter och sociala 
tillhörigheter. Alkoholen används också som ett sätt att uttrycka känslor och 
definiera sociala situationer. Yngre individer använder alkohol för att markera att 
de är, eller tycker sig vara vuxna. Man kan säga att alkoholen bland ungdomar ses 
som ett steg in i vuxenvärlden. Det är också känt att många individer använder 
alkohol för att försöka dämpa stress, oro eller ångest. Att man idag använder alkohol 
som en del av en måltid ses som helt acceptabelt. Alkoholen är även en stor del 
av ett festande, men övergår allt mer i affärsöverenskommelser, religiösa ritualer, 
medicinsk behandling och andra officiella ceremonier.16 Dock är det inte accepterat 
att konsumera alkohol i samband med arbete, eller i trafiken på grund av att den i 
dessa sammanhang kan orsaka allvarliga problem för omgivningen. Det är också 
ofta alkoholen vållar problem på krogar och i hemmet i form av våld.17 

Alkohol kan uppfattas som en symbol eller ett medel som används när man vill 
underlätta sociala och sexuella kontakter eller relationer. Ofta gäller detta i samband 
med fester, festivaler, ceremonier, högtider eller andra former av sociala tillställningar.18 

13  Alkoholmissbruk- ett samspel mellan arv och miljö, 1985, Sigvardsson, s. 116-119
14  Ibid, s. 116-119
15  Ungdom som samhällsproblem, 1994, Ohlsson & Swärd, s. 104
16  Riksbruk och missbruk, 2005, Johansson & Wirbing, s. 55-56
17  http://www.systembolaget.se/AlkoholHalsa/Alkoholsamhalle/, hämtad 061117
18  Riksbruk och missbruk, 2005, Johansson & Wirbing, s. 55-56
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1.3.4 Alkoholkonsumtion i sociala relationer
I åldrarna 19-24 är det vanligast att man intar alkohol i sällskap med andra. 
Detta innebär ofta att man befinner sig i en miljö där man känner gemenskap. Ett 
helgfirande kännetecknas ofta av sociala relationer med vänner. Många tycker 
inte att det är acceptabelt att dricka alkohol på vardagar på grund av studier eller 
arbete. Men vid helgfirande brukar mängden alkohol vara hög. I dag finns ett tydligt 
samband mellan festvanor och alkohol. De som ofta deltar på fester har ofta ett 
högre intag än de som mer sällan deltar på fester. Festernas karaktär varierar 
också mellan olika grupper och olika åldrar. Den första stora förändringen sker 
när man fyller 18 år. Man kan nu lagligt komma in på krogar och diskotek som 
har alkoholservering. Ofta inleds ett festande med en ”förfest” hemma hos någon i 
gruppen. Förfestens mening är att man ska bygga upp en berusningsgrad för att man 
ska våga mer. Efter förfesten fortsätter kvällen på ett diskotek eller en krog. Det är 
inte särskilt ovanligt att man går på en ”efterfest” hemma hos någon i gruppen. På 
efterfesten diskuteras kvällen som gått, hur berusade deltagarna i gruppen varit och 
om det uppstått några särskilda händelser. Det är också vanligt att man överdriver 
händelserna.19 

Vid 20-års ålder påverkas detta helgfirandet av yrkesmässiga anknytningar eller 
eftergymnasiala studier. Bland högskole- och universitetsstuderande är det vanligast 
att man följer de traditioner som anses vara en del av ”studentlivet”. Förfester 
förekommer men har ofta en mindre central roll eftersom alkoholen brukar vara 
relativt billig på utestället. Efterfester förekommer, men oftast i samband med 
högtidsfester, t.ex. sista april eller ”tentafester”. I denna ålder har också kärleks 
relationer en betydelse för vilken alkoholkonsumtion man har. Har man ett fast 
förhållande värderas det högre än en fest med gruppen. I grupper där det finns 
många par sker festandet ofta hos de par som har eget boende. Alkoholintaget 
tenderar också att minska i denna ålder. Det är en följd av att många skaffar sig en 
partner, sambo eller blir föräldrar. Dessa ”nya” sociala roller brukar bidra till lägre 
alkoholintag.20

1.3.5 Kulturellt perspektiv
Alkoholkonsumtionen är sedan länge ett faktum i olika ungdomskulturer och 
skapandet av nya kulturer. Alkoholbruket har en lång tradition bakom sig. Under 
1990-talet har det rekreationella bruket av alkohol ökat. Dryckesvanor formas i 
relation till den omgivning och den interaktion där bruket sker och därmed på 
rekreationella arenor såsom fester, festivaler, restauranter, sportklubbar osv. 
Ökningen av den här formen av alkoholbruke tros hänga ihop med kulturella och 
ekonomiska villkor som många av den yngre befolkningen lever under idag.21 

Idag uppfattas ungdomar som en speciell grupp i samhället. Ungdomstiden är sedd 
som en speciell fas i livet. Förr var arbetet centralt för ungdomar som var på väg 
att bli vuxna. Idag förknippas ungdomskulturen med fritid. Ungdomars sociala 
relationer organiseras runt vänskapskretsen och många ungdomar intresserar sig 
för olika sociala sammanhang.22

19  Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger, 2003:10, Lilja & Larsson, s. 171-173
20  Ibid, s. 171-173
21  http://www.nad.fi/index.php?lang=se&id=inf0405 , hämtad 061202
22  Riksbruk och missbruk, 2005, Johansson & Wirbing, s. 58
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Om vi skall försöka förstå den yngre generationens alkoholvanor bör vi studera 
utvecklingen av olika livsstilar och stiliseringen av konsumtionen. Det rekreationella 
bruket bör därför förstås som kulturella uttryck. Man kan förstå konsumtionen 
om man ser den som en väg till att forma sin egen identitet och den sociala 
tillhörigheten. Det moderna bruket av alkohol skiljer sig från det traditionella. 
Numera knyts inte alkoholen enbart till speciella livsprocesser utan förvandlas 
till en symbol för den fria tiden. Idag använder man alkoholen för att koppla av 
och inte tänka på sitt arbete eller sina studier. I samhället är man fri att göra 
vad man vill och fritiden har därför blivit en arena för självbestämmande och 
självförverkligande. Detta betyder således att det rekreationella bruket av alkohol 
inte endast är en del av ett identitetsfinnande och socialisation utan även en praktik 
av frihet och självständighet.23

Alkoholen fungerar också som olika tecken eller symboler för att förklara 
övergångar mellan olika sociala världar och medvetanden. En vanlig symbolfunktion 
är att se skillnaden mellan den trista vardagen och den roliga fritiden. I Sverige 
kopplas alkoholhaltiga drycker ihop med fritiden. Ofta tänker man på sociala 
världar såsom restauranter, pubar, barer när man hör ordet alkohol. Något som inte 
kopplas ihop med alkohol är arbete. Det är helt oacceptabelt att konsumera alkohol 
tillsammans med arbete. Skulle det ske vidtas åtgärder och program för att åtgärda 
problemet. Alkoholen har blivit en symbol för en passage mellan det vardagliga 
arbetet och den roliga fritiden. För att sammanfatta detta stycke kan man säga att 
normerna skiljer sig mellan olika sociala rum och olika sociala sammanhang.24

1.3.6 Alkohol bland män och kvinnor
Det finns två olika perspektiv som kan förklara det fenomen att män konsumerar 
mer alkohol än vad kvinnor gör. Det ena perspektivet är det kulturella och det 
andra det biologiska. I det kulturella betonas könsrollernas betydelse, medan det 
biologiska lyfter fram den faktiska skillnaden mellan män och kvinnors kroppar. 
Kvinnor är mindre och tål därför mindre mängd alkohol. Att männen är de som 
dominerar alkoholkonsumtionen har sina rötter långt bak i tiden då alkoholen var en 
symbol för manlighet. Än idag symboliserar konsumtionen ett inträde i mansrollen. 
Män visar prov på självständighet genom att dricka sig berusade. Alkoholen används 
också som ett medel för att stärka den sociala sammanhållningen som finns män 
emellan.25 

Könsrollerna påverkar alkoholkonsumtionen i de situationer de sker. Män tenderar 
att dricka mer alkohol tillsammans med manliga vänner än vad de skulle ha gjort 
tillsammans med en kvinnlig kamrat. Samma tendens finns hos kvinnorna som 
dricker mer alkohol tillsammans med manliga vänner än vad de gör tillsammans 
med kvinnliga vänner.26

 
Kvinnornas konsumtion är mer strikt hållen och mer kontrollerad än männens. 
Berusade kvinnor blir ofta omtalade som sexuellt promiskuösa, och oansvariga. 

