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As the title reveals this is a study of female college students alcohol habits in Kalmar, 

Sweden. During the spring of 2012 a total of 118 female students at Linnaeus university 

answered a survey about their alcohol habits. The survey reveled that as many as 67% percent 

of the answering female students (according to Audit) have risky drinking habits. The 

drinking habits are explained using Albert Banduras social learning theory in context to the 

Scandinavian drinking pattern. The study concludes that female alcohol habits need even 

further research. Furthermore the study shows that student initiation have an impact on the 

female drinking habits and that expectations of that students drink are to some extent 

important to the development of hazardous drinking habits.   
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Förord 
 

Under den process som detta skivande har varit har vi blivit prövade på flera olika plan.  Vi 

har känt både motvindens kalla känsla och den bris som kommer när det släpper. I en 

växelverkande process har vi tillsammans skrivit och nött idéer mot varandra i dagar i ända. 

Vi har tillsammans flätat samman denna uppsats, någorlunda likt man väver en matta. Denna 

skrivandeprocess har medfört att det inte finns något jag i denna uppsats, det finns bara ett vi. 

Vidare så finns det formkrav ifrån lärosätet att de gånger man är flera skribenter ska beskriva 

arbetsfördelningen. Något som i ljuset av att hur vi arbetar ter sig som att fläta upp en matta.  

 

Vidare så finns det ett antal personer som det inte skulle gå att genomföra detta utan. Främst 

våra respondenter som ställt upp och svarat. Utan deras hjälp hade det inte gått att genomföra 

denna undersökning.  

 

Slutligen vill vi tacka Weddig Runquist som inledningsvis handledde vårt arbete, hans 

kompetens inom området, vassa synpunkter och engagemang efter avslutad handledning har 

gett oss en bra grund för utvecklandet av arbetet.  

 

Magnus Idevik & Ajdin Hadzic 
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Del 1  

1.1 Inledning 

Alkohol är ett rusmedel som har använts i den västerländska kulturen under oerhört lång tid, 

det finns arkeologiska upptäckter som avslöjar att vinjäsningen är minst 5 000 år gammal. 

Redan i de tidigaste kända europeiska kulturerna speglas alkoholanvändandet. Detta speglas 

exempelvis i Homeros skrifter, det gamla testamentet och i egyptisk, assyrisk & babylonisk 

bildkonst (Molin 1983 s.14).  

 

De svenska bruket beskrivs tidigast för ca 2 000 år sedan av romaren Tacitus som säger att det 

är lättare att vinna till sig nordborna med drycker än att övervinna med svärd. Även i den 

tidigaste bevarade nordiska litteraturen är alkohol och dryckesslag vanliga inslag (Molin 1983 

s.16).  Alkohol och berusningsdrickande är med andra ord ett urgammalt och vanligt inslag i 

den västeuropeiska och svenska kulturen. Det är detta faktum, de sociala faktorerna i samspel 

med den sociala inlärningen som är en del av essensen i denna uppsats.  

 

Ett av de största samhällsproblemen i Sverige och västvärlden är alkoholen, vidare tror man i 

Västeuropa att våra alkoholseder och sätt att bete sig när man är berusad är fullt naturliga och 

de enda sederna. I början av berusningen så blir vi gladare, känslosammare och pratsammare. 

Dricker vi mer så blir vi sentimentala och filosofiska och ännu mer eller för mycket kan leda 

till att vi blir bråkiga och aggressiva (Molin 1983 s. 1, 17). Att alkoholen är ett så stort 

problem  väckte vårat intresse för att undersöka hur alkoholvanorna såg ut, eftersom kvinnligt 

alkoholförtärande inte har uppdagats i samma omfång som männens så fann vi att detta är ett 

område som behöver lyftas mera. 

 

Den grupps alkoholvanor som uppsatsen avser att belysa är kvinnliga studenter på 

Linneuniversitetet campus Kalmar i åldern 20-26 år. Kvinnors förändrade alkoholvanor har 

uppmärksammats i rikstäckande medier som Dagens Nyheter men även av vårt statliga 

försäljningsinstrument; Systembolaget (DN 2011, Systembolaget 2012). 
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Kunskapen om vad alkohol har för effekter på kvinnor har varit bristfällig på grund av att 

forskningen fokuserat på männen. Det är endast under senare tid som forskarna har fokuserat 

på att få fram hur det påverkar kvinnor. Manligt alkoholberoende är ungefär tre gånger 

vanligare förekommande än kvinnligt alkoholberoende. På senare tid har dock det kvinnliga 

dryckesmönstret förändrats till att kvinnor dricker nästan lika ofta och lika mycket som män 

(Fahlke 1997 s. 120). 

 

På grund av det faktum att kvinnor generellt sätt väger mindre än män och har mindre 

vattenhalt i kroppen  gör att alkoholen verkar på en mindre volym vätska. Detta betyder att 

kvinnor generellt sätt blir mer påverkade av samma mängd alkohol som män (Fahlke 

1997s.102-103). De biologiska faktorerna gör att kvinnor inte är lika mottagliga för alkohol 

vilket blir problematiskt, när man kopplar det till att deras alkoholvanor har börjat komma 

upp i samma nivå som männens (Källmén, Bergman 2003).  

