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Förord 
Först och främst vill vi framhålla att vi, Adi Dzankovic och Mogos Senay, tar gemensamt ansvar 

för uppsatsens alla delar.  

Vi vill även tacka vår handledare Maarja Saar för sitt engagemang, sin tid, stöd och all konstruktiv 

kritik genom hela uppsatsarbetet. Slutligen vill vi självklart tacka våra intervjupersoner som ställde 

upp helhjärtat. Ni har varit grundpelaren till denna studie och även vår största inspirationskälla för 

ämnet i fråga. Tack! 

Sammanfattning 
Alkoholkulturen inom studentlivet har länge varit ett uppmärksammat problem. Trots detta så 

vittnar studenter om en fortsatt alkoholhets och en upplevd press att konsumera alkohol. Då 

studentkulturen är en viktig del av det liv som ungdomar ser fram emot redan i tidig ålder blir det 

ofta svårt att gå emot den norm som de finner på respektive lärosäte. 

Denna studie har i syfte att undersöka den påverkan som den sociala studentkulturen har på unga 

studenter i frågan om alkoholkonsumtion. Unga studenter befinner sig i en särskild prekär situation 

i frågan om alkoholvanor när de börjar studera på högskole- och universitetsnivå. Tidigare 

forskning visar på att unga vuxna befinner sig i en riskzon gällande alkoholkonsumtion och detta 

gäller även studenter. Något som följaktligen sätter unga studenter i en särskilt riskabel zon i denna 

fråga. 

Utifrån den forskning som vi har tagit del av, och de teoretiska ramverk som vi ansett varit bäst 

anpassade för vår undersökning, ämnar vi försöka få en djupare förståelse för de beslut som 

studenterna tar och de resonemang de för. Vi har valt att arbeta kvalitativt och med semi-

strukturerade intervjuer där fyra studenter på två lärosäten intervjuades. 

Våra resultat och alltså uppsatsens slutsats är att de beslut som studenterna tar till en stor del 

påverkas av det sociala studentlivet men även den alkoholsyn som studenterna upplever att 

lärosätet de befinner sig på sänder ut. Det bristande ställningstagandet från lärosätets håll mot 

alkohol ger den alkoholkultur som råder inom studentlivet en legitimitet och förstärker den 

alkoholcentrerade bilden av studentkulturen. 

Nyckelord: Alkoholkultur, Alkoholsyn, Alkoholvanor, Studenter, Studentkultur 



 

 

Abstract 
The drinking culture within the college life has been a recognized problem for long. Despite this, 

students still witness a continuing of the perceived peer pressure to consume alcohol. Since the 

college years are an important part of the life that youths look forward to at an early age it is often 

difficult to go against the norm they find at each university. 

This research aims to examine the effect that the social student culture has on the alcoholic 

consumption of young students. Young students find themselves in a precarious situation on the 

issue of alcohol use when they start their studies at a university-level. Earlier research indicates 

that young adults are in a danger zone regarding the use of alcoholic-beverages and this also applies 

to students. Thus putting young students in a particularly risky zone in this issue. 

Based on the research we have studied and the theoretical framework that we felt were most 

suitable for our research we will try to gain a deeper understanding of the choices that the students 

are making and the reasoning behind these decisions. We used a qualitative method to approach 

our issues and semi- structured interviews in the interviews that we did with four students from 

two different universities. 

Our results and thus the conclusion of the thesis is that the decisions that students make to a large 

extent is influenced by the social student culture and the view on alcohol that the students perceive 

that the universities are sending out. The lack of a stance by the university against alcohol 

legitimizes the current drinking culture that is prevailing in the college life and amplifies the image 

of the alcohol-centric student culture. 

Keywords: Alcohol attitudes, Drinking culture, Student culture, Students 

 

 

 

 

 



 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Alkoholkulturen bland unga vuxna och studenter är ett uppmärksammat problem i vårt samhälle. 

En stor del av de som befinner sig i en riskzon när det gäller alkoholkonsumtion tillhör dessa 

grupper. Unga vuxna som ger sig in i studentlivet hamnar därför i en grupp som är i en särskilt 

utsatt position i denna fråga. Vi vill i denna studie undersöka hur denna grupp påverkas av de 

normer och traditioner som finns inom studentkulturen när de ger sig in på denna resa i lärande. 

Intresset för denna fråga väcktes då våra erfarenheter av studentkulturen har gett oss tydliga 

indikationer på att individerna inte alltid tar beslut utifrån sin egen vilja vid träffar där alkohol är 

inblandat. Resultatet som vi kom fram till efter våra intervjuer med fyra studenter på 

universitetsnivå var att omgivningen runt studenten har en stor roll i studentens beslutstagande. 

Utöver detta så kom vi även fram till att studenterna ansåg att den bild som sänds ut av det lärosäte 

som de studerar på även är viktig för hur studenterna ser på kopplingen mellan alkohol och 

studentkultur. 
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1. Inledning 

 

Alkohol och normerna gällande alkoholkonsumtion i samhället är ett ämne som ständigt 

diskuteras och debatteras om i media och i samhället. Dessa diskussioner kan exempelvis beröra 

om vardagliga alkoholvanor eller den bild av studentlivet som sammankopplats med alkoholen. 

Det är ur denna diskurs vi finner grunden för vår uppsatsfråga och ämnet i fråga. Alkoholens 

bieffekter är vida kända men ändå fortsätter vi att dricka. Nio av tio vuxna i Sverige dricker 

alkohol och i vissa sammanhang, särskilt sociala sammanhang tenderar vi att dricka mer (IQ, 

2014a). 

 

Det som fångat vårt intresse är den koppling som studentlivet och alkohol har fått till varandra. 

Unga vuxna som redan tillhör en riskgrupp gällande alkoholkonsumtion hamnar i en ännu ”större 

riskposition” när de blir studenter (Med riskgrupp menas att risken för alkoholkonsumtion som 

är över värdet för riskbruk är hög i denna grupp). Enligt en undersökning gjord av 

folkhälsomyndigheten där studenterna fick fylla i AUDIT-formulär nådde 44,7 % av studenterna 

i undersökningen över värdet för riskbruk gällande alkohol (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 

Detta problem med alkoholvanor på våra lärosäten uppmärksammades på DN i artikeln 

”Studenter riskerar bli alkoholister” redan år 2002 (Folcker, 2002). Artikeln beskriver hur de 

traditionerna som finns på dessa lärosäten tillsammans med den åldersgrupp som många 

studenter befinner sig i lett till att många studenter hamnat i en riskzon. Studentkårer som driver 

pubverksamhet kan leda till att lättpåverkade studenter väldigt lätt kan skapa vanor som kan få 

olyckliga konsekvenser. 

Problemet med alkoholkulturen på de svenska universiteten och högskolorna kvarstår idag. I en 

rapport om studentliv och alkoholkultur genomförd av IQ från 2014 anser 51 % av de som deltar 

i undersökningen att det är svårare att passa in för en person som inte dricker än en som gör det 

(IQ 2014b: 23). 
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Vi vill undersöka hur studenter på universitetsnivå förhåller sig till alkohol och hur 

alkoholvanorna för en student faktiskt ser ut. I samma rapport av IQ visar resultaten att 7 av 10 

studenter säger att de upplever en förväntan att dricka alkohol inom studentlivet (IQ 2014b: 5). 

  

Hur påverkar denna sociala press individens val att dricka eller inte dricka? Det är den frågan 

som för oss blir intressant att undersöka. Det ligger även i vårt intresse att försöka förstå hur 

denna koppling mellan studentkultur och alkohol kan påverka studenterna och deras aktiva val. 

För att förstå detta djupare vill vi undersöka hur den gruppdynamik och de normer som råder i ett 

universitet skulle kunna påverka individernas val och beslut gällande alkohol.  

 

2. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka de alkoholvanor som studenter på universitetsnivå har. 

Då den rådande studentkulturen ses som sammankopplad till alkoholen vill vi undersöka vad 

detta får för effekt. Ifall den studentkultur som råder har en påverkan på dessa vanor och hur 

detta samband ser ut. Alkoholvanorna kan se olika ut mellan individer i alla olika delar av 

samhället men det vi vill fokusera på är hur alkoholvanorna hos unga individer som stiger in i 

studentlivet påverkas av studentkulturen. Då den sociala gruppen och tillhörigheten är av stor 

vikt för hur människan fungerar, detta inte minst hos unga människor, vill vi undersöka hur den 

sociala pressen som kan uppstå påverkar alkoholvanorna hos individen.  

2.1 Frågeställning  

 

• Hur påverkar den sociala studentkulturen studenternas alkoholvanor?  

• Vilka potentiella faktorer är avgörande för studenternas alkoholvanor?  
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2.2 Avgränsning 

 

Denna studie kommer att vara avgränsad till studenter på Södertörns högskola och Stockholms 

universitet. Detta gör vi bland annat eftersom att vi vill genomföra intervjuerna under ett 

personligt möte och av bekvämlighetsskäl. Samtidigt kommer vi att avgränsa oss till studenter 

mellan 18-25 då vi anser att denna grupp är mest mottaglig för den sociala pressen som uppstår i 

studentkulturen. Det är också detta som samtlig tidigare forskning som vi har tagit del av 

antyder.  Då den tidigare forskning som vi har tagit del av har visat på att skillnaderna i effekten 

av studentkultur på de olika könens alkoholvanor inte visar på en märkbar avgörande skillnad har 

vi valt att inte fokusera på denna fråga (IQ, 2014b).      