23  Riksbruk och missbruk, 2005, Johansson & Wirbing, s. 58
24  Ibid, s. 60-61
25  Riksbruk och missbruk, 2005, Johansson & Wirbing, s. 59-60
26  Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger, 2003:10, Lilja & Larsson, s. 74-75
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Förklaringen till den negativa synen på en berusad kvinna ligger i kvinnans 
traditionella roll där hon skall kunna ta hand om barnen och utföra hushållsarbete. 
Traditionen säger också att kvinnan bör avstå från alkohol för att bättre kunna 
kontrollera mannens berusning. De normer som styr alkoholkonsumtionen för män 
och kvinnor är på väg att förändras i och med att samhället förändras.27

Att det har skett ett ökning bland unga kvinnors konsumtion har en förklaring 
i förändringen av könsrollerna. Idag är det inte lika vanligt att kvinnan sköter 
alla hushållssysslor ensam. Kvinnornas nya könsroller i samhället gör att deras 
alkoholkonsumtion ökar.28 

Helmersson-Bergmark menar att kvinnors drickande har förändrats när det gäller 
omfattningen.29 De säger också att det har blivit mer vanligt att kvinnor dricker 
alkohol. På grund av att kvinnors drickande har förändrats har man utvecklat 
en konvergenshypotes som går ut på att livsvillkoren för män och kvinnor börjar 
närma sig varandra. Detta visar sig genom att saker och ting mellan könen har 
börjat utjämnas, till exempel alkoholvanorna. Författarna menar trots detta att 
det fortfarande råder en viss skillnad mellan könen när det gäller drickande och 
dryckesmönster. Med detta kan man säga att denna konvergenshypotes inte är 
verklig ännu. Vid en undersökning gjord av TEMO var det tydligt att kvinnors 
konsumtion var lägre än männens. Undersökningen som gjordes år 2000 visar 
att kvinnor mellan 18-29 år konsumerade 18,1 cl 40-procentig alkohol per vecka, 
medan männen konsumerade 41,8 cl. Undersökningen visade också att kvinnors 
konsumtion var betydligt lägre i alla åldergrupper.30 

Kön tillsammans med ålder är den starkaste statistiska determinanten när det gäller 
individers alkoholkonsumtion. Det är bevisat att den yngre delen av befolkningen 
konsumerar mer alkohol än den äldre och män konsumerar mer alkohol än kvinnor.

1.4 Disposition
Detta arbete innefattar sex avsnitt. Första avsnittet ger dig inledningen till arbetet. 
Det redogör för tidigare forskning inom ämnet. Du finner även syftet med uppsatsen 
samt frågeställningar. 

Avsnitt två består av de teoretiska utgångspunkterna.

Det tredje avsnittet tar upp vilken metod och vilket tillvägagångssätt jag använt och 
hur undersökningen genomfördes. 

Det fjärde avsnittet består av resultatet från undersökningen i form av diagram och 
tabeller för att det ska bli mer överskådligt. Resultatet är en sammanställning av det 
insamlade materialet från undersökningen. 

27  Riksbruk och missbruk, 2005, Johansson & Wirbing, s. 59-60
28  Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger, 2003:10, Lilja & Larsson ,s. 75
29  Helmersson- Bergmark K, 2002, Kvinnor och alkohol, I: Leissner  & Hedin, Könsperspektiv på missbruk, s. 30
30  Ibid, s. 28-44
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Det femte avsnittet utgörs av diskussionskapitlet, där jag presenterar mina 
huvudresultat och dess korrelation med valda teorier.

I det sjätte och sista avsnittet finner man avslutningen som beskriver hur jag har 
upplevt arbetets gång och hur andra uppsatsskrivare skulle kunna gå tillväga i en 
fortsatt undersökning.
 

1.5 Syfte
Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om första års programstudenters 
alkoholvanor vid Högskolan Dalarna campus Borlänge. 

1.6 Problemdiskussion
Jag har uppfattningen att många studenter dricker mycket alkohol. Uppfattningen 
kommer från mina egna erfarenheter men också från media. Det finns mycket 
litteratur om ämnet alkohol och vissa källor visar att alkoholkonsumtionen var 
högre förr, medan andra visar motsatsen. Jag tycker därför att det vore intressant 
att undersöka hur det ligger till bland ett urval studenter på Högskolan Dalarna. 
Källor visar att skillnader i konsumtion mellan könen har minskat. Jag själv har 
alltid trott att män konsumerar betydligt mer alkohol än kvinnor, så ur den aspekten 
är det också intressant att se hur det ligger till. Slutligen vill jag undersöka om det är 
något av de program som skall undersökas som utmärker sig gällande konsumtionen 
av alkohol. Diskussionen har därför lett mig till följande övergripande frågeställning:

•	 Hur ser alkoholvanorna ut bland studenter i Borlänge? Föreligger skillnader 
avseende program och kön?

1.7 Frågeställningar
•	 Hur ofta och hur mycket dricker studenter vid respektive program?
•	 Hur ser kvinnors och mäns alkoholvanor ut i undersökningen?
•	 Skiljer sig alkoholvanorna mellan programmen?

1.8 Avgränsningar
Jag har begränsat mig till en viss åldersgrupp, 19-24 år, då den är mest intressant 
för studien samtidigt som den åldersgruppen passar bäst till den litteratur och 
den statistik som finns att tillgå. Jag har även fått ta hänsyn till att arbetet är 
tidsbegränsat.
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2. Teoretisk referensram
I detta avsnitt följer en presentation av de teorier som jag använt mig av i 
uppsatsen och som jag kommer att utgå från i min slutdiskussion.

2.1 Identitetsutveckling
I utvecklingsteorier finns olika stadier för den personliga identitetsutvecklingen. 
Det är i adolescensen som ungdomar vänder sig från familjen och söker efter 
andra relationer. Det är i detta stadium som människan vuxit fysiologiskt och 
fått en mental mognad. Under denna period upplever många att de befinner 
sig i en identitetskris.31 De söker därför uppskattning från vänner av samma 
kön, men också från det motsatta könet. Under denna tid är det också ofta att 
kroppsfixeringen äger rum. Man bedömer sin egen kropp efter de ideal som finns 
i samhället. Denna identitetsförvirring brukar äga rum mellan 12-20 år. Nästa steg 
i identitetsutvecklingen brukar kännetecknas av närhet, intimitet och isolering 
eller kärlek, eller rädslan för närhet. När man befinner sig i detta stadium är man 
vuxen nog att fatta egna beslut utan föräldrarnas påverkan. Man brukar tala om 
en ålder mellan 20-40 år. Det är också i början av detta stadium som de flesta 
flyttar hemifrån för att studera på annan ort eller för att de känner att de klarar 
sig utan sina föräldrar. Vid analysen av ungdomar och alkoholkonsumtion kan 
stadium om identitetsförvirring vara av stor betydelse för att förstå handlingar och 
samspel. I litteratur brukar alkoholkonsumtion förstås som ett led i ungdomars 
identitetsprocess, det vill säga hur man ser på sig själv och vem man vill vara. Det 
finns forskning som beskriver att ungdomars identitetsstatus är kopplad till hur 
alkohol används i olika åldrar. Många som är i de yngre tonåren dricker sig ofta 
berusade för att våga göra saker de inte skulle våga om de var nyktra.32

Själva begreppet identitetsskapande beskriver en process där individer med olika 
handlingar försöker tillägna sig det som uppfattas som identitet. Ett exempel på 
att beskriva sin identitet är när man beskriver sin livshistoria och sina tankar 
om framtiden. Identitet handlar om att man hela tiden försöker göra sig till eller 
framställa sig som någon. Dock kan ett identitetsarbete aldrig bli exakt lika varje 
gång utan det sker hela tiden förändringar. Identitetsskapande är såldes en pågående 
process. Den ideala identiteten används för att beskriva hur det är att vara människa 
med en identitet som en grupp enligt olika ordningar uppfattar som mer eller mindre 
eftersträvansvärd. Bourdieus begrepp symboliskt kapital som beskrevs tidigare 
har en relevans för studier av den ideala identiteten. Det symboliska kapitalet kan 
betraktas i förhållande till vilka intressen som anses vara ”inne”. Dessa förknippas 
med det ”ideala”. Symboliskt kapital kan därmed beskrivas som ”det som erkännes”, 
eller det som olika grupper anser vara värdefullt.33

 

31  Ungdomens identitetskriser, 1971, Erikson Homburger, s. 134  
32  Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger, 2003:10, Lilja & Larsson, s. 50-52
33  Identitetsskapande i studentföreningen, 2006, Widding, s. 18-21
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2.2 Rusets betydelse
Alkoholkonsumtionen fungerar inte bara som en symbol för identitetsfinnande. Den 
innefattar också rus- upplevelser. Men vilka upplevelser vi vill nå är inte så enkla att 
förklara. Inte är det för att vi vill bli trötta och få problem med balansen, och inte 
är det för att vi vill få huvudvärk. Det är svårt att förstå varför en människa dricker 
alkohol. Under 1970-talet gick man vidare med frågan om varför man dricker alkohol.34 
Löfgren & Nelson-Löfgren skriver om rusets betydelse för individer. De anser att 
eftersom väldigt många människor vill berusa sig måste det finnas något eftertraktat. 
De beskriver berusning som ett slags parentes beteende. Man gör en parentes kring 
berusningstillfället. I vår kultur kan man enligt McAndrew och Edgerton förklara 
berusningen som en slags ”time out”. Med det menas att de normer och värderingar 
som påverkar individer i vardagen för tillfället glöms bort med hjälp av alkohol.35 
Vi behöver inte heller känna en press på oss att följa de sociala regler som finns. 
Vi blir mindre hämmade och mer frigjorda. Vi vågar med andra ord bryta mot de 
redan existerande sociala reglerna. Alkoholen används därför när vi vill våga göra 
saker man annars aldrig skulle tillåta sig att göra. Skulle något oacceptabelt ske kan 
man skylla den handlingen på alkoholen. När man är berusad är det lättare att man 
släpper fram känslor som man annars håller inom sig. Ofta är det känslor som är 
problematiska, t ex ilska, aggressivitet, glädje och sexualitet. I denna mening har 
alkoholruset samma funktion som för den som är känd missbrukare.36

När man är berusad kan man föreställa sig andra verkligheter än den man själv lever 
i. Ångesten över vardagliga sysslor, åtaganden, och annat som kan tynga en individ 
dämpas genom ruset. Vissa individer konsumerar alkohol för att slippa tänka på 
obehagligheter och då blir ruset en hjälp att frigöra och isolera händelser från det 
förflutna. Även framtidens krav och förväntningar känns inte lika tunga när man är 
berusad.  Att unga alkoholkonsumenter tillskriver alkohol positiva effekter är inte 
konstigt. Det är dock viktigt att påpeka att det inte är alkoholen som dryck som gör 
att man tillskriver den positiva effekter utan i kombination med de förväntningar 
man har om miljön, och situationerna. Förväntningar kan vara underlättande av att 
skapa nya kontakter och att kunna uttrycka positiva känslor. Hämningarna minskar 
och det underlättar partnerkontakter. Alkoholen ger avslappningar och markerar 
skillnaden från vardagen. Den stärker självförtroendet och känslan av gemenskap. 
Den reducerar negativa känslor, och till sist har alkoholintaget en kulturell 
symbolisk betydelse.37 

Det finns givetvis negativa tillskrivningar av alkoholkonsumtion och den allra 
vanligaste brukar vara ”bakfylla”. De sociala skadeverkningarna brukar vara gräl, 
bråk, förlust av ägodelar, minnesluckor, sexuella relationer och påverkan av studier. 