 

1.2 Problemformulering 

Statens folkhälsoinstitut (FHI) publicerade 2011 en slutrapport som handlade om hur 

högskolorna kan arbeta med alkoholprevention. I denna rapport pekar  FHI ut tre faktorer som 

är intressanta i kontexten till denna studie. Den första poängen de gör är att  de unga  står för 

en förhållandevis stor del av alkoholkonsumtionen. Deras andra poäng är att 

alkoholkonsumtionen konstaterat är högre under studieåren än tidigare och senare i livet. 

Avslutningsvis menar FHI att det är vanligt med berusningsdrickande (binge drinking) och att 

det många på grund av dessa dryckesvanor upplevt negativa konsekvenser (Statens 

Folkhälsoinstitut 2011b).  

 

Vidare skriver Bergman och Källmén i Läkartidningen (2003) där de konstaterar att 

kvinnorna i Sverige närmar sig männens alkoholvanor, det vill säga att konsumtionen ökar i 

volym och risknivå. De slår också fast att de kvinnor med riskabla eller skadliga alkoholvanor 

hade ökat från 11 % år 1997 till 15 % 2001. Sammanfattningsvis konstaterar författarna att 

kvinnorna nu dricker både mer frekvent och i större mängder vid varje konsumtionstillfälle 

(Källmén, Bergman 2003).  
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Med andra ord kan man allt som allt konstatera att unga kvinnor står för en stor del av 

alkoholkonsumtionen, berusningsdrickande är vanligt förekommande, samt att 

alkoholmängderna är förhöjda under studietiden. Av dessa orsaker bör dryckesvanor hos 

kvinnliga studenter vara prioriterat kunskapsintresse. De kvinnliga dryckesvanorna är dock 

inget prioriterat intresse, utan det behövs mer kunskap kring de kvinnliga dryckesvanorna och 

deras alkoholkonsumtion (Zamboanga 2006).  

 

Det har visat sig att alkoholkonsumtionen  under åren vid högskolan och universitetet är högre 

än under senare och tidigare delar av livet. Viktigt att poängtera är att studenter i regel 

konsumerar stora kvantiteter alkohol under samma tillfälle. Detta är även kallat 

berusningsdrickande (binge drinking) och detta leder till en mängd olika negativa 

konsekvenser så som ökad utsatthet för våld. Vidare är det bevisat att studietiden vid 

högskolan eller universitetet har en avsevärd betydelse för framtida alkoholvanor och en stor 

andel av studenterna lägger grund för sina alkoholvanor under studietiden (Statens 

Folkhälsoinstitut 2011b).  

 

En annan betydelsefull anledning till att detta är ett viktigt område för socialt arbete beskriver 

Fahlke (1997). Hon skriver att pojkars missbruk av alkohol ofta uppmärksammas av 

samhället genom att de ofta har ett utåtagerande beteende. Flickor är generellt inte 

utåtagerande på samma sätt därför blir flickorna inte lika uppmärksammade av samhället. 

Flickornas missbruk tenderar till att endast skada de själva och bli mer personliga tragedier 

(Fahlke 1997 s. 120). Fahlke skriver alltså att det inte är lika lätt att identifiera vilka som har 

problem med alkoholen när det gäller kvinnor (Fahlke 1997 s. 120).  

 

Som tidigare nämnts är faktorerna att kvinnor generellt sätt är mera lättpåverkade av alkohol i 

kontrast till att forskningen påvisar att kvinnorna börjar komma upp i samma konsumtion 

männen anser vi att det här är något som kan bli ett framtida socialt problem och därför 

föreligger ett behov av att kunskapen utökas. Ambitionen är att denna studie kan bidra till att 

utöka kunskapen om detta relativt dolda problem och att vi kan bringa en större klarhet i hur 

de kvinnliga studenternas alkoholvanor ser ut i Kalmar.  
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1.3 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att belysa och undersöka kvinnliga universitetsstudenters alkoholvanor i 

Kalmar.  Detta fångas och belyses med våra frågeställningar. 

 

 I vilken omfattning och utsträckning konsumerar de kvinnliga studenterna alkohol? 

 Har och i sådana fall hur har de kvinnliga studenternas alkoholvanor förändrats sedan 

de började studera? 

 Hur påverkar flytt & nollningsperiod de kvinnliga studenternas alkoholvanor? 

 

1.4 Avgränsning 

Avgränsningen för uppsatsen är kvinnliga studenter i åldern 20-26 år. Denna avgränsning 

bygger på fyra grundpelare. Till att börja med är alkoholkonsumtionen är förhöjd under 

studietiden, vidare så har människor i den valda åldern har en högre konsumtion, för det tredje 

så är kvinnligt alkoholanvändande är mindre uppmärksammat av forskningen och slutligen  

att dryckesvanorna är under förändring samt att medianåldern när man börjar studera på en 

svensk högskola är 22,4 år (Statens folkhälsoinstitut 2011b, Högskoleverket 2008). 