Vi kommer inte heller att fokusera på etnicitet eftersom vi inte har avsikten att studera detta och 

inte har fokuserat på teorier som kan visa på skillnader i alkoholkonsumtion utifrån etniska 

skillnader. Vi kommer även avgränsa oss till att inte gå in djupare på själva skadan, exempelvis 

individens hälsa, som de dokumenterade alkoholvanorna kan leda till. Studien kommer heller 

inte lägga så stor fokus på själva alkoholkonsumtionen i sig. Studien är endast avsedd att studera 

dem sociala, sociologiska och andra möjliga faktorer inom studentkulturen som kan ha en 

påverkan på studenternas alkoholvanor. 

 

2.3 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med kapitlet tidigare forskning för att ge läsaren en inblick i relaterade tidigare 

studier till ämnet vi skriver om, på detta vis får läsaren en bakgrundsbeskrivning av fältet med 

bland annat tidigare forskning för att det sedan ska gynna läsaren i den fortsatta läsningen av 

resten av vår studie. Därefter kommer en presentation av våra teoretiska utgångspunkter som vi 

använt oss av som våra analytiska verktyg för att analysera det empiriska material som samlats 

in. Sedan presenterar vi kapitlet metod genom att introducera metodvalet, genomförandet, 

urvalet, presentationen av respondenterna och hur materialet har bearbetats.  
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Därefter redovisas resultatet av det insamlade datamaterialet med understöd av teman. Detta 

analyseras sedan med hjälp av de utvalda teoretiska utgångspunkterna för studien i kapitlet 

analys och sammanställs med hjälp av en diskuterande slutsats där vi tydligt kopplar analysen till 

frågeställningarna.  

 

3. Tidigare forskning 

 

3.1 Ungdomar och alkoholkonsumtion 

 

Författarna Lilja och Larsson skriver en studie om hur ungdomar skapar nya relationer genom 

alkoholen och genom alkoholen utvecklar ett socialt nätverk som de annars inte hade kunnat 

införskaffa. I samband med alkohol och skapandet av sociala nätverk så menar författarna att de 

ungdomar som inte dricker inte hade samma möjligheter till att skapa dessa sociala nätverk, 

framförallt eftersom alkoholen på något sätt bygger upp en gemenskap och en plattform där 

relationer och sociala nätverk bättre kan utvecklas av de som dricker vilket förutsätter i att 

nykterister placeras i något slag av utanförskap (Lilja, J. & Larsson, S. 2003). 

 

I en avhandling om identitetsskapande i samband med alkohol och den gemenskap som alkohol 

kan tillförse, skrev Philip Lalander om olika ungdomsgrupper där ena gruppen inte drack och där 

andra gruppen drack för att se hur de interagerade och skapade sociala relationer i samhället. 

Vilken roll kunde alkohol spela i deras identitetsskapande? I studien visade det sig att 

socialiseringen i samhället och skapandet och utvecklandet av sociala nätverk och relationer var 

lättare för ungdomarna som drack (Lalander, P. 1998).  
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3.2 Studenter och hög alkoholkonsumtion 

 

En rapport av folkhälsomyndigheten som har i syfte "att undersöka möjligheter och 

begränsningar när det gäller att implementera en sekundärpreventiv metod för alkoholscreening 

och kort rådgivning på studenthälsomottagningar." (Folkhälsomyndigheten, 2014).  Denna 

rapport inkluderar även resultaten från en undersökning där forskarna har använt sig av ett 

AUDIT-formulär för att undersöka studenternas alkoholvanor och den syn de har på 

alkoholkonsumtion kopplat till studentlivet. I rapporten skriver författarna att unga vuxna har 

den högsta alkoholkonsumtionen i Sverige och närmare hälften av den grupp som de definierar 

som unga vuxna studerar vid högskolor och universitet. Det var även intressant för oss att många 

av de studenter som deltog i denna studie uttryckte en oro för alkoholproblem bland studenter. 

Denna studie med 623 respondenter genomfördes med studenter på sex olika högskolor och 

universitet runtom i landet (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

IQ som är ett dotterbolag till systembolaget har framställt en rapport om studentliv och 

alkoholkultur. Med 7333 respondenter ger denna rapport en övergripande bild av den 

alkoholkultur som råder på svenska lärosäten men även den alkoholsyn som studenterna har. I 

studien presenteras även studenternas alkoholvanor. Den visar även på hur rådande sociala 

normer och andra sociala tillställningar i övrigt kan påverka studenternas alkoholkonsumtion.  

Resultaten i denna rapport bygger dels på den kvantitativa enkätundersökningen som skickades 

ut där studenterna fick svara på frågor om sina alkoholvanor. Den andra delen av rapporten är 

den kvalitativa delen som bestod av två workshops som genomfördes med två studentkårer, 

Chalmers Tekniska Högskola och Mittuniversitetet i Östersund (IQ, 2014b). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

 

Vi kommer att använda oss av Erving Goffmans (2009) teorier om den sociala interaktionen 

studenter emellan men också hans teori om "Jaget" som beskriver förhållandet mellan individens 

egen uppfattning om sig själv men också hur individen vill uttrycka sig själv inför andra med 

alkoholen som innehar en social roll i det hela. Dessutom kommer vi använda oss av Randall 

Collins (2004) teori om interaktionsritualer, främst för att kunna analysera respondenternas val 

av deltagande i olika ritualer. Även Johan Asplunds (1987) teori om social responsivitet och dess 

motsats asocial responslöshet där respondenterna antingen kommer vara socialt responsiva i sina 

olika situationer gällandes det sociala studentlivet och festerna vilket innebär att respondenterna 

svarar positivt till den inbjudan vilket innebär att individen erhåller en plats i gruppen. Svarar 

individen negativt på tillfrågan eller inte svarar alls klassas den som asocialt responslös och kan 

hamna utanför gruppen. Slutligen används Emile Durkheims teori (Durkheim 1895 se Andersen 

& Kaspersen, 2007) om det normativa tvånget som kan hjälpa oss att förklara den process som 

individerna går igenom då de anpassas till den större gruppen. Vi tror att denna teori kan hjälpa 

oss att förklara en möjlig situation där individen internaliserar de normer som gruppen har 

angående alkoholkonsumtion som en del av processen att inkluderas i gruppen. 

 

4.1 Individen och Jaget 

 

Erving Goffmans (2009) teori om den sociala interaktionen individer emellan har till varandra 

genom att förklara detta som skådespelarna man ser på en teater, med detta menar Goffman att 

människor spelar något slag av teater i sitt verkliga liv med roller som dem spelar framför en 

publik (Goffman, E. 2009). Människor som väljer att konsumera eller att avstå alkohol har 

förmodligen en roll som de måste framföra på bästa sätt för den publik eller den 

omgivningen/vänkrets man vill anpassa sig i och ge ett intryck av att man är en i gruppen. Det är 

väldigt sällan som våra val kretsar kring våra egna preferenser och våra egna val, yttre påverkan 

av publiken och den scen som framställs i samhället är en faktor man inte kan undgå. Med vårt 

beteende, hur vi väljer att handla och med olika uttrycksmedel vill vi prägla en bild av oss själva 
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med förhållandet av alkohol som en social roll och faktor. På något sätt visa för andra vilka vi är 

och vilka vi vill vara. Här kommer det oftast präglas av normer och vad som är normalt i den 

omgivning som individen vill passa in i. 

 

Goffman talar dessutom om ”jaget”. I ett samhälle där alkoholhets och alkoholkonsumering på 

något sätt är en norm så tenderar individer att falla in i denna norm, även fast man inte har någon 

alls passion, intresse eller ens ett gillande av att dricka alkohol. Istället gör individen det för att 

alla andra gör det i den omgivning individen själv vill passa in i och det är här ”Jaget” skapas i 

det sätt som människan vill att de andra ser oss på och hur de andra i omgivningen förväntar sig 

att vi ska agera i vissa situationer (Goffman, E. 2009). 

4.2 Medvetna och omedvetna interaktionsritualer 

 

Då vår forskningsfråga innefattar alkohol som social dryck har vi för avsikt att analysera vårt 

empiriska material med hjälp av Randall Collins (2004) teori om interaktionsritualer. Dessa 

ritualer verkar för att skapa och bibehålla solidaritet människor emellan. Collins klarlägger hur vi 

människor är produkter av våra tidigare interaktioner och möten. Vi bär med oss och formas av 

våra tidigare interaktioner. Det vardagliga livet är fyllt av medvetna och omedvetna 

interaktionsritualer. Interaktionsritualer är sociala processer. När de fungerar lyckas de stärka 

individens känsla av samhörighet (Collins, 2004). 