2.3 Normer och avvikande beteende
I sociologisk litteratur om avvikande beteende intar normbegreppet stor plats. 
Normer är informella regler som skapas i ett samhälle. Normer skapar relationer 

34  Alkohol: Rus missbruk behandlings, 1980, Löfgren & Nelson- Löfgren, s. 155-156
35  Ibid, s. 202-204
36  Alkohol, ett psykosocialt- beteende och samhällsvetenskapligt perspektiv, 1997, Leissner, s. 124-125
37  Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger, 2003:10, Lilja & Larsson, s 99-102
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mellan människor och utan dessa skulle inte en relation eller ett samhälle vara 
möjligt. Det som är intressant med detta är att de individer som bryter mot redan 
accepterade regler kan komma att ses som avvikare.38

Att ungdomar har ett liknande alkoholbruk som sina vänner har en förklaring i de 
normer som etableras i de grupper man tillhör. Det finns med andra ord ett visst 
grupptryck gentemot normen. Man brukar prata om två olika sorters metoder för 
att mäta normerna för alkoholbruket. Den första är en beskrivande gruppnorm 
för beteendet där man mäter hur en individ uppfattar andras alkoholbeteenden. 
Den andra metoden är den subjektiva normen där man mäter hur en individ 
uppfattar andras krav på det egna beteendet. Ofta har de sociala relationerna 
betydelse för gruppens normer. Alkoholbruket brukar skilja sig mellan offentliga 
och privata miljöer, mellan olika dagar i veckan, och olika tider på dagen. I vissa 
miljöer och sociala relationer tycks det vara mer accepterat att konsumera stora 
mängder alkohol. Ett exempel på en sådan miljö är första åren av universitets och 
högskolestudier. Många studenter tenderar dock att minska alkoholbruket efter 
en tids intensivt alkoholbruk. Det finns en vetenskaplig diskussion kring normers 
betydelse i förhållande till förväntningarnas betydelse. Terry m.fl. i Ungdomsliv, 
identitet, alkohol och droger hävdar att ”de subjektiva normerna har ett relativ 
svagt samband med beteendet”.39

För vissa individer, ofta de som identifierar sig starkt med en grupp kan 
gruppnormerna vara betydelsefulla. Men för dem som inte har en stark 
identifikation betyder gruppnormerna mindre.40 

38  Alkohol, ett psykosocialt, beteende- och samhällsvetenskapligt perspektiv, 1997, Leissner, s. 92
39  Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger, 2003:10, Lilja & Larsson, s. 55-57
40  Ibid, s. 55-57
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3. Metod
I detta avsnitt beskriver jag hur jag gått tillväga med min undersökning. Jag 
beskriver vilken metod som jag använt mig av samtidigt som jag väger för- och 
nackdelar med den valda metoden. 

3.1 Förförståelse
Förförståelse bygger på tidigare lärdomar och erfarenheter. En förförståelse 
innefattar även tidigare upplevelser och känslor. Bengt Gustavsson skriver i 
Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen att ”utan förförståelse, ingen 
förståelse”.41

Innan jag började med undersökningen har min förförståelse gett mig en riktning 
om vad jag anser om ämnet alkohol. Min förförståelse är därför inte neutral. När jag 
började med uppsatsen visste jag en hel del om alkohol. Jag har själv varit tonåring, 
har syskon och släktingar som också har varit, men även är tonåringar. Jag dricker 
själv alkohol och är medveten om dess biverkningar och vilka skador och problem 
alkoholen kan förorsaka. Detta har lett till att jag har vissa förkunskaper om ämnet 
som jag använder mig av i empirin, analysen samt diskussionen. 

På grund av den förförståelse jag har kan min tolkning av litteratur påverkas. Jag är 
medveten om att frågorna i enkäten kan ha påverkats av min förförståelse. Eftersom 
jag var medveten om min förförståelse har jag varit mer öppen för att förändra 
den. Jag har varit kritisk mot mina egna tolkningar av litteratur samt mot mina 
eventuella förutfattade meningar.

3.2 Val av metod
Utgångspunkten för undersökningen var att jämföra tre olika program vid 
Högskolan Dalarna campus Borlänge. För att undersökningen skulle få den bästa 
utformningen har jag använt mig av en kvantitativ undersökning. Jag har samlat 
information genom en enkätundersökning. En enkät valdes för att jag skulle kunna 
samla in mycket information på ett enkelt och relativt snabbt sätt.42

3.2.1 Forskningsmetoder
Det finns två typer av metoder att använda sig av när man gör en undersökning, 
kvantitativ och kvalitativ. Forskare som arbetar kvantitativt samlar fakta och 
studerar samband mellan olika uppsättningar av fakta. De forskare som väljer 
det kvalitativa perspektivet är mer intresserade av att ta reda på hur människor 
upplever saker. Man kan säga att kvalitativa forskares mål är insikt istället för 
statistisk analys.43 Kortfattat kan man säga att kvantitativ forskning bygger på 
siffror och statistik, medan den kvalitativa forskningen använder sig av ord 

41  Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 2004, Gustavsson, s. 75
42  Introduktion till forskningsmetodik, 1995, Bell, s. 73
43  Ibid, s. 13
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när resultatet framställs.44 Föregående mening brukar sägas vara den mest 
grundläggande skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning.
 
Enligt Alan Bryman finns skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa 
undersökningar. Båda utgör olika praktiska sätt för hur man kan beskriva 
vetenskaplig metodik. De ger också olika synsätt när man analyserar data.45

De skillnader som finns mellan kvantitativ och kvalitativ metod skall inte förstoras. 
Ett kvantitativt perspektiv kan mycket väl användas vid kvalitativa undersökningar 
och tvärtom. Vissa kvalitativa forskare väljer att kvantifiera undersökningen av sina 
data. Att göra en sådan kvantifiering kan bidra till att visa hur allmängiltig studien 
är. En kvantitativ undersökning kan ibland ha som syfte att tolka olika saker och då 
kan en kvalitativ metod vara bra att använda sig av. Att kombinera kvantitativa och 
kvalitativa metoder har ökat sedan 1980-talet.46 

Jag skulle kunna göra kvalitativa intervjuer för att ge stöd åt min kvantitativa 
undersökning, men på grund av tidsaspekten är det inte genomförbart. Kvalitativa 
metoder kan tillhandahålla hypoteser de kan bistå med vid en undersökning. Det 
är nödvändigt att problematisera de olika metoderna för det är inte en helt tydlig 
skillnad mellan dem.47 

3.2.2 Enkät 
Jag har samlat fakta genom en enkätundersökning från tre olika program på 
Högskolan Dalarna campus Borlänge. Fördelen med denna metod är att man 
kan få information från många personer på kort tid. Dock ställer det krav på 
mig som forskare, att jag kan utelämna frågor som inte har någon relevans för 
undersökningen. Som forskare behöver man också tänka på att ens egen uppfattning 
av frågorna kanske inte läses och tolkas av respondenterna på samma sätt som jag 
själv läser och tolkar dem.  För att undvika detta bör man noga tänka igenom sina 
frågor och vara övertydlig med instruktioner.48

Den största nackdelen med denna metod är att man inte kan ställa följdfrågor. Jag 
skulle kunna ha använt mig av enkät tillsammans med ett antal intervjuer för att få 
en mer djupgående undersökning. Dock är det lätt att i intervjuer blanda in sin egen 
förförståelse. Blandar man in sin egen förförståelse kan den påverka tolkningen 
av intervjufrågor och dess svar och eftersom alkohol är ett känsligt ämne är det 
svårt med intervjuer. En enkät däremot besvaras anonymt av respondenterna och 
skyddar därmed integriteten. Det gör också att jag som forskare inte väger in egna 
värderingar och påverkar svaren.  

44  Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, Bryman, s. 145-148
45  Ibid, s. 393
46  Ibid, s. 408
47  Ibid, s. 413-415
48  Introduktion till forskningsmetodik, 1995, Bell, s. 73
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3.2.3 Urval
Jag har valt att genomföra enkäten vid Högskolan Dalarna, campus Borlänge. 
Undersökningen omfattar första års- studenter i åldrarna 19-24 år inom tre olika 
program. Anledningen till att jag begränsat mig till det valda omfånget är för att 
mycket litteratur och statistik kring ämnet alkohol är koncentrerat till ungdomar i 
den åldern. 