 

Det teoretiska angreppssättet på empirin utgår ifrån social inlärning. Det grundläggande 

infallsvinkeln är en deskriptiv utgångspunkt (kartläggning av alkoholvanor) kompletterad 

med teoretiska utgångspunkter formerade utifrån social inlärningsteori som försöker förklara 

förändrad konsumtion utifrån förändringar som hör studentlivet till (som flytt och 

nollningsperiod). Våra egna teoretiska förhållningssätt är i stort baserade runt social inlärning, 

så som exempelvis sociala nätverk och social påverkan.   

 

Ämnet för uppsatsen är alkoholbruk, drogbruk kommer inte att beröras. Det finns klara 

sammanband mellan användning av droger och alkohol, men det finns än mer som skiljer dem 

åt. Den kemiska sammansättningen, verkningen, användningssätten skiljer sig. Men 

framförallt är alkohol sedan lång tid en integrerad del av den västerländska kulturen och 

kvantitativt mycket mer använt än narkotika (Molin 1983 s. 3). 
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1.5 Centrala begrepp 

Alkohol är ett rusmedel som finns i många olika former. Den typen som vi dricker har den 

kemiska betäckningen C2H5OH och kallas i vanliga fall för etanol. De alkoholhaltiga drycker 

som vi vanligen förtär består främst av etanol, vatten och olika smakämnen (Molin 1983 s. 4). 

 

Audit utvecklades av alkoholforskare som ett gallringsinstrument för att professionella med 

goda kunskaper om alkoholmissbruk, dessa ska snabbt kunna skapa sig en bild av klientens 

alkoholkonsumtion och de eventuella risker bruket kan medföra. Testet består av 10 frågor 

som kan fyllas i både som en semistrukturerad intervju eller som enkät i exempelvis ett 

väntrum inför att personen ska träffa den professionella som följer upp svaren med en intervju 

(Wennberg et al. 2006).   

 

Berusningsdrickande eller binge drinking är en definition som har ett stort antal olika sätt att 

tolkas. Vi valde den definition som finns inbakad i Audit, denna definition är att man under en 

kväll dricker minst 6 standardglas. Det finns däremot vissa andra definitioner, exempelvis 

Wechsler et.al (1994) har gjort en studie där de valde att definiera berusningsdrickande för 

kvinnor som att man dricker minst fyra drinkar under en och samma kväll. Resultatet av 

undersökningen var att 44 % av alla studerande (män och kvinnor) ägnade sig åt 

berusningsdrickande (Wechsler et al 1994). På grund av detta så kommer vid de tillfällen en 

person dricker 5-6 standardglas (fråga 7, enkäten) att även definieras som 

berusningsdrickande vid de tillfällen fråga 7  analyseras.  

 

Cage: Är ett screeninginstrument som används för att undersöka om alkoholproblem 

föreligger. Det består av fyra frågor och anses ge samma träffsäkerhet som AUDIT. Cage är 

dock äldre än Audit och syftar mer till att upptäcka missbruk än riskbruk (Källmén, Bergman 

2003 & Wennberg et al. 2006 s. 3).   

 

Liminialtillstånd: Har flera definitioner, men vi har tolkat Crawford och Novak (2006) 

utifrån den definition som Horvath, Thomassen och Wydra (2009) definierar. Där definierar 

de liminialtillstånd som en situation av social eller politisk förändring, upplösningen  eller 

avsaknaden av tidigare auktoriteter och en osäkerhet kring traditioner, vanor och framtida 

händelser (Horvath, Thomassen, Wydra 2009).  
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Modellinlärning: Är att människor lär sig beteende genom att observera andras beteende och 

de olika responser det får. Exempelvis menar Bandura att de flesta beteendemönster skapas på 

detta sätt (Bandura 1977 s. 22).  

 

Nollningsperiod 

Nollning är en aktivitet som syftar till att introducera ”nollorna”, de nya studenterna i 

studentlivet. Aktiviteterna är ofta olika typer av uppdrag som skall utföras i grupp och ska 

fungera som en sammansvetsning av de nykomna studenterna (Lunds universitet 2012).  

 

Riskbruk: Begreppet riskbruk definieras på olika sätt och betydelsen varierar mellan olika 

författare, länder och kulturer (Runquist 2009). I denna uppsats används Audits definition. 

Denna består av att man i ett test hamnar i minst zon-2. Med andra ord mellan 7-13 poäng 

(Wennberg et al. 2006). Dock vill vi betona att det finns glapp inom gruppen och att alla i 

grupp 2 inte ovillkorligen har en riskfylld alkoholkonsumtion. Denna definition har också 

används av Exempelvis Bergman & Källmén (2003) som definierar grupp 2 som 

riskkonsumenter, till skillnad från oss så definierar dock de två författarna grupp 3-4 som 

missbrukare (Bergman & Källmén 2003),  något som vi inte är villiga att göra då Audit är ett 

screening instrument och inte räcker för att diagnostisera ett alkoholberoende.  