 

4.3 Tillhörighet 

 

Johan Asplunds (1987) teori om social responsivitet. Vi människor är socialt responsiva, vilket 

innebär att vi enkelt uttryckt är sällskapliga till vår natur och vill passa in. Vi vill svara om vi blir 

tillfrågade av någon och samtidigt få känslan av tillhörighet. Om alla på jobbet går på afterwork 

(avslappnat umgänge med arbetskamrater efter jobbet där alkohol oftast är inkluderat) och en 

person väljer att inte göra det, kommer denna person att utföra något som är motsatsen till social 
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responsivitet, som Asplund kallar för asocial responslöshet. Detta kan göra att man i just detta 

exempel kan hamna utanför som individ. Då alkohol är en vardaglig dryck i den svenska 

kulturen framställs den ofta som en normalitet och skulle vara väldigt intressant att analysera den 

empiri vi får fram genom både Collins och Asplunds teorier.  

 

4.4 Normativt tvång 

 

Durkheims teori om socialisation och socialt tvång omfattar fyra olika typer av socialt tvång; 

kulturellt-, materiellt-, normativt och strukturellt tvång. Det materiella tvånget är en förklaring 

för hur individer måste anpassa sig till den fysiska omgivningen kring dem. Ett exempel på detta 

är hur kommunikationsmedel kan ändras och påverka individernas liv. Strukturellt tvång handlar 

om de givna sociala strukturerna som individerna måste ta hänsyn till inom exempelvis 

organisationer eller hierarkiska familjestrukturer. Det kulturella tvånget handlar om att 

individens tänkande och synsätt på omgivningen är ett resultat av en kulturell och social 

påverkan. Dessa sociala tvång är en grundläggande del i individers socialisation och anpassning 

till samhället i stort men även i olika grupper. Då det samhälle vi lever i inte skulle fungera utan 

de lagar och normer vi har för att för att säkerställa kollektivets trygghet. Detta tvång är oftast 

osynligt och individerna anser sig för det mesta handla enligt sin egen vilja. Durkheim påpekar 

även att tvånget kan vara både negativt och positivt beroende på vad det resulterar i.  

Vi har dock valt att endast fokusera på det normativa tvånget som enligt Durkheim "opererar 

genom aktörernas förståelse, känslor och motivation." (Andersen & Kaspersen 2007.s.61) Detta 

tvång har en stark koppling till den process som vi tror att studenterna går igenom när de vill 

inkluderas i den grupp som de umgås med på sitt lärosäte och därför ofta accepterar de normer 

och regler som existerar inom denna grupp och studentkultur. 

 

 



9 

 

5. Metod  

Dispositionen i detta kapitel är utformat på så sätt att vårt val för undersökningsmetod och 

genomförande redogörs. Även vårt urval samt hur bearbetning av materialet gått till redovisas i 

detta kapitel.  

 

5.1 Metodval 

 

Först och främst vill vi nämna att vi kommer utgå från Layders ’adaptive theory’ där vi framför 

allt kommer vara öppna till våra teorier och till hur verkligheten som vi tenderar att studera 

kommer att se ut under forskningsprocessen. Detta innebär att vi under forskningsprocessen 

kanske kommer vara tvungna att byta teorier eller lägga till någon teoretisk utgångspunkt. I 

denna planerande fas i forskningsprocessen har vi dock ett par teoretiska utgångspunkter som en 

stabil bas (Layder, 1998). 

 

Studien är kvalitativ i det avseende att den inte ämnar generalisera några resultat till en större 

population utan istället syftar till att försöka uppnå en större förståelse för ett fenomen. Studien 

kommer luta mot en induktiv ansats, då information kommer att samlas in, analyseras och av det 

kommer en slutsats konstateras. Detta kommer ske genom fyra djupintervjuer då vi rättar oss 

efter Trosts (2010) tankegång om att kvalitet går före kvantitet. Vad avser ontologi är studien 

främst socialkonstruktivistisk eftersom det är den verklighet som aktörerna själva beskriver som 

studeras (Aspers, 2011). I denna studie har vi valt att både arbeta deduktivt och induktivt genom 

att pendla mellan de båda tillvägagångssätten för att systematiskt stödja både empirin och 

relationen till teorin (Aspers, 2011). 

I intervjudesignens tillvägagångssätt har vi utgått ifrån en kvalitativ ansats med en blandning av 

tematiskt öppna intervjuer samt semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide som grund, se 

bilaga. Vi valde denna ansats för att vi på bästa möjliga sätt skulle kunna få ut respondenternas 

tankar, berättelser och uppfattningar och föreställningar om deras förhållande till alkohol (Aspers 

2011: 44). Eftersom frågeställningen i denna studie berör studenternas alkoholvanor i samband 
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med deras sociala studentkultur behöver vi på bästa sätt samla in relevant data, därför anser vi att 

metoden som förser oss med bästa möjliga perspektiv i ämnet är kvalitativa forskningsintervjuer. 

Detta för att på bästa möjliga sätt kunna förstå det sociala fenomenet som vi studerar utifrån 

aktörernas egna upplevelser och perspektiv (Brinkmann & Kvale, 2014).  Därför var det även av 

stor vikt för oss att träffa intervjurespondenterna öga mot öga och inte ta intervjuerna via telefon 

eller skriftligt via mail.  

Genom att personligen träffa respondenterna för att samtidigt använda oss av den subjektivistiska 

kvalitativa metoden och på så sätt kunna interagera med de i form av semistrukturerade 

intervjuer kunde vi samla in data som vi annars inte hade kunnat få tag på. Den subjektivistiska 

kvalitativa metoden ger oss som forskare möjligheten att inte endast fånga individens handling, 

utan ger oss även chansen till att få ta del av aktörens tankegångar. Därför valde vi att inte 

använda oss av den objektivistiska utgångspunkten där vi som forskare i så fall hade observerat 

fenomenet (Aspers, 2011). Ett annat incitament till användandet av semistrukturerade intervjuer 

är att det insamlade materialet utvecklas till en helt annan nivå när respondenterna får tala "fritt 

ur hjärtat" i jämförelse med om vi hade bett respondenterna svara skriftligt. Mycket information 

förloras mellan tänkandet och det faktiska skrivandet, eftersom hjärnan tänker snabbare än vad 

fingrarna kan skriva.  

 

5.2 Urval 

 

Intervjurespondenter valdes slumpmässigt ut, bland annat med ett snöbollsurval (Bryman & Bell, 

2005). Exempelvis la vi ut en "annons" via våra sociala nätverk där vi försökte nå ut till och hitta 

våra intervjurespondenter och förhoppningsvis delade vänner med sig av vår annons, även de 

som inte ville bli intervjuade. På detta vis kom vi i kontakt med flera olika individer. Vi såg vilka 

som var villiga att bli intervjuade enligt principen "först till kvarn", där de fyra som hörde av sig 

först och passade in på våra krav fick platserna som våra intervjurespondenter. 

För resultatet i denna uppsats kan detta ha en positiv effekt då personer som väljer att ta kontakt 

med oss för att bli respondenter i denna undersökning antagligen känner att de har mycket att 



11 

 

dela med sig av i detta ämne. Detta möjliggör mer djupgående men också mer flytande intervjuer 

där respondenten kan känna sig bekväm. Detta urval sker på grund av bekvämlighetsurval men 

även baserat på det tidsspann som utsatts för studien att göras efter (Trost, 2010). Därför kommer 

vi inte kunna påverka vare sig hur många män eller kvinnor vi kommer att ha som 

intervjurespondenter men det är inte heller vår strävan i denna studie, då vi inte har det som syfte 

att studera genusfrågan i denna studie.  

Samtliga respondenter är bekanta till någon av oss forskare, detta för att vi sökte respondenter 

nära våra vänskapskretsar. Vi valde att göra så för att försöka få så bred respons som möjligt på 

våra intervjuer. Detta kan underlätta diskussionen kring lite mer personliga frågor då frågor om 

alkoholvanor och dylikt kan tendera att kännas lite för personliga. Detta skulle kunna göra att en 

för oss okänd person inte skulle svara sanningsenligt eller våga gå in på detaljer gällande de 

frågor vi ställer. Detta ska ses i relation till en respondent som känner oss och redan har en 

speciell kontakt med oss där de kan känna sig tillräckligt avslappnade för att kunna ge oss så 

uppriktiga svar som möjligt.  

Nackdelen kan dock ses som att det kanske är svårt för oss som forskare att endast vara i den 

rollen, som forskare, medan vi intervjuar respondenterna eftersom vi känner varandra så bra och 

är nära vänner. Samtidigt kan respondenterna tendera att känna sig lite generade (konstig 

situation för dem) där vi som deras vänner ska gå in i en roll som forskare för att intervjua dem. I 

detta fall och i denna studie segrade dock fördelen över nackdelen. Intervjuerna utfördes utmärkt 

utan att några medvetna potentiella och tänkbara uppräknade nackdelar kom emellan 

intervjuerna, oss och intervjurespondenterna och den insamlade data vi fick fram. 