Programmen jag har undersökt är Grafisk Teknologi, Materialdesignprogrammet 
samt Ekonomprogrammet. Anledningen till att jag valde just dessa program är för 
att de är de största programmen vid campus Borlänge. Dessa program har också den 
bästa fördelningen bland kvinnor och män. Det var totalt 100 studenter registrerade 
på de tre programmen. Dock var 26 stycken äldre än 24 år. Av de kvarvarande 74 
studenter på de tre olika programmen är 32 män och 41 kvinnor.

3.3 Tillvägagångssätt 
Innan jag började arbeta med enkäten kontaktade jag studieadministratörerna 
för Ekonomprogrammet och ILHS (Industriledarhögskolan) som innefattar både 
Grafikerna (Grafisk teknologi och design) och Bergs (Materialdesign). Jag bad om 
att få tillgång till antalet registrerade studenter på de olika programmen, deras 
namn samt födelseår. 

Jag provade enkäten på att antal personer innan jag delade ut den till urvalsgruppen.
Efter synpunkter omarbetade jag enkäten ytterligare. Jag kontaktade sedan 
föreläsare och lärare för de olika programmen och bestämde tid för ett 
genomförande av enkäten. Alla var väldigt tillmötesgående och hälsade mig 
välkommen. 

Jag lämnade själv ut enkäten under den tid jag bestämt med lärarna och samlade 
sedan in den efter att studenterna var klara. På detta vis var jag säker på att jag fått 
in alla enkäter som jag lämnat ut och att rätt enkäter för respektive program fanns 
i respektive kuvert. Frågeformuläret besvarades individuellt och anonymt. Jag var 
även noga med att påpeka att deltagandet i undersökningen var frivilligt. 

3.3.1 Undersökningens genomförande
Enkäten innehöll elva frågor om alkoholvanor, liksom en mindre del om bakgrunds-
förhållanden till alkoholkonsumtion. Enkäten inleds med frågor om kön och 
civilstånd. Sedan följer en fråga om studenterna dricker alkohol eller inte. Svaret 
på frågan gör att jag som forskare enkelt kan ta bort de studenter i undersökningen 
som svarat att de inte dricker alkohol. Efter det följer ett par frågor om studenternas 
bakgrund till konsumtionen. Det finns också ett antal frågor om studenternas 
erfarenhet kring alkohol, till exempel hur ofta och hur mycket de dricker. Slutligen 
följer ett antal frågor om varför de dricker alkohol, i vilka situationer, samt om de 
deltar i någon eller några aktiviteter på campus.
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3.3.2 Bearbetning av enkäten
När jag fått in alla enkäter på alla program började jag bearbeta dem genom att dela 
in dem efter respektive program. Nedan följer information om hur många som deltog 
i undersökningen på respektive program. 

Ek 1 GT 1 MD 1

Antal studenter som svarade på enkäten 13 24 23

Totalt antal registrerade på programmet 19 31 23

Tabell 1: Antal deltagande i undersökningen

Efter att jag delat in dem på de olika programmen delade jag därefter in dem efter 
kön på respektive program.

Ek 1 GT 1 MD 1

Antal studenter som svarade på enkäten 13 24 23

Kön Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

3 10 7 17 14 9

Tabell 2: Deltagande på respektive program

Efter att jag fått veta hur många som svarat på enkäten på respektive program 
jämförde jag den siffran med det totala antalet registrerade studenter. Det 
visade sig att bortfallet endast var 19%. Eftersom bortfallet är litet påverkas 
inte undersökningens trovärdighet. Totalt har 24 män och 36 kvinnor svarat på 
enkäten. För att effektivisera bearbetningen av enkäten gjorde jag en datamatris i 
programmet SPSS. Programmet har sedan använts för att skapa de diagram och de 
tabeller uppsatsen innehåller.

3.4 Reliabilitet och validitet
När man väljer metod för insamlandet av data måste man alltid vara kritisk och 
granska den information man samlat in för att kunna avgöra hur tillförlitlig den är. 
Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet av det resultat man får av undersökningen. 
Studenternas och lärarnas samarbetsvilja har hjälpt mig att uppfylla mitt syfte. 
Dock vet jag inte om alla som medverkade i undersökningen svarade ärligt eller 
inte, men resultatet skiljer sig inte mycket från tidigare studier och därför vill jag tro 
att svaren är ärliga. Om undersökningen jag gjort skulle ge samma resultat vid en 
ytterligare undersökning skulle reliabiliteten vara god.49

Enligt Esaiasson m.fl. är ”validitet det svåraste och mest centrala problemet för 
den empiriska samhällsvetenskapen”.50  Bristande validitet orsakas ofta av slarvfel 
vid datainsamlingen och arbetet med databearbetningen. Jag har därför gått igenom 
mina data ett flertal gånger för att undvika slarvfel. Eftersom frågor och problem 
formuleras på den teoretiska nivån och undersökningarna på den operationella 
nivån är validitetsproblemet nästintill olösligt. Man talar ändå om den goda 

49  Metodpraktikan, 2005, Esaiasson m.fl., s. 67
50  Ibid., s. 61
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validiteten och den brukar definieras med att man har en överensstämmelse mellan 
teoretisk och operationell indikator, man vill inte heller ha systematiska fel och man 
vill undersöka det vi påstås undersöka.51

För att min undersökning skall ha en trovärdighet krävs det att jag har en bra 
validitet. Med begreppet validitet menas att jag mäter det jag avser att mäta. Om 
validiteten inte är god har det ingen betydelse om mätningen är bra på grund av 
att jag inte mätt det jag avser att mäta. Eftersom jag använt mig av en enkät i 
undersökningen om alkoholvanor har validiteten stärkts. Ämnet i sig är känsligt och 
en intervju har inte gett mig samma trovärdiga resultat på grund av att respondenten 
inte hade kunnat vara helt anonym.  

Det finns tre olika faktorer som kan påverka en undersökning och dess trovärdighet. 
Den första är stabilitet som innebär att måttet över tiden skall vara densamma 
eller skilja sig väldigt lite åt. Intern reliabilitet betyder att människor kan tolka en 
fråga på olika sätt och därmed kan svaren variera. Det är därför viktigt att jag som 
forskare försöker tolka mina frågor på många olika sätt. Det sista begreppet är intern 
bedömarreliabilitet som behandlar hur jag som observatör tolkar omgivningen.52

Jag har ensam arbetat med enkäten vilket kan ha gjort att mina frågor uppfattats 
tydligt av mig själv men inte för respondenterna. Jag har bearbetat svaren på 
enkäten ensam och här kan mina egna tolkningar ha försvagat reliabiliteten 
något. Det hade också varit bättre om flera hade tolkat svaren och därmed hade 
internbedömarreliabiliteten blivit bättre. 

3.5 Generaliserbarhet
Om en undersökning skall vara generaliserbar ska den inte vara aktuell till den 
specifika undersökningen utan den skall kunna användas och jämföras med andra 
grupper i samma situation.53

Genom att jag har tillämpat min undersökning på endast en liten del av högskolans 
studenter skall den inte generaliseras till andra grupper inom samma ämnesområde. 
Det är också svårt att göra en jämförande undersökning vid en annan högskola då ett 
av programmen, Grafisk teknologi och design endast finns vid Högskolan Dalarna.  

3.6 Källkritik
Källkritik bygger på olika diskussioner om vad som är sannolikt och inte i de källor 
som används.54

I arbetet har jag använt mig av både primär och sekundärkällor. Primärkällan utgör 
min enkät och de data jag fick in efter genomförandet. De data jag fick genom 
enkäten analyserades och förde mig till slutsatsen. Sekundärkällor är källor som 
består av tidigare studier samt övrig litteratur inom ämnet. Jag anser att dessa 
källor är relevanta för framställningen av arbetet. 

51  Metodpraktikan, 2005, Esaiasson m.fl., s. 61
52  Samhällsvetenskapliga metoder, 2001, Bryman, s.86
53  Ibid, s.93
54  Källkritik, 1997, Thurén, s. 7ff
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CAN: s undersökningar tillhör tidigare undersökningar som gjorts inom ämnet 
och denna källa finner jag trovärdig. Deras undersökningar handlar till största 
delen om att sprida viktig information till samhället. De tolkar inte heller 
materialet utan endast redovisar resultat. Det som gör att man kan vara kritisk 
mot undersökningarna är att de i vissa undersökningar endast frågat ett urval av 
ungdomarna och inte alla. 

När man är källkritisk kan det vara bra att reflektera över åldern på källorna. 
Jag har använt mig av en del litteratur som är från 1990-talet. Detta kan ses som 
gammalt, men jag övervägde hur relevant innehållet är idag och kom fram till att jag 
kunde använda mig av det.  

När det gäller teorier har jag använt mig av både ursprungskällor och andra källor. 
Att använda den ursprungliga källan innebär att den inte tolkats av någon annan 
och därför känns den äkta. Till de andra teorierna har jag använt mig av flera källor, 
vilket man givetvis kan vara kritisk till. Jag har även använt mig av litteratur där 
författaren redan tolkat en teori och den tolkningen kan man också vara kritisk till.
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4. Resultat 
Detta avsnitt kommer att behandla min undersökning. Här presenteras 
resultaten av enkätundersökningen. Enkäten hittar ni i bilaga 1. I denna 
undersökning har totalt 60 studenter medverkat.  Först redovisas det för 
hur många som dricker alkohol och hur många som inte dricker alkohol.  
Därefter redovisas frågeställningen hur ofta och hur mycket studenter på 
respektive program dricker. Resultaten från de olika frågeställningarna visas 
i stapeldiagram samt korstabeller. Alla diagram och tabeller beskrivs med 
en undertext. Därefter redovisas frågeställningen hur kvinnors och mäns 
alkoholvanor ser ut generellt. 