 

Standardenhet: En standardenhet åsyftar en alkoholmängd som motsvaras av exempelvis 33 

cl starköl, 12-15 cl vin eller 4 cl starksprit. Denna måttenhet är den som avses när det pratas 

om standardenheter. Det är även dessa måttenheter som Audit använder sig av och som finns 

med i vår enkät (Wennberg et al. 2006).  

 

SPSS: Är  ett statistiskt analysprogram som används för att analysera statistisk data 

(Wahlgren 2008 s. 8). 

 

Tentaslask: är ett slangord som förekommer bland studenter i varierande omfattning, 

tentaslask innebär att man efter en genomförd större uppgift (exempelvis tentamen) träffas 

och oftast konsumerar alkohol. 
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1.6 Tidigare forskning 

Reasons for drinking in the college student context: The differential role and risk of the 

social motivator 

LaBrie, Hummer & Pedersen genomförde 2007 en studie där de försöker förklara 

alkoholanvändandet hos studenter med hjälp av två olika huvudfaktorer. Den ena är socialt 

drickande och den andra känslomässig flykt. Av dessa var den starkaste orsaken till förhöjd 

alkoholkonsumtion den sociala faktorn (LaBrie, Hummer, Pedersen 2007).  

 

From the Eyes of the Beholder – Alcohol expectancies and valuations as predictors of 

hazardous drinking behaviors among female college students 

Zamboanga skriver 2006 om dryckenskap bland studenter i USA, han konstaterar exempelvis 

att 40 % av studenterna har hög alkoholkonsumtion. Vidare fastställer han att det skett en stor 

ökning av alkoholkonsumtionen hos kvinnor och efterlyser vidare forskning inom området 

kvinnligt alkoholanvändande (Zamboanga 2006).   

 

Binge drinking in undergraduates – Relationship with gender, drinking behaviours, 

impulsivity and the perceived effects of alcohol 

Balodis, Potenza och Olmstead genomförde 2009 en studie om berusningsdrickande (binge 

drinking) på ett universitet i Kanada. Deras undersökning påvisar regelbundet 

berusningsdrickande hos 69 % av alla kvinnor som var med i undersökningen. Deras 

definition av berusningsdrickande utgick ifrån 4/5 skalan. Det vill säga att kvinnor ska dricka 

minst fyra enheter alkohol under en begränsad tid, män fem enheter och därav det populära 

namnet på skalan. Männen i undersökningen låg lite högre, andelen som berusningsdrack var 

75 %  och detta gav resultatet att totalt 72 % ägnade sig åt berusningsdrickande. Detta är en 

stor skillnad mot de 44 % som hade funnits göra det i den stora amerikanska studien av 

Wechsler, denna studie hade över 16 000 svarande från många olika universitet i USA. Vidare 

så understryker studien att den kvinnliga alkoholkonsumtionen ökar och närmar sig den 

manliga i både mängd och frekvens (Balodis, Potenza, Olmstead 2009).  

 

Drinking and heavy drinking by students in 18 countries 

Smart & Ogborne gjorde 2000 en studie där de sammanförde empiri från 18 olika länder där 

alkoholvanor bland studenter hade undersökts. Vidare delade de in länderna i grupper och 

varje grupp byggde på egna kriterier. Sverige hamnade i grupp 1 som innebär att man inte 
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dricker ofta, men när man dricker så dricker man så berusning uppstår och större mängder. 

Detta kallas det skandinaviska dryckesmönstret. Ett exempel på ett grupp 3 land  är Portugal. 

I Portugal dricker man oftare, men inte till den grad att man blir berusad. Resultatet av studien 

visar att länder kan bli kategoriserade efter studenternas alkoholvanor. Vidare menar studien 

att berusningsdrickande är vanligt i alla länderna exkluderat Turkiet i grupp 3 där 

konsumtionsmönstret inte stämde väl in i någon av grupperna (Smart, Ogborne, 2000).  

 

Alkohol som sjukdomsorsak – del 1 

Dahlgren (1995) skriver att den dominerande kvinnliga alkoholdrycken är vin och av en 

samnordisk undersökning från 1979 så kom man fram till att helnykterhet bland kvinnor i 

norden är successivt avtagande. Bland de yngre kvinnliga i undersökningen följs det 

maskulina dryckesmönstret. Detta dryckesmönster innebär större kvantiteter vid varje tillfälle 

och alkoholstarkare drycker detta leder till att berusning oftare uppkommer. Under senaste 

decennierna har den kvinnliga alkoholkonsumtionen ökat samtidigt som debutåldern har 

sänkts (Dahlgren 1995 s. 147, 151). 