I våra frågeställningar och det syfte vi klargjorde innan vi började undersökningen hade vi tre 

teman som fungerade som riktlinjer för oss i vår planering av intervjuerna; den sociala 

studentkulturen, den sociala pressen och potentiella faktorer. Efter våra intervjuer kunde vi dock 

urskilja vissa mönster som vi inte hade tänkt på innan. Dessa gav oss rubrikerna för den 

resultatdel där vi presenterade den empiri som vi hade fått fram. 
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5.3 Etiska överväganden 

 

Författarna Brinkmann och Kvale (2014) talar om att den kvalitativa intervjumetoden är präglad 

av etiska och moraliska dilemman, som vi som forskare måste ta hänsyn till genom hela 

processen. Vi har genom hela processen av denna studie förhållit oss till dessa etiska dilemman 

för att på bästa sätt kunna eliminera den tunna gränsen mellan vad som är etiskt bra och vad som 

är etiskt dåligt. Detta har vi tagit i hänsyn till i skapandet av intervjuguiden och frågorna i själva 

intervjuerna så att de inte skulle trampa någon respondent på tårna eller göra så att respondenten 

fick en alldeles för personlig fråga och på så sätt sätta de i en obekväm situation. Genom hela 

uppsatsen har vi dessutom valt att anonymisera respondenterna. Dels för att de flesta 

respondenterna ville vara anonyma men samtidigt också för att vi som forskare på bästa möjliga 

sätt eliminerar våra etiska felsteg, exempelvis för att intervjuerna som görs, inte på något sätt, 

ska kunna spåras tillbaka till respondenterna (Brinkmann & Kvale, 2014). 

På tal om anonymiteten i vår studie gällande respondenterna, det vill säga konfidentialiteten, så 

nämner Brinkmann och Kvale (2014) detta som en av tre olika etiska aspekter som man måste ta 

hänsyn till. Dessa tre aspekter, det vill säga förutom konfidentialitet, är informerat samtycke och 

konsekvenser och det är dessa aspekter vi som forskare måste beakta och nästan använda som 

riktlinjer i förhållande till vårt forskningsarbete för att inte bryta mot några etiska anvisningar. 

Konsekvenserna har vi som forskare övervägt bland annat genom vårt löfte om konfidentialitet. 

Informerat samtycke har vi upprätthållit genom att respondenterna bland annat blivit informerade 

innan själva intervjuerna om vilka frågor det skulle ställas, vad studien handlade om och vilket 

ämne vi som forskare skulle studera. Genom att övergripande underrätta respondenterna om 

bland annat syftet av studien samt tillvägagångssättet så fick respondenterna ta del av nyttig 

information redan i det stadiet, innan de ens gav sig in på att bli en av våra intervjurespondenter. 

Detta innebar att de redan då kunde ta ställning till huruvida de ville medverka i studien eller 

inte. Alla respondenter valde, till vår lycka, att stanna kvar och bli intervjuade (Brinkmann & 

Kvale, 2014). Efter deras intervjuer lovade vi respondenterna att vi skulle mejla till de som ville 

ta del av den slutgiltiga uppsatsen. 
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5.4 Genomförande 

 

Alla fyra intervjuer pågick i ungefär 40-60 minuter då vi tog med oss vår intervjuguide, som var 

anpassad efter våra frågeställningar, innehållandes lite mindre än 20 frågor för att på bästa sätt få 

en bra struktur på både frågorna och svaren. Samtidigt lät vi respondenterna prata fritt, i en så 

kallad semistrukturerad intervju, och öppet för att på bästa sätt få in så mycket information och 

data till vår empiri. Om vi endast ställer frågor, får svar och sen dokumenterar det svaret utan att 

låta respondenten utveckla sitt svar eller kanske låta denne börja prata om något annat som har 

med vårt ämne att göra som skulle kunna gynna vår empiri. På detta vis minskar vi risken för att 

vi som forskare missar potentiellt viktig information (Brinkmann & Kvale, 2014).  

Intervjuerna utfördes på högskolorna där respondenterna gick då fördelen var att det var enklast 

att ses på det sättet, både ur bekvämlighetssyn men även för samordning av tid och möjlighet att 

ses på grund av olika scheman och så vidare. Nackdelen var dock, i jämförelse med om man 

hade setts exempelvis hemma hos respondenterna där de känner sig bekväma, hemma och säkra i 

sin egna lugna hemmamiljö, att i högskolorna kunde vi inte alltid få tag på enskilda rum så vi 

fick sitta lite öppet mitt i högskolan och utföra intervjuerna. Detta kan ha lett till att 

respondenterna inte alltid svarade exakt vad de tänkte och ville på vissa frågor, eftersom det 

kanske blev lite för personligt och någon bekant i skolan kanske gick förbi just under svarets 

gång (Aspers 2011).  

 

5.5 Bearbetning av materialet 

 

Alla fyra intervjuerna spelades in och transkriberades efter att intervjuerna var avklarade. 

Intervjumaterialet delades sedan in i olika teman med hjälp av så kallade koder inom ett 

kodningsschema (Boyatzis, 1998). Allt detta gjordes för att tolkningen av materialet skulle 

underlättas och så mycket viktig data som möjligt skulle användas under forskningsprocessen i 

studien (Aspers 2011). Under tolkningsprocessen av vårt material gick vi igenom intervjusvar för 

intervjusvar i materialet genom att samtidigt ha våra teoretiska utgångspunkter och 
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frågeställningar i åtanke för att endast få fram det mest relevanta materialet. Eftersom vi valde att 

präglas av Layders (1998) metodteori om att alltid vara öppen och flexibel gällande sin process 

och sina val av teorier, så märkte vi efter bearbetning av vårt material att vi skulle gynnas av att 

komplettera våra teoretiska utgångspunkter med en till teori som kunde förklara hur och varför 

våra respondenter kände av ett socialt tvång i sitt studentliv. 

Boyatzis (1998) presenterar i sin text hur man lättast ska identifiera olika teman i det material 

som bringats genom intervjuerna. Hans metod handlade om att vi som forskare skulle med hjälp 

av papper, färgpennor och ett sunt förnuft markera citat och meningar och placera dessa i olika 

teman. Eftersom samhället har blivit lite mer digitaliserat sen slutet av 90-talet så valde vi att 

följa Boyatzis (1998) metod men att vi gjorde det via datorn. Smidigare, lättare och mer 

miljövänligt! 

 

5.6 Presentation av intervjurespondenterna  

 

Vi har i samråd med intervjurespondenterna tillsammans valt att hålla dem anonyma genom 

studien, mest på grund av enkelhetsskäl men även på grund av informationen i denna studie inte 

ska kunna missgynna någon eller några av respondenterna personligt. En av anledningarna till 

valet av anonymitet som en av respondenterna uppgav var att dem inte ville bli förknippade med 

en studie om exempelvis alkoholkonsumtion i framtida sammanhang. Respondenten menade 

exempelvis att deras framtida arbetsgivare kanske kunde hitta och förknippa denna studie med de 

och då kanske arbetssökandet blir lidande, detta är ett bra exempel på varför anonymiteten i 

studien för respondenterna är bra. För att eliminera chansen av framtida negativ påverkan för 

respondenterna. Vi kommer dock döpa respondenterna till påhittade namn både på grund av 

komfortabla skäl för oss som skrivare men även för er läsare så att ni får en text framför er med 

bättre flyt än vad den hade haft utan påhittade namn. Korta bakgrundsbeskrivningar om 

respondenterna följer här nedan. 

Intervjurespondent 1 är en kvinna som studerar på Stockholms Universitet och är 22 år gammal. 

Hon studerar till socionom och är på sin nästsista termin på sitt program. Hon läser just nu en 
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kurs i Sociologi och håller på med sin B-Uppsats. Intervjurespondenten är bosatt i Stockholm 

och har bott i Stockholm i hela sitt liv. Henne kommer vi i studien att kalla för "Elin" då hon, 

precis som med alla dem andra respondenterna, ville vara anonym. 

Intervjurespondent 2 är en man som studerar på Södertörns Högskola och är 23 år gammal. Han 

studerar ekonomi och studerar ekonomikandidat programmet och är i början på sin andra termin 

på sitt program. Han läser just nu en kurs i företagsekonomi. Intervjurespondenten är bosatt i 

Stockholm och flyttade hit för att plugga just det programmet han studerar nu. Honom kommer 

vi i studien att kalla för "Per". 

Intervjurespondent 3 är en man som studerar på Södertörns Högskola och är 24 år gammal. Han 

studerar till Socionom och studerar programmet socialt arbete med storstadsprofil och är inne på 

sin tredje termin på sitt program. Han läser just nu kursen ”Juridik i socialt arbete”. 

Intervjurespondenten är bosatt i Stockholm och uppväxt i en förort i Stadens utkanter. Honom 

kommer vi i studien att kalla för "Simon". 

Intervjurespondent 4 är en man som studerar på Stockholms universitet och är 23 år gammal. 

Han studerar till socionom och studerar socionomprogrammet och är i början på sin femte termin 

på sitt program. Han läser just nu kursen Socialt arbete II. Intervjurespondenten är bosatt i 

Stockholm och flyttade hit för att plugga just det programmet han studerar nu. Honom kommer 

vi i studien att kalla för "Micke". 
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6. Resultat 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera de resultat vi fått fram efter våra genomförda intervjuer. 