4.1 Hur många studenter dricker alkohol
Diagrammet nedan visar resultatet på en fråga som är ställd till alla som genomfört 
undersökningen. Resterande frågor i resultatet är endast besvarade av de studenter 
som dricker alkohol.

Diagram 1: Antal alkoholkonsumenter

Samtliga 60 studenter har besvarat frågan. Av alla som deltog i undersökningen 
är 58,2% kvinnor och 41,8% män. Av dessa 60 studenter är det 91,7% som dricker 
alkohol och 8,3% som inte dricker alkohol. Det är alltså vanligare att studenterna 
dricker alkohol än att de inte gör det. 

4.2 Hur ofta studenter vid respektive program dricker 
alkohol sedan de påbörjat sina studier
För att enklast redogöra för resultaten på de respektive programmen 
kommer ett program åt gången att redovisas. De redovisas i ordningsföljden: 
Ekonomprogrammet, Materialdesignprogrammet, och till sist Grafisk teknologi och 
design. Jag vill påpeka att de som medverkat i undersökningen har besvarat alla 
frågor i enkäten. Jag vill också påpeka att jag använder mig av CAN:s definition 
av hög- och lågkonsumtion när jag talar om detta. Den säger att en högkonsument 
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dricker fem "drinkar" eller fler vid ett och samma tillfälle minst två gånger i 
månaden. Dessa fem "drinkar" motsvarar 75 cl vin, 5-6 25 cl sprit-shots, fyra starköl 
eller sex mellan öl.55

4.2.1 Ekonomprogrammet

Diagram 2: Ekonomprogrammets dryckestillfällen

Ovanstående diagram visar hur ofta studenter vid ekonomprogrammet dricker 
alkohol. Av dem som medverkade i undersökningen dricker sex stycken alkohol 1 
gång i månaden eller mer sällan. Resterande fyra studenter dricker alkohol 2 gånger 
i månaden. Enligt min mening dricker studenterna på detta program alkohol väldigt 
sällan, vilket i sin tur är bra för med en låg konsumtion är risken ganska liten för att 
utveckla ett beroende. 

Tabell 3 Hur ofta dricker du alkohol? n=10 * Kön Crosstabulation

Man Kvinna Total

Hur ofta dricker du 
alkohol? 
n=10

1 gång i månanden 
eller mer sällan

Count % within kön 0
0%

0
75,0%

0
60,0%

2 ggr i månanden Count % within kön 2
100,0%

2
25,0%

4
40,0%

Total Count % within kön 2
100,0%

8
100,0%

10
100,0%

Tabell 3: Ekonomprogrammets dryckestillfällen efter kön

För att se vilka som dricker vid de olika tillfällena gjordes en korstabell. Här ser vi 
att det är två kvinnor och två män som dricker 2 gånger i månaden och sex kvinnor 
som dricker 1 gång i månaden eller mer sällan. Även om den största delen av dem 
som deltog i undersökningen dricker alkohol så dricker de flesta ganska sällan. På 
detta program finns heller ingen student som konsumerar alkohol ofta. Ingen har 
kryssat för 1 gång i veckan eller fler än 1 gång i veckan. 

55 Alkohol, narkotika och studentliv, 2005, Röger, s. 42-43
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4.2.2 Materialdesign

Diagram 3: Materialdesignprogrammets dryckestillfällen

Ovanstående diagram visar hur ofta studenter vid Materialdesignprogrammet 
dricker alkohol. Av resultatet framgår att studenter på detta program har en hög 
konsumtion och många dricker 1 gång i veckan. Hela nio stycken konsumerar 
alkohol 1 gång i veckan, och sex stycken 2 ggr i månaden. Det finns fyra studenter 
som dricker alkohol mer sällan och det finns två stycken som dricker alkohol fler än 
1 gång i veckan. 

Tabell 4 Hur ofta dricker du alkohol? n=21 * Kön Crosstabulation

Man Kvinna Total

Hur ofta dricker du 
alkohol? 
n=21

1 gång i månanden 
eller mer sällan

Count % within kön 1
8,3%

3
33,3%

4
19,0%

2 ggr i månanden Count % within kön 4 
33,3%

2 
22,2%

6 
28,6%

1 gång i veckan Count % within kön 6 
50,0%

3 
33,3%

9 
42,9%

Fler än 1 gång i 
veckan 

Count % within kön 1 
8,3%

1 
11,1%

2 
9,5%

Tabell 4: Materialdesignprogrammets dryckestillfällen efter kön

Tabellen visar att det är männen som står för den högsta konsumtionen på detta 
program. Sex stycken av männen dricker alkohol 1 gång i veckan medan kvinnorna 
är tre stycken. Man ser också tydligt att de allra flesta av männen dricker alkohol 2 
ggr i månaden eller 1 gång i veckan. Endast en man dricker mer sällan. Kvinnornas 
konsumtion är mer jämnt fördelad. Av dem som konsumerar alkohol så ofta som fler 
än 1 gång i veckan är en kvinna och en man. 
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4.2.3 Grafisk teknologi och design

Diagram 4: Grafisk teknologi och designs dryckestillfällen

På programmet Grafisk teknologi och design dricker tio av studenterna 1 gång i 
veckan. Studenter på detta program har med andra ord en ganska hög konsumtion. 
Dock är det sju studenter som dricker 1 gång i månaden eller mer sällan. Fyra 
studenter dricker alkohol 2 ggr i månaden och tre stycken fler än 1 gång i veckan. 

Tabell 5 Hur ofta dricker du alkohol? n=24 * Kön Crosstabulation

Man Kvinna Total

Hur ofta dricker du 
alkohol? 
n=24

1 gång i månanden 
eller mer sällan

Count % within kön 4 
50,0%

3 
18,8%

7 
29,9%

2 ggr i månanden Count % within kön 1 
12,5%

3 
18,8%

4 
16,7%

1 gång i veckan Count % within kön 1 
12,5%

9 
56,3%

10 
41,7%

Fler än 1 gång i 
veckan 

Count % within kön 2 
25,0%

1 
6,3%

3 
12,5%

Total Count % within kön 8 
100,0%

16 
100,0%

24 
100,0%

Tabell 5: Grafisk teknologi och designs dryckestillfällen efter kön

Tabellen visar att det är kvinnorna på programmet som oftare konsumerar alkohol. 
Många av kvinnorna på detta program dricker alkohol så ofta som 1 gång i veckan. 
Ett mindre antal kvinnor dricker 1 gång i månaden eller mer sällan samt 2 ggr i 
månaden. Männen däremot dricker mer sällan på detta program, även fast det finns 
några män som dricker mer ofta. Av dem som dricker fler än 1 gång i veckan finns 
endast en kvinna och två män.  
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4.3 Hur mycket alkohol studenter vid respektive program 
dricker en typisk kväll de dricker alkohol
Här redogör jag för mängden alkohol studenter dricker vid ett och samma tillfälle. 
Likt förra frågan redovisas ett program åt gången. Mängden alkohol redovisar jag 
genom antalet ”glas”. Figuren nedan visar vad som menar med ett ”glas”.

Källa: Landstinget i Uppsala län, http://enkat.lul.se/quaestio/q3web.dll/startnew?_
idnr_=A5Q

4.3.1 Ekonomprogrammet

Diagram 5: Ekonomprogrammets dryckesmängd 

Konsumtionen vid ekonomprogrammet är relativt låg. Av de tio studenterna som 
deltog i undersökningen är det fyra stycken som dricker 3-5 ”glas”, tre stycken 
dricker 1-2 ”glas”. En student dricker 6-8 ”glas” vid ett och samma tillfälle och två 
stycken dricker 9 eller fler ”glas” vid ett och samma tillfälle. Mängden alkohol på 
ekonomprogrammet är således ganska låg. 
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Tabell 6 Hur mycket dricker studenter en typisk kväll de dricker alkohol? n=10 * Kön Crosstabulation

Man Kvinna Total

Hur mycket dricker stu-
denter en typisk kväll 
de dricker alkohol? 
n=24

1-2 "glas" Count % within kön 0 
0%

3 
37,5%

3 
30,0%

3-5 "glas" Count % within kön 2 
100,0%

2 
25,0%

4 
40,0%

6-8 "glas" Count % within kön 0 
0%

1 
12,5%

1 
10,0%

9 "glas" eller fler Count % within kön 0 
0%

2 
25,0%

2 
20,0%

Total Count % within kön 2 
100,0%

8 
100,0%

10 
100,0%

Tabell 6: Ekonomprogrammets dryckesmängd efter kön

Ovanstående tabell visar att de män som finns på programmet står för att dricka 
3-5 ”glas”. Sju stycken kvinnor dricker en liten mängd alkohol vid ett och samma 
tillfälle. Däremot finns det tre kvinnor som dricker 6-8, eller 9 eller fler ”glas” vid ett 
och samma tillfälle. 