 

Alkohol- Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 

Statens folkhälsoinstitut (FHI) utreder i en rapport från 2011 utvecklingen av 

alkoholkonsumtion åren mellan åren 2004-2009 i Sverige och de åtgärder som gjorts för att 

minska skadligt och riskabelt alkoholbruk (Statens folkhälsoinstitut 2011a). Vidare kommer 

FHI fram till att den genomsnittliga alkoholkonsumtionen i Sverige sedan 1996 har stigit med 

runt 14 %. Efter toppåret 2004 har den dalat, dock inte för hela befolkningen, nedgången 

berör mestadels yngre män. Andelen unga vuxna med riskabla alkoholvanor minskar men är 

fortfarande högre än andra åldersgrupper (Statens folkhälsoinstitut 201a  s.38). Studenter på 

universitet och högskolan är en del av riskgruppen unga vuxna, denna grupps 

alkoholkonsumtion har uppmärksammats allt mer på senare tid. I en nyligen gjord 

undersökning av FHI (Statens folkhälsoinstitut) så uppfyller cirka 40 % av de kvinnliga 

studenterna mellan 18 och 34 år Audit:s kriterier för en riskfylld alkoholkonsumtion (Statens 

folkhälsoinstitut 2011a s.48). Även framtida åtgärder rekommenderas. Rapporten tar även upp 

att vissa grupper ökat sitt drickande medan flertalet andra gått åt motsatt riktning och minskat 

sin alkoholkonsumtion. Vidare hävdas att det är viktigt att tid och resurser läggs ner på att 

identifiera riskgrupperna för att lättare kunna jobba med problemen  (Statens folkhälsoinstitut 

2011a). 

  



 

12 

 

 

Vardagslivets socialpsykologi 

Johansson & Lalander (2010) menar att de flesta länder och även i Sverige symboliserar 

alkoholen en upplevelse av befrielse från schema- och klocktid och bidrar till avkoppling. 

Alkoholen är socialt konstruerad som en symbol för intimitet och avkoppling. Vinflaskan kan 

föra tankarna till avslappning och kravlöshet men denna betydelse är socialt konstruerad 

genom en väldigt lång historisk process där man har använt alkohol för att lättare hantera 

exempelvis lönearbetets villkor. När människor dricker alkohol under helgerna så 

rekonstrueras dess symboliska betydelse. Man använder alkohol vid olika traditioner så som 

födelsedagar, midsommar och nyårsafton. När man skålar så ritualiseras den sociala samvaron 

och med andra ord så legitimeras alkoholen som ett accepterat berusningsmedel. De flesta 

tänker inte på alkohol som en drog eftersom man har blivit socialiserad in i ett samhälle där 

alkoholen ses som ett naturligt inslag i det sociala livet (Johansson, Lalander 2010 s. 66-67). 

 

Alcohol Abuse as a Rite of Passage: The Effect of Beliefs About Alcohol and the College 

Experience on Undergraduates' Drinking Behaviors 

Crawford & Novak (2006) skriver att det tidigare genomförts kvalitativa studier av alkoholens 

rituella influenser bland College studenter i USA. De studenter som konsumerar stora 

mängder av alkohol tenderar att se alkoholen som en integrerad del av studentrollen. 

Crawford och Novak utförde en undersökning bland 300 studenter som pekade i samma 

riktning som de kvalitativa studierna. Deras resultat påvisade att upplevelsen ”college-livet” 

var en riskfaktor jämförbar i storlek med andra kända riskfaktorer, dessa riskfaktorer 

föranleder en ökad risk för ohälsosamma alkoholvanor. Utöver detta så fanns samband till tre 

andra faktorer, kön, alkoholvanor på ”high school” (Gymnasium) samt vilka alkoholvanor  

personens umgängeskrets har. Deras upptäckter analyseras utifrån antropologiska ansatser och 

analyseras utifrån liminial-fasen (Denna fas definieras inte närmre av forskarna, dock så har 

vi valt att tolka deras resultat och liminialfas utifrån Horvath, Thomassen och Wydra (2009), 

de menar att  liminialtillstånd är det tillstånd som uppträder när de tidigare etablerade 

livsstrukturerna försvinner och nya ska upprättas.) och övergångsriter i hänsyn till tänkbara 

interventionsstrategier mot alkoholbruket på olika campus (Crawford, Novak 2006)..  
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Diskussion tidigare forskning 

Den nämnda forskningen berör alkohol som är intressant i kontext till högskolan. Det som går 

att utläsa är att forskningen om de kvinnliga studenternas alkoholvanor är bristfällig, även 

forskning om kvinnors alkoholvanor är inte något område som är utforskat. Detta menar vi 

ytterligare stärker det faktum att undersökningar och forskning krävs inom detta område för 

att lyfta fram hur de kvinnliga studenternas alkoholvanor ser ut. Även Zamboanga (2006) är 

inne på samma spår och menar att ytterligare forskning krävs om kvinnliga alkoholvanor 

(Zamboanga 2006). Balodis, Potenza, Olmstead (2009) menar att den kvinnliga 

alkoholkonsumtionen ökat och närmar sig samma frekvens och mängd som för män. Detta ses 

som oroväckande då kvinnor generellt sätt blir mer påverkade av samma mängd alkohol som 

män (Fahlke 1997s.102-103). Detta resulterar i att kvinnorna dricker i samma omfång som 

män men generellt sätt är mer mottagliga och blir mer berusade av samma mängd som män 

vilket i sig är oroväckande. Att kartlägga dessa vanor är av vikt för att kunna sätta in 

preventiva åtgärder. Den tidigare forskning som finns inom forskningsfältet är överrens om 

att kvinnor dricker mera och oftare än vad de gjort tidigare. Problemet är att inte tillräckligt 

mycket resurser har lagts ner på att få fram vilka faktorer som gör att kvinnor har börjat 

konsumera alkohol i större utsträckning. Statens folkhälsoinstitut tar upp att studenter på 

högskolor och universitet är en del av den riskgrupp som kallas unga vuxna. I rapporten 

menar de att 40 % av de kvinnliga studenterna uppfyller Audit:s definition för riskbruk. 