Syftet är att besvara de frågeställningar som är till grund för uppsatsen. De frågeställningar som 

var grunden för denna studie berör den sociala studentkulturen och dess påverkan på 

studenternas alkoholkonsumtion samt vilka andra möjliga potentiella faktorer som kan ha en 

påverkan på studenterna. Den sociala pressen som kan uppstå sinsemellan studenterna är en 

annan intressant faktor och hur denna press kan tvinga individer till att konsumera alkohol 

kommer att presenteras i den avslutande delen av detta kapitel. Denna presentation av våra 

empiriska resultat grundas i de utgångspunkter och teman vi hade från våra frågeställningar 

men även de mönster som vi blev tydliga för oss efter vår kodning. 

 

6.1 Sociala studentkulturen 

 

Vissa återkommande exempel blev väldigt tydliga efter de genomförda intervjuerna.  Inom 

studentkulturen var bland annat det som kallas för ”tentaöl”, något som flera gånger kom upp 

som en anledning för dessa studenter att konsumera alkohol.  Denna ritual är något som de flesta 

studenter på något sätt kommer i kontakt med oavsett de tidigare alkoholvanorna som 

studenterna har. För de som deltar i dessa ritualer och konsumerar alkohol blir dessa tillfällen 

något som tydligt förändrar de vanorna som fanns innan studentlivet. 

Elin: ”Dock tar man ju nästan alltid en ”tentaöl”… på stan med vännerna från klassen 

efter en tenta.” 

Även de studenter som inte är engagerade i studentföreningar och dylikt påpekade att detta var 

ett tillfälle där de också deltog i dessa studentritualer. 

Simon: ”Då jag för det mesta inte deltar på olika aktiviteter i skolan förutom när det 

exempelvis är dags för ”tentaöl” så kan jag säga att denna koppling är väldigt stark i 

mitt fall men jag är nog inte direkt den typiska studenten.” 
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Ritualer som ”tentaölen”, sittningar och övriga studentfester är enligt studenterna en tydlig faktor 

för hur alkoholkonsumtionen bland dem ser ut. Då dessa tillfällen skapar en plattform för 

studenterna att socialisera på i lärosätet utan att behöva fokusera på studierna har de också en 

tilldragande effekt på många.   

Denna betydelse som alkoholen har för det sociala livet med bekanta från skolan påpekades även 

av Elin som var väldigt tydlig med att den relation hon har till de individer hon studerar med inte 

skulle existera utanför skolan ifall det inte var för alkoholen. Då sociala träffar där alkoholen inte 

är inkluderad verkar vara helt otänkbart för henne att genomgå tillsammans med dessa. 

Elin: ”Jag hade ju exempelvis inte spenderat lika mycket tid utanför skolan med de 

personerna som jag är med när vi är i skolan… exempelvis min seminariegrupp just nu, 

vi har gått ut en gång och tagit ett glas men annars hade vi ju förmodligen aldrig bestämt 

att alla vi 5 skulle gå ut och gå på bio eller shoppa tillsammans utanför skolan.” 

Vid frågor om alkoholens effekt på de olika sociala tillställningarna på skolan blev det väldigt 

tydligt att studenterna tyckte att detta var grundläggande för gruppdynamiken och den stämning 

som uppstår vid träffarna. 

Simon: ”För man hamnar i en väldigt skön stämning när man sitter där och tar en öl 

efter tentan, något som man inte upplever i skolan annars enligt mig.”  

Studenterna är också tydliga med att den sociala aspekten är avgörande när det kommer till 

studenternas alkoholkonsumtion även utanför skolan och inte något unikt i deras studentliv. Det 

sociala livet har en mycket stark påverkan på alkoholkonsumtionen och detta märks då de annars 

inte skulle dricka på samma sätt. Detta blir dock ännu tydligare inom studentlivet då flera av är 

tydliga med att tillfällen där alkohol är inblandat är den enda gången de faktiskt deltar.  

Elin: ”Oftast när man festar med vännerna såklart... dricker aldrig annars.. Inte så att 

man skulle sitta för sig själv hemma och ta några glas haha...” 

Detta beskriver hur eleverna har en förståelse för den effekt som den sociala studentkulturen har 

på deras alkoholkonsumtion. Det visar även på ett synsätt på alkoholkonsumtion som acceptabelt 

vid sociala träffar men inte när individen är ensam. 
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Denna koppling mellan den rådande studentkulturen och alkoholen ses som helt naturlig och att 

inte delta i denna konsumering av alkohol ses av många som en negativ upplevelse.                                                                  

Per: ”Dock har vi har många.. eller ett par stycken.. i föreningen som är med på nästan 

alla fester och de är nykterister. Men kanske lite jobbigt för dem när alla vi andra blir 

fulla och de står där nyktra.” 

En av studenterna går till och med så långt att kalla sitt sociala studentliv för icke existerande 

utan alkoholen. Då det är vid tillfällen där alkohol serveras som studenten faktiskt deltar och 

socialiserar. 

Simon: ”Om jag ska vara ärlig så måste jag nog säga att det skulle vara icke-existerande 

om man inte tänker på ”pluggdelen” då man är ganska tvungen att socialisera.”   

 

6.2 Potentiella faktorer 

 

Förutom den rådande studentkulturen var alkoholsynen hos studenter något som togs upp som en 

påverkande faktor. Även den bild som intervjurespondenterna upplever att lärosätet sänder ut var 

något som påpekades flera gånger under intervjuerna. Bland annat hur den bild av alkohol som 

sammankopplad med vissa delar av studentlivet kan leda till att denna ökning av 

alkoholkonsumtionen bara ses som en naturlig del av studentlivet. 

Micke: ”Som sagt så anser jag att den bild som skolan ger mig är att de inte är emot det 

på något sätt då det säljs alkohol på skolans område och det arrangeras fester ganska 

ofta där alkohol är inblandat…” 

I och med detta kan studenterna känna att det inte är något fel med den konsumtionen av alkohol 

trots att den egentligen endast är något som många ”får med” på vägen till sin examen. Då skolan 

har ett ansvar i många frågor och i sina regler och beslut ska agera enligt de normer man vill 

förmedla till studenterna är det lätt att förstå hur en student kan se denna koppling mellan alkohol 

och studentkultur som något vanligt. Detta tar även en annan av studenterna upp när denne får 

frågan om inställningen till alkohol inom skolan. 



19 

 

Simon: ”Inställningen bland eleverna är ju känd. Där är alkoholen väldigt viktig under 

dessa år men som skola är det lite mer förvånande. Då det är tillåtet på puben så måste 

jag nog säga att inställningen inte är negativ på något sätt.  Trots att det är studenter på 

universitetsnivå och de varningar vi får om alkohol dagligen så tror jag att det är så 

inpräglat i den kulturen att det inte går att få bort även om man skulle vilja det.” 

Även studenternas syn på alkoholen och dess effekter på deras sociala liv har en viktig roll i det 

hela enligt studenterna. Flera av respondenterna talar om den effekt som den har på dem som 

individer. De beskriver hur alkoholkonsumtionen gör det lättare att interagera och njuta av den 

sociala tillställning som de deltar i. Det är nästan så att det ibland är otänkbart att festa och delta 

ifall alkohol inte är inkluderat 

Per: ”Men när man ska ha kul så är ju alkohol en del av det.. Jag brukar sällan festa 

nykter... Om jag inte måste!” 

En av de intervjuade beskriver denna faktor och talar även om att synen på ett studentliv utan 

alkoholen som en del av det.  

Micke: ”Tråkigt och jag hade nog inte haft lika lätt att knyta an till gruppen så som jag 

har gjort nu om jag ska vara ärlig. Blir alltid lättare att sitta och småsnacka med någon 

okänd person när man är lite berusad.” 

Det är nästan så att det ibland är otänkbart att festa och delta i sociala aktiviteter om de ska vara 

nyktra. 

Simon: ”Jag själv skulle nog inte orka med en sån grej om jag inte skulle dricka alls 

även om det kanske blir rätt så kul ändå.” 

En annan faktor som flera av studenterna påpekar är den del av studentkulturen där studenterna 

är aktiva i olika föreningar som finns på lärosätet. Vilket leder till något utöver det de vanliga 

studenterna är en del av. Dessa studenter har ofta en skyldighet som medlemmar att vara på plats 

vid ”sittningar” och dylikt, vilket lätt leder till en konsumtion av alkohol som blir en effekt av 

denna plikt. 
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Per: ”Dock är jag insatt där och sitter i styrelsen vilket innebär att jag, även fast jag inte 

vill haha… måste vara där på tillställningarna.” 

6.3 Sociala pressen 

 

Den sociala pressen som kan uppstå när grupper av studenter interagerar är en annan faktor som 

samtliga intervjurespondenter påpekade. Behovet av att tillhöra en grupp men även den press 

som gruppen kan sätta på en individ kan få en att delta i dessa träffar och sociala tillställningar 

där alkoholen är en viktig del.  