4.3.2 Materialdesign

Diagram 6: Materialdesignprogrammets dryckesmängd

Stapeldiagrammet visar att de flesta vid Materialdesign programmet dricker 3-5 eller 
6-8 ”glas” vid en typisk kväll de dricker alkohol. Det är nio stycken som dricker 3-5 
”glas” och nio stycken som dricker 6-8 ”glas”. Endast en student dricker 1-2 ”glas” 
och två stycken dricker 9 eller fler vid ett och samma tillfälle. 
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Tabell 7 Hur mycket dricker studenter en typisk kväll de dricker alkohol? n=21 * Kön Crosstabulation

Man Kvinna Total

Hur mycket dricker stu-
denter en typisk kväll 
de dricker alkohol? 
n=21

1-2 "glas" Count % within kön 0 
0%

1 
11,1%

1 
4,8%

3-5 "glas" Count % within kön 3 
25,0%

6 
66,7%

9 
42,9%

6-8 "glas" Count % within kön 7 
58,3%

2 
22,2%

9 
42,9%

9 "glas" eller fler Count % within kön 2 
16,7%

0 
0%

2 
9,5%

Total Count % within kön 12 
100,0%

9 
100,0%

21 
100,0%

Tabell 7: Materialdesignprogrammets dryckesmängd efter kön

Det är männen som dricker den största mängden alkohol på programmet. Hela sju 
stycken dricker 6-8 ”glas” och två stycken dricker 9 eller fler vid ett och samma 
tillfälle. De flesta kvinnor på programmet dricker 3-5 ”glas” vid ett och samma 
tillfälle. Det finns dock två kvinnor som dricker 6-8 ”glas”. Ingen av männen dricker 
1-2 ”glas”, och endast en kvinna dricker den mängden. 

4.3.3 Grafisk teknologi och design

Diagram 7: Grafisk teknologi och designs dryckesmängd

Vi detta program är det väldigt få personer som dricker lite alkohol och få som 
dricker riktigt mycket alkohol vid ett och samma tillfälle. De flesta dricker 3-5 ”glas” 
samt några som dricker 6-8 ”glas”. Hela fjorton stycken dricker 3-5 ”glas” medan sju 
stycken dricker 6-8 ”glas”. Endast två stycken dricker 1-2 ”glas” och bara en student 
dricker 9 eller fler. 
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Tabell 8 Hur mycket dricker studenter en typisk kväll de dricker alkohol? n=24 * Kön Crosstabulation

Man Kvinna Total

Hur mycket dricker stu-
denter en typisk kväll 
de dricker alkohol? 
n=24

1-2 "glas" Count % within kön 2 
25,0%

0 
0%

2 
8,3%

3-5 "glas" Count % within kön 4 
50,0%

10 
62,5%

14 
58,3%

6-8 "glas" Count % within kön 1 
12,5%

6 
37,5%

7 
29,2%

9 "glas" eller fler Count % within kön 1 
12,5%

0 
0%

1 
4,2%

Total Count % within kön 8 
100,0%

16 
100,0%

24 
100,0%

Tabell 8: Grafisk teknologi och designs dryckesmängd efter kön

Tabellen visar att de är kvinnorna vid Grafisk teknologi och design som dricker 
mest alkohol. Tio stycken kvinnor dricker 3-5 ”glas”. Det är sex stycken av 
kvinnorna som dricker 6-8 ”glas” Männens konsumtion varierar något mer. Fyra av 
männen på programmet dricker 3-5 ”glas” medan två stycken dricker 1-2 ”glas”. Det 
finns även en man som dricker 9 eller fler ”glas” och en som dricker 6-8 ”glas”. 

4.4 Skillnader i kvinnors och mäns alkoholvanor i 
undersökningen 
För att få svar på frågan om det är kvinnor eller män som konsumerar mest alkohol 
var det nödvändigt att ställa de båda könen i jämförelse med varandra. Först 
redogörs det för om det är kvinnorna eller männen som dricker alkohol oftast. 
Sedan visas också om det är kvinnor eller män som konsumerar störst mängd 
alkohol vid ett och samma tillfälle. Jag har valt att använda mig av t- testet för enligt 
mig är det test som ger det mest rättvisa resultatet. 

4.4.1 Hur ofta kvinnor respektive män dricker alkohol

Tabell 9.1 Group statistics

N Mean Std. deviation Std. error mean

Hur ofta dricker kvin-
nor respektive män 
alkohol?

Man 22 2,36 1,002 ,214

Kvinna 33 2,12 ,992 ,173

Tabell 9.2 Independent samples test

Levene's test 
for equality of 

variances T-test for equality of means

F Sig. t df
Sig. 

(2-tailed)
Mean 

difference
Std. error 
difference

90% confidence interval 
of the difference

Lower Upper

Hur ofta 
dricker kvinnor 
respektive män 
alkohol?

Equal variances 
assumed

,014 ,905 ,884 53 ,381 ,242 ,274 -,308 ,792

Equal variances 
not assumed

,882 44,852 ,382 ,242 ,275 -,311 ,796

Tabell 9: Kvinnor respektive mäns dryckestillfällen
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Tabellerna 9 redovisar resultatet av ett t-test. Tabellen visar urvalsstorleken i 
de båda jämförda grupperna, samt det uppmätta medelvärdet för kvinnorna och 
männen. Medelvärdet för männen är 2,36 medan kvinnornas medelvärde ligger på 
2,12, vilket betyder att männen dricker oftare än vad kvinnorna gör. När man gör 
ett t-test får man veta om skillnaden mellan olika medelvärden är signifikant. En 
signifikant skillnad mellan medelvärden betyder att skillnaden inte kan förklaras av 
slumpen. Är denna skillnad lägre än 5% finns det en signifikant skillnad. I vårt fall 
är F-värdet 0,014, (p= 0,905) vilket är signifikant. Det betyder att skillnaden mellan 
våra medelvärden inte kan förklaras av slumpen. 

4.4.2 Hur mycket alkohol kvinnor respektive män dricker en typisk 
kväll de dricker alkohol

Tabell 10.1 Group statistics

N Mean Std. deviation Std. error mean

Hur mycket alkohol 
dricker kvinnor res-
pektive män en 
typisk kväll de dricker 
alkohol?

Man 22 2,55 ,858 ,183

Kvinna 33 2,27 ,761 ,133

Tabell 10.2 Independent samples test

Levene's test 
for equality of 

variances T-test for equality of means

F Sig. t df
Sig. 

(2-tailed)
Mean 

difference
Std. error 
difference

95% confidence interval 
of the difference

Lower Upper

Hur mycket 
alkohol dricker 
kvinnor respekti-
ve män en typisk 
kväll de dricker 
alkohol?

Equal variances 
assumed

1,004 ,321 1,237 53 ,221 ,273 ,220 -,169 ,715

Equal variances 
not assumed

1,207 41,357 ,234 ,273 ,226 -,183 ,729

Tabell 10: Kvinnor respektive mäns dryckesmängd

I dessa tabeller ligger männens medelvärde på 2,55 och kvinnornas på 2,27. Detta 
betyder att männen i snitt dricker mer alkohol än vad kvinnorna gör. Dock ligger 
kvinnornas medelvärde väldigt nära männens.  Även i detta fall kontrollerar vi om 
skillnaden är signifikant. I detta fall är F-värdet 1,004 (p-värdet 0,321), vilket inte 
är signifikant. Detta innebär att variansen för de båda grupperna är lika, eller inte 
tillräckligt olika. Om man får ett icke signifikant värde på testet går man vidare 
och avläser t-värdet som i vårt fall är 1,237 och signifikansen är 0,221. Detta betyder 
således att den beräknade skillnaden i våra medelvärden antas bero på slumpen.
 

4.5 Resultat av andra relevanta frågor i undersökningen
Det finns ett flertal andra frågor som jag använde mig av i enkäten och dessa 
redogör jag för i följande text. När det gäller studenters alkoholvanor ville jag veta 
om studenter dricker mer ofta sedan de påbörjat sina studier vid högskolan. Därför 
fanns en fråga i enkäten som skulle ge mig svar på hur mycket de drack innan de 
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började på högskolan. Det som framgår av svaren är att studenter dricker ofta sedan 
de börjat studera vid Högskolan Dalarna. Se följande diagram. 

Diagram 8: Alkoholkonsumtion innan studietiden

Diagram 9: Alkoholkonsumtion sedan påbörjade studier

De två ovanstående diagrammen tyder på att det finns en existerande studentkultur 
vid Högskolan Dalarna eftersom många dricker alkohol mer ofta sedan de påbörjat 
sina studier. Vad detta resultat kan bero på redogörs för i slutdiskussionen. 

Jag vet av egen erfarenhet att de flesta dricker alkohol relativt ofta sedan de började 
vid Högskolan Dalarna. Därför ville jag även försöka få svar på om det kunde ha 
något att göra med de aktiviteter som finns vid Högskolan Dalarna. Min hypotes var 
att om man är engagerad i många aktiviteter dricker man oftare. Jag ställde därför 
en fråga om vilken/vilka aktiviteter de deltar i vid Högskolan. Studenterna fick 
lov att kryssa för flera alternativ.  Resultatet visade att 35 stycken av studenterna 
deltar på pubar och fester. Samtidigt är det tjugo stycken som inte alls deltar i någon 
aktivitet. Det är också lågt deltagande på föreningsverksamhet samt sexmästeriet. 
Det är femton stycken som deltar i idrottsverksamhet. 
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Diagram 10: Deltagande vid aktiviteter 

För att få en klarhet i varför studenter dricker alkohol ställdes en sådan fråga. Det 
visade sig att de flesta dricker för det socialas skull. Några andra har svarat att de 
dricker för att koppla bort vardagen. Med vardagen menas studier, ekonomi och 
relationer. Sex personer har svarat att de dricker för rusets skull och endast en 
person dricker för att våga mera. I denna fråga finns ett bortfall på en person som 
inte kryssat för något svarsalternativ.