Vidare menar även rapporten att det är av vikt att resurser och tid läggs på att identifiera 

riskgrupperna ytterligare och för att enklare kunna arbeta med problemet (Statens 

folkhälsoinstitut 2011a). Även om den tidigare forskningen är bristfällig så pekar allt emot att 

kvinnliga studenters alkoholvanor kan komma att bli ett problem för framtiden. Vidare så 

pekar Crawford och Novaks studie mot att övergångsriter vid liminial-faser är av stor vikt 

tillsammans med exempelvis umgängeskrets.  
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Del 2: Metod  

Under denna del så presenteras de metoder för datainsamlig som använts och även de etiska 

reflektioner som uppkommit. Det empiriska underlaget bygger på enkäter och presenteras 

under punkt 2.4.  

 

2.1 Kvantitativ metod 

När man jobbar med att analysera siffror och uppgifter som kan räknas som siffror så arbetar 

man oftast med kvantitativ metod. De vanligaste tillvägagångssätten för att samla in 

kvantitativ data är genom enkät- och intervjuundersökningar. Det är viktig för kvantitativ 

metod att man får så litet bortfall som möjligt eftersom man vill ha så hög precision som 

möjligt, ju fler som svarar desto högre precision kan man få. Kvantitativa undersökningar 

syftar oftast till att vilja uttala sig om attityder eller hur  utbredda olika förhållanden är hos de 

tillfrågade respondenterna (Eliasson 2010 s. 28).  Kvantitativa metoder dras med en del 

problem av vilket det stora är grundproblemet som är mätningar, det är svårt på empirisk väg 

att kunna spegla olika abstrakta teoretiska begrepp. Exempelvis vad innebär ”trevlig” och hur 

mäter man det? (Sverke 2004 s. 47). 

 

Dessa problem gör att kvantitativ metod inte passar att göra på alla sorters undersökningar. 

Dock anser vi att för vår undersökning så är kvantitativ metod och enkäter lämpligt. Då den 

empiriska undersökning som genomförs har haft som syfte att försöka ta reda på hur 

dryckesvanorna är beskaffade och vilka som är representativa.  

 

2.2 Databaser och sökord 

Informationen i denna studie har sökts i nedanstående databaser som universitetsbiblioteket 

på Linneuniversitetet tillhandahåller men även kompletterats med litteraturtips av sakkunniga. 

Utöver detta har vi valt att använda oss av refereegranskade artiklar (peer rewiewed).    

Databaser: Sociological abstracts, social services abstract, swe med,  

Sökord: Drinking, Alcohol, students, college, binge drinking, women, female. 

 

2.3 Urval 

Vid genomförande av ett tillfällighetsurval innebär det att respondenterna till undersökningen 

varken bestäms av forskaren eller respondenterna själva. Båda faktorerna spelar in men en 

annan faktor spelar en större roll. Denna faktor är tillfällighetsfaktorn som innebär att 
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forskaren på förhand inte kan veta vilka respondenter som kommer besvara enkäten vid den 

tidpunkten eller platsen. Även respondenterna är omedvetna om möjligheten att de kommer få 

vara med i ett stickprov (Hellevik, 1984 s. 78). Detta är urvalet som används till enkäten, då 

utförandet bestod av att med utgångspunkt i universitetsbiblioteket tillfråga kvinnliga 

studenter. Initialt kände vi inte till vilka respondenterna skulle bli mer än att det var kvinnliga 

universitetsstudenter. Respondenterna till enkäten hade inte heller vetskap om att vi 

genomförde en undersökning på universitetsbiblioteket vid detta tillfälle. Sammanfattningsvis 

innebär detta att det var tillfälligheten som avgjorde vilka kvinnliga studenter som befann sig 

på universitetsbiblioteket vid den aktuella tidpunkten. En effekt av användandet av detta urval 

är att vi inte kommer hävda att något är statistiskt säkerhetsställt. 

 

Hur stort urvalet borde vara är en ständig debatt som inte går att besvara på ett 

tillfredsställande sätt. Tumregeln är att ju större urval desto större är sannolikheten för att det 

skall vara representativt. Har man kastat krona och klave så vet man att det inte blir krona 

eller klave varannan gång. Kastar man 10 gånger så skulle det rent strikt slumpmässigt betyda 

att man skulle få en 50-50 fördelning.  Detta händer praktiskt taget aldrig, dock om man 

kastar fler gånger så ökar oddsen för att få en lika fördelning. Samma sak med urvalet ju 

större urval desto bättre och ger större chans att få ett mer representativt urval (Trost 2007 s. 