Per: ”Jaa… men, ja det kanske finns någon hets i luften. Många kanske festar bara för att 

få vara med i det sociala och skaffa sig vänner exempelvis... Man vill ju inte vara den 

som är den och sen hamna utanför haha.” 

En annan av respondenterna påpekar detta vid frågan om hur pressen kan se ut för studenterna att 

delta i dessa ritualer. Den intervjuade anser att alkoholen har en direkt inkluderande effekt då 

man genom sitt konformistiska beteende visar den övriga gruppen att reglerna och normerna i 

den gruppen har en avgörande roll för ens beslut. 

Micke: ”Om man har svårt för att vara social och ändå vill vara med i gruppen och helt 

naturligt kunna delta i dessa träffar så blir det lätt att man hänger på och tar en öl för att 

kanske inte missa den sociala biten.” 

Detta är tydliga exempel på hur studenter kan se på de olika sociala event som finns på skolan 

och hur det kan kännas som att deltagande är ett måste för att inte hamna utanför gruppen. Dessa 

event har en inkluderande effekt och kan få studenterna att känna att det är ett måste att delta för 

att räknas som "en i gänget" 

Simon: ”Vill man känna sig som en del av den större gruppen så tror jag att det är 

naturligt att man som individ inte ifrågasätter så mycket av kulturen utan bara ”hänger 

med” men det är nog mycket beroende på hur mycket man vill delta. Det är väl att jag 

blir kontaktad av någon och till en viss mån kan känna mig pressad att delta för att det 

inte ska kännas som att jag skippar varje sån grej.” 
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Utöver detta är det också ofta så att det är en press från vännerna att delta fullt ut och alltså 

konsumera alkohol trots att det inte är vad studenterna alltid vill. Ett tydligt exempel på detta är 

ett exempel som intervjurespondenten "Per" tar upp. 

Per: ”Har direkt inte blivit ifrågasatt av det valet… Men klart polarna ändå om och om 

igen har försökt få ner en öl eller shot i mig haha.” 

Denna press som individerna utsätts för påpekades även av Elin som var tydlig med att hon vid 

varje fest hon har deltagit i blivit pressad till att konsumera mer alkohol. Även vid de tillfällen då 

hon har varit tydligt berusad. 

 

Elin: ”Kan inte komma ihåg en enda fest man varit på där någon inte försökt få mig att 

dricka mer fast jag redan var tillräckligt full…” 

En annan faktor som flera av studenterna påpekar är den del av studentkulturen där studenterna 

är aktiva i olika föreningar som finns på lärosätet. Vilket leder till något utöver det de vanliga 

studenterna är en del av. Dessa studenter har ofta en skyldighet som medlemmar att vara på plats 

vid ”sittningar” och dylikt, vilket lätt leder till en konsumtion av alkohol som blir en effekt av 

denna plikt. 

Per: ”Dock är jag insatt där och sitter i styrelsen vilket innebär att jag, även fast jag inte vill 

haha… måste vara där på tillställningarna.” 
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7. Analys 

I denna del ämnar vi att försöka bringa klarhet i de frågeställningar som varit utgångspunkt för 

denna uppsats. Med insamlad data som är presenterad i resultatkapitlet och utifrån samma 

tematiska utgångspunkter som presenterat i resultatkapitlet kommer vi med hjälp av våra 

teoretiska utgångspunkter analysera, göra kopplingar och hitta samband till våra analysverktyg. 

7.1 Sociala studentkulturen 

 

Vid frågan om studentkulturen på något sätt påverkat respondentens liv så fann vi en koppling 

bland alla fyra respondenter gällandes alkoholkonsumtion och studentritualer, exempelvis var 

alla fyra på samma spår gällandes att då man oftast umgicks eller gjorde något utanför skolan så 

var alkohol inblandat. Två av respondenterna, Simon och Elin, tog dessutom upp fenomenet 

”tentaöl” där studenterna interagerar med varandra efter en tuff tentamen med att dricka öl eller 

annan alkohol samtidigt som en av respondenterna, Simon, uttalar sig om att han annars inte är 

med på olika sociala aktiviteter eller dylikt med andra studenter förutom när det är dags att ta en 

öl med klassen eller delar av klassen efter en tentamen. Här är det väldigt intressant att studera 

aspekten att Simon väljer att vara med på planer där hela klassen eller delar av klassen har 

planerat ett lite större evenemang. Då vill Simon slå in sig i rollen som social, rolig och att ”visst 

kan jag också ta en öl om alla andra ska” i den sociala interaktionen individer emellan som de 

har till varandra som Goffman pratar om.  

Samtidigt vill Simon, inte bara utöva en roll av sig själv gentemot de andra klasskompisarna men 

vill dessutom också skapa ”Jaget” genom att göra det för att alla andra gör det i den omgivningen 

då Simon själv vill passa in i och det är här ”Jaget” skapas i det sätt som Simon vill att de andra 

ser på honom och hur de andra förväntar sig att han ska agera i vissa situationer. Exempelvis 

hade Simon kunnat placeras i kategorin ”asocial” av sina klasskamrater om han var den enda 

eller en av få som inte följde med på ritualen ”tentaöl”. Om alla från klassen går på och deltar i 

”tentaölen” och Simon väljer att inte göra det, kommer han anses ha utfört något som är 

motsatsen till social responsivitet, som Asplund kallar för asocial responslöshet. Detta kan göra 

att man i just detta exempel kan hamna utanför som individ. 
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Simon: ”Då jag för det mesta inte deltar på olika aktiviteter i skolan förutom när det 

exempelvis är dags för ”tentaöl” så kan jag säga att denna koppling är väldigt stark i 

mitt fall men jag är nog inte direkt den typiska studenten.” 

  

Även fast Simon själv säger att han inte är den ”typiska studenten”, där han menar att han inte är 

en student som festar mycket och är med i mycket av aktiviteterna som exempelvis varje 

studentfest eller liknande så väljer han ändå att delta i ”tentaölen”. Kanske gör han det av fri vilja 

eller så kanske han inte gör det och istället, som Erving Goffman exempelvis skulle säga, så har 

Simon förmodligen en roll som han måste framföra på bästa sätt för den publik eller den 

omgivningen/vänkrets han vill anpassa sig i och ge ett intryck av att man är en i gruppen. 

  

Vid frågan om respondenternas alkoholvanor så svarade Elin att hon: ”Oftast när man festar med 

vännerna såklart... dricker aldrig annars... Inte så att man skulle sitta för sig själv hemma och ta 

några glas haha...” Här menade hon att när hon drack så drack hon med vänner och aldrig 

ensam, vilket hon nästan förkastade genom att säga: ”… Inte så att man skulle sitta själv hemma 

och ta några glas haha …” och här kan vi tydligt se kopplingen mellan Elins handlingar och den 

sociala påverkan som uppstår i den sociala interaktionen, som Erving Goffman och Randall 

Collins talar om med alkohol inblandat, emellan Elin och hennes vänner. Om den sociala 

interaktionen exempelvis hade varit obefintlig kan vi genom våra teorier och tankar påstå att då 

borde Elin kunna sitta hemma och ta ett eller flera glas i sin ensamhet om hon nu skulle ha 

druckit alkohol med andra faktorer som påverkar hennes val av drickande än endast den sociala 

interaktionen hon får utav det. 

En av respondenterna, Per, tror dessutom att studenter som väljer att avstå alkohol, men ändå 

deltar i det sociala i studentkulturens som till exempel studentfester, kanske till och med känner 

sig obekväma och att de hamnat i ett ”jobbigt läge” om alla andra dricker och där står de nyktra. 

Rollerna som Goffman pratar om kan tydligt appliceras här där man till och med kan se festen 

eller omgivning där festen utspelar sig vara scenen som Goffman pratar om där studenter har 

sina rollar som de ska framföra till dem resterande ”skådespelarna” och om man går emot 
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scenens normer gällande alkoholkonsumtion så kan man hamna i ett slag av utanförskap som Per 

talar om i intervjun. Det intressanta här är även Johan Asplunds teori om social responsivitet där 

även respondenten Simon anser att om det inte vore för festerna och de sociala tillställningarna 

som festerna frambringar så skulle skolan endast bestå av en ”pluggdel” där han gick till skolan, 

pluggade och sen gick hem endast. Men eftersom vi människor är socialt responsiva vilket 

innebär att vi enkelt uttryckt är sällskapliga till vår natur och vill passa in. Vi vill svara om vi blir 

tillfrågade av någon och samtidigt få känslan av tillhörighet. Därav att även om exempelvis 

Simon endast planerat att egentligen endast plugga i skolan så är hans sociala respons gällande 

umgänge i samband med fest eller alkohol konsumtion något han kommer tacka ja till för att det 

är så han är byggd att agera för att passa in enligt natur.  

Något vi dessutom kan se är att majoriteten av våra teoretiska utgångspunkter kan appliceras, 

främst i Per, Simons och Elins uttalanden där den sociala studentkulturen där alkohol är en del av 

det sociala så är bakomliggande faktorer den responsiviteten samt den sociala interaktionen och 

agerandet gällande deltagandet. Dessa ritualer verkar för att skapa och bibehålla solidaritet 

respondenterna och dess klasskamrater eller vänner emellan. Collins klarlägger hur vi människor 

är produkter av våra tidigare interaktioner och möten. Vi bär med oss och formas av våra tidigare 

interaktioner. Det vardagliga livet är fyllt av medvetna och omedvetna interaktionsritualer. 