Diagram 11: Anledning till alkoholkonsumtion

En annan fråga som jag ansåg intressant var i vilken eller vilka situationer 
studenter dricker alkohol. Frågan ställdes och studenterna fick kryssa för flera 
svarsalternativ, vilket många gjorde. Det visade sig att många som går på en 
”förfest” går också till en bar, ett diskotek eller till studentkåren efter ”förfesten”. 
Efter man har varit på studentkåren, en bar eller ett diskotek går man normalt hem. 
Dock var det några personer som gick på ”förfest”, till en bar eller ett diskotek och 
en ”efterfest”. De flesta svarade att det deltog på en ”förfest” och sedan gick de till 
studentkåren, en bar eller ett diskotek. Några svarade även att de dricker alkohol 
hemma i sällskap med partner. Några få studenter svarade att de drack alkohol på 
”efterfester” och dessa studenter hade även deltagit på ”förfest” och på studentkåren, 
en bar eller ett diskotek. 
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Diagram 12: Alkoholkonsumtion i olika situationer

Eftersom mycket tyder på att konsumtionen bland unga minskar när de inleder ett 
förhållande ställdes även en fråga om civilstånd. Resultatet av den frågan visar att 
de flesta av studenterna är ensamstående. Det finns dock ett flertal studenter som 
är sambo eller gifta. 

Diagram 13: Civilstånd

En fråga om hur gamla studenterna var när de var berusade första gången fanns 
också med i undersökningen. Resultatet av denna fråga visar att de flesta av 
studenterna var berusade första gången när de var mellan åldern 15-18 år.  Hela 
37 stycken utgjorde det resultatet. Åtta stycken hade inte varit berusade förrän de 
var 19 år eller äldre. Tio stycken av studenterna var i de yngre tonåren när de var 
berusade första gången, nämligen mellan 12-14 år. 
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Diagram 14: Ålder vid första berusningstillfället

I samband med föregående fråga ställdes en fråga om vem/vilka man var 
tillsammans med första gången man var berusad. 48 av studenterna var tillsammans 
med flera kompisar när det var berusade första gången. Endast tre stycken var 
tillsammans med familjen och fyra stycken tillsammans med en kompis. 

Diagram 15: Sällskap vid första berusningstillfället

4.6 Sammanfattning av resultat
De flesta av studenterna som medverkade i undersökningen dricker alkohol. Många 
dricker alkohol ofta, medan andra dricker mer sällan. Graden av drickande varierar 
dock mellan de tre programmen. Ekonomprogrammet är det program som har den 
lägsta konsumtionen när det gäller antal dryckestillfällen. Eftersom studenterna 
på detta program dricker alkohol så pass sällan ligger de inte i riskzonen för att 
utveckla ett beroende. Materialdesignprogrammet har däremot en betydligt högre 
konsumtion. På detta program dricker många av männen flera gånger i veckan. 
Mängderna vid varje tillfälle är också höga. Många som dricker flera gånger i 
veckan dricker 9 ”glas” eller fler vid ett och samma tillfälle. Även kvinnorna på 
detta program dricker relativt ofta. Resultatet på detta program kan vara lite 
oroväckande. När CAN identifierar en högkonsument av alkohol menar de personer 
som dricker fem ”drinkar” eller fler vid ett och samma tillfälle minst två gånger i 
månaden. Dessa fem ”drinkar” motsvarar 75 cl vin, 5-6 25 cl sprit-shots, fyra starköl 
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eller sex mellan öl.56 Enligt denna definition skulle många av studenterna vara 
intensivkonsumenter av alkohol.  Dock kan drickandet på detta program ha att göra 
med den studentkultur som finns vid många universitet och högskolor. Det är också 
ofta att man under sitt andra och tredje år på högskolan inte fortsätter med samma 
konsumtion som man har sitt första år.

Resultat från en annan fråga i undersökningen visade att många av studenterna 
dricker mer alkohol sedan de påbörjat sina studier och detta kan tyda på att 
studentkulturen kan ha påverkat konsumtionen. Det tredje programmet, Grafisk 
teknologi och design är det program som har det mest uppseendeväckande resultatet. 
Det är nämligen kvinnorna på detta program som står för den högsta konsumtionen. 
Många av kvinnorna dricker fler än 1 gång i veckan. Männen på programmet har en 
mer jämnt fördelat konsumtion. Efter analysen av frågan hur ofta studenter dricker 
alkohol är det tydligt att Materialdesignprogrammet har den högsta konsumtionen, 
därefter Grafisk teknologi och design. Ekonomprogrammet har en låg konsumtion. 

Resultat visar tydligt att studenter på Ekonomprogrammet dricker 3-5 ”glas” 
eller 6-8 ”glas” vid de tillfällen de dricker. Det förklarar att när studenter på detta 
program väl dricker alkohol dricker de något större mängder. Studenterna på 
Materialdesignprogrammet dricker alkohol ofta och mängderna är höga. Det är 
männen som står för de stora mängderna på programmet, men vissa kvinnor dricker 
även de stora mängder vid ett och samma tillfälle. Studenterna på Grafisk teknologi 
och design dricker alkohol ofta, men de dricker något mindre mängder. Att de dricker 
något mindre mängder har att göra med att kvinnor biologiskt tål mindre mängd 
alkohol än män. En kvinna behöver inte heller samma mängd alkohol för att bli 
berusad. Det finns dock en del studenter på programmet som dricker 6-8 ”glas” vid ett 
och samma tillfälle. 

När det gäller skillnader i alkoholkonsumtion mellan kvinnorna och männen gjordes 
ett t-test för att jämföra medelvärden och se om en eventuell skillnad skulle vara 
signifikant. Utifrån tabellerna kan man dra slutsatsen att männen dricker mer ofta än 
kvinnorna, samt att de dricker större mängder än vad kvinnorna gör. Dock kan det 
vara slumpen som orsakat att männen dricker mer ofta än kvinnorna. Att männen 
dricker större mängder än vad kvinnorna gör vid ett och samma tillfälle är signifikant 
och kan därför inte förklaras av slumpen. Detta är något man ofta finner stöd för i 
biologiska faktorers påverkan på alkoholkonsumtion hos kvinnor respektive män. 
Kvinnors kroppar tål helt enkelt mindre mängder alkohol än vad män gör. 

56  Alkohol, narkotika och studentliv, 2005, Röger, s. 42-43 
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5. Slutdiskussion
I detta avsnitt följer en diskussion kring resultatet och dess korrelation med 
valda teorier.

Syftet med denna uppsats har varit att få en uppfattning om programstudenters 
alkoholvanor vid Högskolan Dalarna campus Borlänge. Genom att i en 
enkätundersökning fråga hur ofta och hur mycket studenterna dricker får man den 
uppfattningen. Av resultatet följer min slutdiskussion.

Till att börja med kan jag dra slutsatsen att det är väldigt vanligt att studenter 
dricker alkohol, eftersom hela 91,7% uppgav att de gör det. Studenterna uppger 
också att de dricker mycket vid varje tillfälle. Det vanligaste är att man dricker 
mer ofta efter att man påbörjat sina studier. De flesta av studenterna uppgav att de 
var berusade första gången när de var mellan 15-18 år. Dock var det ett flertal som 
uppgav att de var berusade första gången när de var mellan 12-14 år. De tidigare 
undersökningar jag refererar till visar att det första berusningstillfället äger rum när 
man är runt 14 år. Av detta kan man tolka att det första berusningstillfället för de 
flesta av studenterna ägde rum när de var i de yngre tonåren. 

Studenttiden kan för många vara den tid då man bryter gamla familjetraditioner och 
vanor. Några av studenterna i undersökningen hade inte varit berusade förrän de 
var 19 år eller äldre. Det kan alltså vara så att någon inte har varit berusad innan de 
började studera. Många av studenterna uppgav dock att de dricker mer alkohol sedan 
de påbörjat sina studier. Både de som inte varit berusade förrän på senare år och de 
som dricker mer alkohol sedan de börjat på högskolan kan ha påverkats av andra, 
vänner eller studenter och de traditioner som finns vid högskolan. Oberoende av hur 
man använder alkohol kan man inte fly från den person man var innan man blev vuxen 
eller började studera. En individs tidigare värderingar, tankar och åsikter påverkar 
fortfarande de val man gör. Valen man gör har sin grund i tidigare erfarenheter. Ser 
man studenternas ökande alkoholkonsumtion på detta vis borde de inte ha påverkats av 
andra eller annat, utan alkoholkonsumtionen är individens eget val. 

Identitetsteorin säger att många flyttar hemifrån vid ett specifikt stadium. Ofta sker 
detta när man väljer att börja studera.  Många klarar sig utan sina föräldrar och 
känner att de vill klara sig själv. I litteratur brukar alkoholkonsumtion förstås som 
ett led i en identitetsprocess. När man som nybliven student kommer till en ny stad 
eller ort har man inte någon direkt relation eller social kontakt med någon. Men 
när man börjar ta kontakt med andra tenderar många att dras till individer med 
likartade sociala ursprung, trots att individerna har unika habitus. Dessa kommer 
därefter att bilda en social grupp. De tre olika programmen i undersökningen 
kan tänkas ha bildat olika grupper. Materialdesignprogrammet är den grupp som 
dricker mycket. Man kan därför anta att många av dessa studenter faktiskt gillar 
att festa. Tjejerna på programmet Grafisk teknologi och design verkar också ha sin 
egen grupp där de känner social tillhörighet. Ekonomprogrammet skulle i detta fall 
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vara det program där ingen faktiskt har någon direkt social sammanhållning. Det 
är få studenter på detta program som dricker alkohol, och få som dricker ibland. 
Bakomliggande orsaker till detta kan vara många, till exempel att man bor på orten 
och redan har vänner och en grupp man tillhör. Det skulle också kunna vara så att 
man har vänner från andra program som man hellre umgås med. 