37). 

 

Denscombe (2009) menar att man måste vara noggrann med frågan hur pass representativt 

urvalet är när man sedan generaliserar, ett begränsat urval behöver inte nödvändigtvis 

ogiltigförklara undersökningen under förutsättningen att man känner till begränsningarna och 

tar hänsyn till dem (Denscombe 2009 s.51-52). 

Med detta i åtanke så bestämde vi oss för att samla ihop runt 100 enkäter. Det antalet 

bestämdes på grund av vi ville ha ett underlag som skulle kunna påvisa någonting, vi ville att 

det skulle fungera rent tids och resursmässigt samt att materialet skulle vara smidigt att arbeta 

med i SPSS. I slutändan landade vi på 118 godkända enkäter och gick alltså lite över det 

tänkta urvalet. Med godkända enkäter åsyftas de enkäter som är korrekt ifyllda och de 

respondenter som är i åldern 20-26 år. Detta i sig är inget dåligt utan gav oss chans till bättre 

precision. Vidare anser vi inte att vårt urval är litet eller stort utan lagom för en undersökning 

av den här typen. Vi är dock försiktiga med att generalisera och säga att det är representativt. 

Vår undersökning kan ändock ge en väldigt bra fingervisning på hur det ligger till. 
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2.4 Enkät 

Detta avsnitt beskriver de olika delarna som sedan utgjorde den slutgiltiga enkäten, 

avslutningsvis beskrivs genomförandet av pilotstudien. 

 

Enkätens utformning  

Den slutgiltiga enkäten var en strukturerad och standardiserad enkät och frågorna bestod av 

fasta svarsalternativ som respondenterna skulle svara på. Innan vi delade ut enkäten så gjordes 

en pilotstudie för att ta reda på om frågorna gick att förstå och för att samla in data för att 

kunna förbättra den till den slutgiltiga versionen som sedan användes. Enkäten består av 10 

frågor från AUDIT, 2 enskilda från CAGE frågor samt 6 stycken egna frågor som vi 

utformade. Det spenderades tid på att utforma enkäten designmässigt och så enkelt som 

möjligt för att underlätta för respondenter. Holme & Solvang (1997) menar att om enkäten är 

väldigt omfattande, har oklar struktur, använder sig utav ett obegripligt språk eller om det på 

något sätt verkar slarvigt och oseriöst så är sannolikheten relativt låg att respondenten väljer 

att svara på enkäten (Holme, Solvang 1997 s. 173). Med detta i åtanke så försökte vi 

åstadkomma en enkät som var enkel, strukturerad, och såg bra ut designmässigt. Vi 

förmodade att detta skulle medföra en ökad svarsbenägenhet och att enkäten tas på allvar.  

 

Standardisering åsyftar huruvida frågorna och situationen är likadan för alla intervjuade och 

detta anses vara något att eftersträva av åtskilliga sakkunniga inom området. Anledningen till 

att standardiseringen är att eftertrakta är att den skapar möjlighet till jämförelser, vilket är 

eftersträvansvärt vid kvantitativa studier. Standardisering innehåller dock en komplexitet. 

Detta eftersom människor inte svarar på enkäter under samma förhållanden, somliga kanske 

har varit ute dagen innan, en del kanske fyller i enkäten tillsammans med nyfikna vänner och 

de svarande kan vara på olika humör (Trost 2007 s. 59-60). 

 

Strukturering kan avse två olika ting enligt Trost (2007). Han hävdar att mycket litteratur 

angående enkäter definierar strukturering som huruvida enkäten bygger på öppna eller fasta 

svarsalternativ. Den andra begreppsförklaringen är om det finns en struktur i enkäten. Med 

detta avses om frågorna i enkäten bygger på ett sammanhängande tema eller om frågorna 

skiljer sig i ämne och då är av allmän karaktär (Trost 2007  s.60-61). Den slutgiltiga enkäten 

som användes (se bilaga) bygger på tre delar, dessa är våra egna förklaringsmodeller som 

bygger på social inlärning, AUDIT och CAGE.  
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Pilotstudie  

Inledningsvis under studien genomfördes en pilotstudie, denna studie bestod av en enkät som 

byggde på tre olika delar. Enkäten bestod av 18 frågor. Dessa frågor bygger på AUDIT, 

CAGE samt våra egna förklaringsmodeller som fristående bygger på Banduras teori om social 

inlärning. Audit består av tio frågor, Cage av fyra (varav två redan finns inbakade i Audit som 

fråga 10 & 11 i enkätens nuvarande form) utöver detta består våra egna förklaringsmodeller 

sammanlagt av sex frågor. 