Interaktionsritualer är sociala processer. När de fungerar lyckas de stärka respondenternas känsla 

av samhörighet. 

 

7.2 Potentiella faktorer 

 

Något som samtliga intervjuade studenter berör är den vikt som studenterna har på alkoholsynen 

men även den upplevda effekten av alkohol på det sociala livet. Tre av fyra studenter talar om 

alkoholen som något de inte kan eller oftast ens inte vill undvika under dessa sociala träffar. 

Detta mestadels för att de upplever att konsumtionen av alkohol bringar en positiv effekt på 

stämningen, som både Per och Simon påpekar på sina egna sätt. Simon menar till och med att en 

av få gånger som han upplevde en trevlig och skön stämning i skolan, som han själv sa, var när 

klassen eller några klasskompisar bestämde sig för att tillsammans gå och att en öl efter tentorna.  
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Simon: ”För man hamnar i en väldigt skön stämning när man sitter där och tar en öl 

efter tentan, något som man inte upplever i skolan annars enligt mig.”  

Då det finns en syn på alkoholen som något väsentligt för den miljön som uppstår vid sociala 

träffar blir det väldigt naturligt för individer med en sådan syn på alkohol som Simon har i detta 

fall, där användningen av alkoholen fungerar som en stämningshöjare eller ett verktyg för att 

lättare kunna skapa sociala kontakter i obekväma eller ovana situationer. 

 

Något liknande tas även upp i intervjun med Micke då han talar om ett samband mellan 

alkoholen och dem effekterna som uppstår som en logisk följd på den sociala tillvaron. Micke 

talar om den effekt som alkoholen har på individens egna möjligheter att socialisera med den 

grupp som de söker en viss gemenskap i. Då det kan ha en positiv effekt på individens beteende 

vilket ger en individ som inte har lika lätt för den sociala biten en möjlighet att ”bryta sig ur sitt 

skal”.  Micke: ”blir lättare att sitta och småsnacka med någon okänd person när man är lite 

berusad” 

  

Med detta menar Micke att en situation som annars skulle kännas krystad går att göra mer 

bekvämlig när två personer blir ”salongsberusade” och på så sätt kan umgås mer bekvämt. Han 

väljer dock att fokusera på individnivån då han själv har känt att alkoholen har gett en sådan 

positiv effekt.  

 

Detta beteende har en väldigt tydlig koppling till Asplunds teori om Social responsivitet då 

individerna visar på ett beteende där de strävar efter att smälta in så mycket som möjligt på olika 

sätt. Per och Simon talar om alkoholen som en grundläggande del av den sociala processen vilket 

också är något som de anser att hela studentkulturen representerar.  Deras beteende och åsikter 

stämmer mycket väl överens med den bilden av alkoholsyn de anser finnas inom studentkulturen. 

Indirekt väljer dessa individer att anpassa sig för att smälta in i den större studentgruppen vilket 

leder till ett enklare socialt studentliv.  

Micke tar det ett steg längre och talar om en konsumering av alkohol just för att kunna 

socialisera och smälta in i denna sociala grupp. Detta blir ett aktivt val för att inte vara osocial 
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och ”onormal” på något sätt då det finns en förväntan på individerna att delta och socialisera med 

andra studenter. 

Denna syn på alkoholen som en fundamental del av det sociala studentlivet och dess roll i dessa 

sociala träffar förstärks av en annan påverkande faktor så som lärosätet. Hur individerna 

upplever att det lärosäte som de studerar på ställer sig mot alkohol verkar också påverka 

individernas syn på kopplingen mellan studentkultur och alkohol. 

Detta handlar återigen om att passa in i den norm som finns på dessa universitet och högskolor. 

Denna norm förstärks av de olika signaler som själva lärosätet sänder ut genom att tillåta eller 

förbjuda vissa aktiviteter på dess område eller i sammanhang som kopplas till det. Här finns en 

koppling till det Goffman talar om i sin teori om ”jaget” då normerna kring alkohol förstärks 

genom hur studenterna upplever att lärosätet ser på alkoholkonsumtion.  

I detta fall nämner både Micke och Simon att de anser att skolan genom att tillåta 

alkoholkonsumtion och inte på något sätt motarbeta detta accepterar och godkänner de normer 

som finns inom studentkulturen när det gäller alkohol. Detta förstärker alkoholens roll inom 

studentkulturen och kan då ha en indirekt påverkande roll vid individernas aktiva val gällande 

alkoholkonsumtion. Simon talar dock också om hur inpräglad alkoholsynen är bland studenterna 

trots den kunskap de har om dess negativa effekter. Han nämner även att han inte tror på att 

denna kultur skulle kunna raderas även om det önskades.  

 

 

Dock är det troligt att det skulle ha en direkt påverkan på elevernas alkoholkonsumtion då en 

student som inte har alkoholen lika lättillgängligt och billigt troligtvis inte skulle ha den 

möjligheten att konsumera på samma sätt. Som det ser ut idag är det tillgängligt på skolan, dagtid 

och även priser som talar för att en student ska konsumera mer än vad den kan göra på en 

”vanlig” bar. 

En annan tydlig faktor när det kommer till frågan om alkoholkonsumtionen är dess betydelse 

som något festligt eller icke-vardagligt. Den roll som alkoholen har i de intervjuades liv är 

speciell då alkohol kopplas ihop med mycket positivt. Det kan vara allt från festliga tillfällen till 
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en mer avslappnade kvällar med ens vänner. Denna roll som något skönt och avslappnande blev 

tydlig i frågan om hur viktig alkoholen är för de intervjuade.  

Elin: ”Efter en tuff vecka eller månad i skolan så är det avslappnande att gå ut och 

kanske ta några glas med väninnorna och bara tänka på annat och koppla ifrån det som 

stressar en just då... Just då skulle man kunna säga att alkohol är ”viktigt” för mig... 

Men annars, verkligen inte!” 

Denna avkopplingsfaktor skulle nog kunna liknas vid det som Simon nämnde om alkoholens 

effekter på stämningen. Då individerna vid denna fråga inte talar om någon obekväm situation 

utan om alkoholens betydelse i deras liv i sin helhet. Alkoholen fungerar som något att krydda 

till sin vardag med och får därför en väsentlig roll i individernas liv vilket påpekas av både 

Micke och Per.                                                                                                                      

Micke: ”Det är inte livsviktigt men jag ser det som något jag tycker om att krydda till 

vardagen med ibland och jag skulle inte vilja sluta med det.” 

Per: ”Men när man ska ha kul så är ju alkohol en del av det… Jag brukar sällan festa 

nykter... Om jag inte måste!” 

  

7.3 Sociala pressen  

 

Föreställningen av att behöva tillhöra en grupp medför en social press som 

intervjurespondenterna påpekade som en faktor till att dem inte ville missa ett tillfälle att kunna 

socialisera sig exempelvis med sina klasskamrater. Även om konsumering av alkohol inte riktigt 

var någon lockelse vid en planerad tillställning så som exempelvis en ”tentaöl” så kunde 

respondenterna känna en typ av press att behöva representera sig själva en roll där 

respondenterna inte skulle behöva hamna utanför eller missa ett tillfälle att få uttrycka sig själva 

som en skön person och få chansen att visa upp sin sällskapliga natur genom att vara socialt 

responsiv (Asplund, 1987) genom att delta på olika ritualer som har med det sociala studielivet 

att göra (Collins, 2004). 
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Respondenten Per menade att enskilda studenter som valde att inte delta på exempelvis en 

studentfest skulle kunna hamna utanför i gruppen och då ville man enligt honom inte vara ”den 

som är den som hamnar utanför” på grund av att man missar den sociala tillställningen.  

Omedvetet blir Per, och individer som tänker som Per i detta fall, ett offer av det normativa 

tvånget som Durkheim talar om. Per känner sig tvungen att agera enligt vissa normer och detta är 

en konsekvens av socialisationen som innebär att vi utformas av vilka krav och förväntningar 

som han själv känner som ställts av omgivningen och Pers miljö där detta sociala tvång utspelar 

sig. Känslan som Per motiveras av är det normativa tvång som trycker på Pers känsla av att vilja 

tillhöra gruppen (Andersen & Kaspersen 2007). Det är dessutom här Goffmans teori om jaget 

utspelar sig då Per vill skapa ett ”Jag” och uttrycka sig på ett sätt så att människorna runt 

omkring i omgivningen får en förväntad bild av honom som en person som är villig att vara med 

och passa in (Goffman, 2009). Genom att delta i olika ritualer får han möjligheten att interagera 

och både skapa och bibehålla ett slag av solidaritet samt skapa en samhörighet bland resterande 

av studenterna runt omkring genom dessa interaktionsritualer som finns i studentlivet som 

innefattar fest och alkohol konsumering (Collins, 2004). 