Vad som är viktigt för alla individer och därmed också dessa studenter är att de får 
känna att de betyder något, att de får tillhöra en grupp. Det är dock inte individen 
ensam som avgör detta utan gruppen. Känner gruppen att det är viktigt att dricka 
alkohol ofta och i stora mängder anpassar sig den enskilde individen efter detta.  

Mycket litteratur tar upp vännernas betydelse för alkoholkonsumtionen. Eftersom 
de allra flesta i undersökningen svarade att de var tillsammans med flera kompisar 
första gången de var berusade anser jag att vännerna har en stor betydelse för när 
man dricker och hur mycket man dricker. När det gäller ungdomar generellt tror jag 
att grupptrycket spelar en stor roll och kan ses som en negativ aspekt när det gäller 
alkoholkonsumtion. Jag tror dock inte att det har en stor betydelse för studenter. 
När man är student har man vuxit och är relativt självständig och därför tror jag 
inte att grupptrycket påverkar så mycket. 

De flesta studenter dricker alkohol vid fester eller på studentkåren, en bar eller ett 
diskotek och därför är det vanligt att man förknippar alkohol med fest. Några av 
författarna tar upp att alkohol hör till vid ett festande eftersom den hjälper till att 
släppa loss och att våga mera. Det kan tolkas som att alkoholen plockar fram en 
önskvärd sida hos individen som gör att man blir mer trygg i sig själv och därför 
vågar släppa loss. I min undersökning kan jag dra slutsatsen att de flesta dricker för 
det socialas skull, för att umgås och träffa människor. Kort sagt kan man säga att de 
studenter som dricker alkohol på ett eller annat sätt gör det i sällskap av någon eller 
några. De allra flesta dricker tillsammans med flera kompisar på en ”förfest”, för att 
sedan tillsammans gå till studentkåren, en bar, eller ett diskotek. 

Precis som Löfgren & Nelson-Löfgren skriver i sin teori tror jag att många studenter 
dricker för att få det rus de vill ha just för stunden och för att de skall bli mer 
sociala. En del av studenterna uppgav faktiskt att det var för rusets skull de dricker 
alkohol. Enligt teorin om ruset och dess betydelse kan ruset göra att man glömmer 
vardagens krav. Den används för att kunna slappna av. Det mest oroväckande 
resultatet från undersökningen är när studenter uppger att de dricker alkohol för 
att koppla bort vardagen. Det kan tyda på att studenterna känner sig stressade och 
att de hanterar stressen genom att dricka alkohol. Att fortsätta hantera problem 
med hjälp av alkohol kan senare i livet leda till problem i form av beroende. Att 
många dricker på fester för att ha roligt kan givetvis också leda till ett beroende, 
däremot tror jag att detta beroende av att gå på fest försvinner successivt med 
åren och de åtaganden man får, till exempel arbete och familj.  I nuläget tror jag 
inte att studenterna behöver tänker på vilka konsekvenser alkoholen kan ge varje 
gång de dricker. Troligtvis är de flesta medvetna om vad som händer om man 
konsumerar allt för ofta och för mycket. I denna ålder är det mer upp till individen 
själv. Studenter är trots allt vuxna människor. Givetvis kan det finnas några som 
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kommer att utveckla ett beroende och för dem är det viktigt att det finns alternativ 
till alkoholen. 

Min egen uppfattning av att män konsumerar alkohol mer ofta och i större mängder 
än vad kvinnor gör stämde, men inte i den utsträckning jag hade tänkt. Det kom 
istället fram att det är ganska stora likheter mellan de båda könen när det gäller 
konsumtionen. Både när det gäller medelvärde för hur ofta och hur mycket de 
dricker låg kvinnornas medelvärde relativt nära männens. Kvinnorna dricker något 
mindre mängder. Förr var det mer tillåtet för män att dricka alkohol, men enligt 
denna undersökning har där skett en förändring. 

Några författare tar upp att skillnader alltid har funnits och fortfarande finns 
mellan könen. Historiskt sett har alkohol varit ett tecken på manlighet. Kvinnan var 
den som skulle vara hemma och ta hand om barnen och hushållet. Slutsatsen jag 
kan dra är att männen dricker mer ofta och större mängder och att könsskillnaden 
fortfarande existerar. Däremot visar undersökningen att kvinnornas medelvärde 
ligger nära männens. Därför tror jag att könsskillnaderna håller på att luckras upp. 

Helmersson-Bergmark säger att kvinnors drickande har blivit mer omfattande 
och mer vanligt. Troligtvis har de rätt. De tar också upp att det finns en slags 
konvergenshypotes som säger att könen mer och mer börjar likna varandra 
men att den inte är uppfylld ännu. Om jag ser till min undersökning säger den 
att skillnaderna är små mellan könen. Det är alltså vanligt att kvinnorna och 
männen dricker lika mycket. Jag tolkar det som att det inte är långt kvar tills 
könsskillnaderna är helt borta och konvergenshypotesen går igenom. 
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6. Slutord
I detta avsnitt beskriver jag svårigheter som uppkommit under arbetets gång 
samt hur arbetets gång har varit. Sist i avsnittet ger jag även förslag på hur 
andra uppsatsskrivare skulle kunna gå vidare i en fortsatt undersökning. 

6.1 Egna reflektioner
Under arbetets gång har jag upplevt problem med den litteratur som finns inom 
ämnet. Det finns oändligt med studier och rapporter och det har varit svårt att sätta 
stopp för sökandet av ny litteratur. Ett annat problem som har med litteraturen 
att göra är att stor del av de studier som gjorts behandlar yngre ungdomars 
alkoholvanor och inte studenters. Dock har jag funnit viss litteratur som kan 
användas i undersökningen. 

Eftersom jag har arbetat ensam med uppsatsen har det inte uppstått några 
komplikationer med samarbete. Det har dock varit svårt att komma vidare när det 
dykt upp frågor och problem. Jag tycker att jag har följt den tidsplan jag lade upp 
innan jag påbörjade skrivandet. Att få skriva en uppsats på denna nivå har gett mig 
mycket kunskap och jag upplever att mitt val av ämne har passat mig bra.

 Jag anser att man inte skall generalisera denna uppsats på alla studenter eftersom 
den endast behandlar Högskolan Dalarnas första års programstudenter. Man bör 
också tänka på att det bara är tre program som undersökts. Jag tycker att man bör 
se på undersökningen som en fallstudie. Däremot tycker jag att man kan ta del av 
undersökningen om man vill ha information om studenter och deras alkoholvanor. 
Undersökningen kan också ge vägledning till anda uppsatsskrivare som vill göra en 
liknande undersökning. 

Till sist tycker jag att det har varit intressant att få veta grunden till varför dessa 
studenter dricker alkohol.

6.2 Fortsatta studier
För fortsatta studier anser jag att det finns mycket mer att fördjupa sig i. Jag känner 
att jag endast har skrapat på ytan. Jag känner i efterhand att det skulle ha varit 
roligt att jämföra en högskola och ett universitet för att se hur stora eventuella 
skillnaderna är. Om man ser till just denna undersökning skulle det vara intressant 
att jämföra samma grupp studenter under deras två kommande år för att se om 
vanorna har ändrats.  
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Enkät om studenters alkoholvanor
Du besvarar enkäten helt anonymt. Du svarar genom att sätta ett kryss i rutan bredvid det 

svarsalternativ som stämmer bäst in på dig. 

Tack för din medverkan!

1. Kön?

□ Kvinna

□ Man

2. Civilstånd?

□ Ensamstående

□ Särbo

□ Sambo eller gift

3. Dricker du alkohol?

□ Ja

□ Nej  (Du behöver inte svara på fler frågor)

4. Hur gammal var du när du var berusad första gången?

□ 12-14

□ 15-18

□ 19 eller äldre

5. Första gången du var berusad, var du

□ Ensam

□ Med familjen

□ Med en kompis

□ Med flera kompisar

6. Hur ofta dricker du alkohol sedan du började vid Högskolan 
Dalarna?

□ 1 gång i månaden eller mer sällan

□ 2 ggr i månaden

□ 1 gång i veckan

□ Fler än 1 gång i veckan
I
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7. Hur ofta drack du alkohol innan du började vid Högskolan Dalarna?

□ 1 gång i månaden eller mer sällan

□ 2 ggr i månaden

□ 1 gång i veckan

□ Fler än 1 gång i veckan

8. Hur många ”glas” dricker du en typisk kväll när du dricker alkohol?
Med ett ”glas” menas 

□ 1-2

□ 3-5

□ 6-8

□ 9 eller fler

9. I vilken/ vilka situationer dricker du ofta alkohol? 
(Du får välja flera svarsalternativ)

□ Hemma i sällskap med partner eller vänner

□ På en ”förfest”

□ På Studentkåren, en bar eller ett diskotek i sällskap med vänner

□ På en ”efterfest”

□ Ensam hemma 

10. Varför dricker du alkohol? 
(Markera endast det alternativ som passar bäst)

□ För det sociala

□ För ruset

□ För att våga mera

□ För att koppla bort vardagen (studier, ekonomi, relationer)

11. Vilken/vilka aktiviteter på campus deltar du i?
(Du får välja flera svarsalternativ)

□ Pubar och fester

□ Idrottsaktiviteter 

□ Föreningsverksamhet

□ Sexmästeriet

□ Inga

50 cl
Folköl

33 cl
Starköl
Cider
Alkoläsk

10-15 cl vitt 
eller rött vin

5-8 cl
Starkvin

4 cl Sprit
tex Whisky
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