Både Micke och Simon menar dessutom att dessa sociala träffar och tillställningar är ett lätt och 

helt naturligt sätt för studenterna att på ett smidigare sätt kunna hitta sin plats och forma sig 

själva till en individ som passar in i gruppen. Simon känner exempelvis att om han skulle vara 

frånvarande från ett par tillställningar som motsvarar en möjlighet till fest så måste han vara med 

efter tredje eller femte gången någon klasskamrat frågar då han känner sig pressad att inte vara 

den personen som aldrig är med på sådana sociala sammanhang (Andersen & Kaspersen, 2007). 

 

Simon: ”Vill man känna sig som en del av den större gruppen så tror jag att det är 

naturligt att man som individ inte ifrågasätter så mycket av kulturen utan bara ”hänger 

med” men det är nog mycket beroende på hur mycket man vill delta. Det är väl att jag 

blir kontaktad av någon och till en viss mån kan känna mig pressad att delta för att det 

inte ska kännas som att jag skippar varje sån grej när vi ändå pluggar tillsammans 

ganska mycket.” 
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Oftast är det så att det är en press att vara med och delta flitigt på exempelvis en studentfest, 

vilket innebär att det ska konsumeras alkohol trots att det inte är vad studenterna alltid vill. Ett 

tydligt exempel på detta är ett exempel som intervjurespondenten "Per" tar upp när frågan om 

han någonsin blivit ifrågasatt om han någon gång hade tagit beslutet att inte konsumera alkohol 

vid en festlig tillställning.  

  

Per: ”Har direkt inte blivit ifrågasatt av det valet... Men klart polarna ändå om och om 

igen har försökt få ner en öl eller shot i mig haha.”  

 

Per börjar här med att svara att han inte har blivit ifrågasatt men märker sen av i sina egna 

tankegångar att han visst har blivit det och därav utformningen av citatet ovan som Per givit oss. 

Detta påvisar dessutom att dessa känslor och tankar oftast finns någon i det omedvetna men att 

man inte riktigt alltid ser saker och ting vitt på svart. Per har här blivit utsatt av påtvingade 

faktorer så som att hans vänner försökt få honom att dricka fast han sagt att han inte skulle göra 

det. Dessa individer som i detta fall är Pers vänner försöker bruka ett socialt tvång i hopp om att 

få Per att konsumera alkohol (Andersen & Kaspersen 2007).  En av vår andra respondenter, Elin, 

uttalade sig på ett liknande sätt vilket påvisar bevis i inte bara att det sociala tvånget utspelar sig i 

men också starka samband mellan faktorer som vänner/studentkamrater och sättet som individer 

som Per och Elin till slut väljer att uttrycka sig själva i sin roll som de innehar på festen 

(Goffman, 2009). 

Per talar även om sin plikt att delta vid olika sociala träffar då han som en av de sittande i 

styrelsen har ett ansvar för dessa träffar och det i sin tur ofta leder till en situation där han 

konsumerar alkohol trots en vilja att undvika denna tillställning, något som andra studenter 

kanske inte utsätts för. Även detta går att koppla till Durkheims teori om det normativa tvånget 

då hans känsla och plikt för de normer som finns bland de andra i styrelsen sätter honom i 

situationer som han helst skulle undvika. 
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8. Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats var att utreda studentkulturen som en verkande faktor för studenternas 

alkoholvanor och mer specifikt i vilken utsträckning som studentkulturen formar studenternas 

alkoholvanor. Då den sociala gruppen och tillhörigheten är av stor vikt för hur människan 

fungerar, detta inte minst hos unga människor, vill vi undersöka hur den sociala pressen som 

kan uppstå påverkar alkoholvanorna hos individen. 

 

Den sociala studentkulturen inom studentlivet är en stor del av det som unga vuxna ser fram 

emot när de börjar studera. Effekten som det sociala har på individers drickande är erkänd men 

inom studentlivet blir denna effekt särskilt tydlig. ”Interaktionsritualer” som ”tentaölen” har fått 

en väldigt stor betydelse för den sociala delen av studentlivet. Individer som vill utöka sitt 

nätverk ser dessa tillfällen som väsentliga i interaktionen med andra elever. Det vi fann särskilt 

intressant var att alkoholen fått en sådan stor betydelse att studenter som talade om en vilja att 

undvika den sociala delen endast deltog vid tillfällen där alkohol var inblandat. Detta för att 

dessa tillfällen ansågs vara mer bekväma och speciella. Denna bekvämlighet beskrevs även av en 

student som talade om alkoholen som ett verktyg för att öka möjligheterna till att socialisera med 

andra studenter då han upplevde positiva personlighetsförändringar.  

Denna koppling av alkoholen till det positiva inom studentkulturen möjliggör en cementering av 

alkoholens roll som något väldigt centralt och väsentligt vilket vi tror kan leda till en ökad 

framtida problematik inom det svenska studentlivet.  

En av de tydliga faktorerna när eleverna talade om sin alkoholkonsumtion var något som vi inte 

hade gett samma utrymme till en början. De signaler som universitetet eller högskolan sänder ut 

och som av studenterna upplevs som lärosätets alkoholsyn var något som flera gånger påpekades 

som något avgörande i den roll som alkoholen får ha i studenternas liv men också i den 

existerande studentkulturen. Detta är av en stor vikt då det kan ha en avgörande roll i framtida 

försök att stävja denna alkoholkultur inom studentlivet.  

Det är naturligt för individer i en fas av sitt liv där de är väldigt lättpåverkade och samtidigt nya i 

en grupp att se till de med makten för stöd och riktlinjer. Då är lärosätets ställningstagande i 
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alkoholfrågan av ännu större vikt för de val som ungdomarna tar som studenter. Ett vagt eller 

uteblivet ställningstagande som det upplevs av studenterna i dessa fall kan leda till att de 

normerna med alkoholcentrering och alkoholhets fortsätter befästas inom studentkulturen och på 

sätt försvåra en förändring av den nuvarande studentkulturen. Det var tydligt att studenternas syn 

på alkoholen som en naturlig del av studentlivet var starkt sammankopplad till den bild de ansåg 

att lärosätet sände ut och på så sätt normaliserade.  

8.1 Fortsatt forskning 

 

Framtida forskning inom ämnet hade varit särskilt intressant inom den första forskningsfrågan 

som vi ställde om den sociala studentkulturens påverkan på individerna. Den sociala 

studentkulturen som vi har undersökt skulle kunna brytas ner och undersökas på ett djupare plan 

genom att fokusera på de mekanismer som påverkar individerna inom gruppen. Hur 

gruppdynamiken ser ut och ifall det finns vissa roller inom dessa grupper som kan vara 

avgörande för att denna alkoholcentrering som studenterna beskriver. 
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10. Bilaga 

 

10.1 Intervjuguide 

Bakgrund  

o Hur länge har du studerat på universitetsnivå? Vad läser du?  

o Hur ofta dricker du alkohol?   

o Vad gör du förutom att studera? (Extrajobb etc.)  

o Vilka sammanhang blir det att du ofta dricker alkohol i? (Följdfråga: Hur såg det ut innan 

studietiden och under studietiden exempelvis?)  

o Hade du någon speciell bild av hur studentlivet skulle vara innan du började studera? (Var det 

som du hade tänkt dig eller en besvikelse? Vad hade du för förväntningar och förhoppningar av 

studentlivet i din högskola innan du började där?)  

o Har alkoholkonsumtionen stört ditt vardagsliv? (Har det gått ut över studierna eller extrajobbet 

och dylikt?)  

o (Avslutande fråga) Är alkohol viktigt för dig?  

o Hur länge har du studerat på universitetsnivå?  

o (Avslutande fråga) Är alkohol viktigt för dig?  
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Studentkultur  

o Upplever du att ditt studentliv har påverkat din alkoholkonsumtion? (Om positivt/negativt, 

hur?)  

o Är alkoholen en viktig/stor del av det sociala studentlivet? (På vilket sätt?)  

o Anser du att alkoholen har en effekt på ditt vardagliga liv? (Hur då?)   

o Hur fungerar det när din klass eller personer i din kurs tar en ”tentaöl”?  

o Hur inkluderas de som inte dricker i sådana sociala ritualer som ”tentaölen”?   

o Är du med i någon studentförening? (Vilken? Varför?)  

o Hur ser du själv på kopplingen mellan ditt sociala studentliv och dina alkoholvanor?  

o Hur tycker du att inställningen emot alkohol allmänt ser ut i din skola? (Är det en stor del av 

studentlivet?)  

o Hur tror du att ditt sociala studentliv hade sett ut om du inte festade och drack alkohol? Mer 

positivt/negativt?  

 

Socialt tvång  

o Känner du att studenter utsätts för någon sorts press att dricka? Alkoholhets? Om ja, hur 

uttrycker sig denna ”alkoholhets”?  

o Upplever du att det finns någon typ av socialt tvång att delta i en ritual som ”tentaölen” eller 

vid ”insparksfester”? På vilket sätt påverkar detta dig som student? 

o Har du någon gång valt att avstå från alkohol i samband med exempelvis en studentfest? (Ifrågasatte 

någon ditt val i sådana fall? Varför?) 

 