  

Vi genomförde preliminärt en undersökning i 10 exemplar med en pilotenkät, denna fick viss 

kritik av de svarande. Framförallt så lyftes att vissa frågor i Audit var svåra att förhålla sig till, 

detta gäller framförallt fråga 13 och 14 i enkätens nuvarande form (se appendix). Gällande 

dessa frågor så ansågs tre alternativ som alltför snävt och svårt att förhålla sig till. Vi valde att 

ta till oss av denna kritik och formulerade om frågan till ett fem-svars alternativ där skalan var 

jämförlig med den ursprungliga beräkningen av Audit poäng. Men vi reserverar oss för att vår 

poängräkning kan skilja sig något från Audit:s ursprungliga formulering.  Utöver detta så 

ändrades några enstaka formuleringar som ansågs som otydliga, dock enbart gällande våra 

egna förklaringsmodeller och CAGE. Resultatet av pilotstudien pekade på att 7 stycken eller 

70 %  hamnade i zon 2 eller högre. Detta ansåg vi var en fingervisning om att vi funnit ett 

relevant område. Vidare vill vi hävda att vår pilotstudie har ökat vår undersöknings  

reliabilitet och validitet, pilotstudien gjordes i syftet att testa om våra frågor var förståeliga, 

relevanta och om vi mätte rätt det vi avsett att mäta.  

 

Bortfall 

Bortfall eller icke-svarande står för en stor del av den osäkerhet som förekommer i resultat 

från kvantitativa undersökningar. Bortfall kan vara hela enkäter eller endast enstaka frågor. 

Vid enkätutskickningar är det vanligt med att hela formulär räknas som bortfall på grund av 

att respondenten inte svarar (Djurfeldt,, Larsson, Stjärnhagen, 2010 s. 108).  

 

 Intentionen med enkäten var att få en hög svarsfrekvens, för att lyckas med detta valde vi att 

söka upp folk personligen. Detta gjordes i universitetsbiblioteket. Resultatet blev att vi 

tillfrågade 141 personer.. Av dessa nekade 13 och 3 stycken missade att fylla i hela enkäten 

(vilket inte kan räknas med eftersom Audit poängen blir fel). Det gör att vi har ett bortfall på 

11 %, det vill säga en svarsfrekvens på 89 %. Till detta kommer dock att vi valt att inte ta med 

de som varit i fel ålder, det vill säga under 20 eller över 26 år, om vi räknar med dessa som 
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bortfall är svarsfrekvensen 84 % svarande. I förhållande till den inställning som råder så kan 

ett resultat på 89 % eller 84 % svarande anses som ett litet bortfall. Då 50-75 % i 

svarsfrekvens inte är ovanligt vid enkätundersökningar (Trost 2007 s. 137).  

Tabell 2.1 

Bortfallstabell N=141 

Godkända enkäter 118 st 83,68 % 

Nekande respondenter:   13 st 9,21 % 

Fel ålder på respondenten:   7 st 4,96 % 

Ej kompletta enkäter:  3 st 2,12 % 

Totalt antal tillfrågade: 141 st 100,00 % 

 

Anledningen till att universitetsbiblioteket valdes berodde på att det är en samlingspunkt för 

studenter från skolans olika institutioner och även det faktum att vi upplever att det är en 

naturlig miljö för studenter. Vi vill hävda att universitetsbiblioteket är den bästa platsen för att 

få ett tvärsnitt av studenterna i Kalmar utan att genomföra viktade urval (så som 

Slumpmässiga obundna urval exempelvis). Vi anser även att den personliga kontakten är 

viktig och genom att själva dela ut enkäterna så tror vi att vi får en större svarsfrekvens.  

 

2.5 Databehandling 

SPSS är en ett statistiskt analysprogram som används för att analysera statistisk data 

(Wahlgren 2008 s. 8). Den empiri som har samlats in har matats in i och analyserats via SPSS.  

 

Ett vanligt förekommande fel vid användning av SPSS är inmatningsfel, dessa fel uppstår ofta 

när data överförs från enkäter till datorprogram. Det handlar om direkta skrivfel som kan 

slinka igenom och påverka resultatet detta kan då göra resultatet missvisande. I många fall är 

det nödvändigt med manuella kontroller där man går igenom frågeformulären innan man för 

in data. Inmatningen kan även göras av flera olika personer för att minska risken för 

inmatningsfel. (Djurfeldt,, Larsson, Stjärnhagen, 2010 s. 109). För att minimera risken för 

inmatningsfel så har vi matat in enkäterna i SPSS på två olika körningar och sedan jämfört de 

två fristående resultaten med varandra. 
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2.6 Validitet och reliabilitet  

Validitet avser i vilken omfattning mätinstrumentet mäter det som avses att mätas, att vi mäter 

rätt sak (Nationalencyklopedin 2012c). Mer ingående innebär detta att validitet avser 

undersökningens teoretiska och begreppsmässiga relevans det vill säga hur bra de frågor som 

vi ställt till respondenterna ger svar på det vi avsett att undersöka. Med andra ord så handlar 

validitet om giltighet i det som forskaren frågar om eller vill mäta. Om man lyckats att 

överföra frågeställningar till mätbara frågor bra. Görs detta korrekt ger svaren en mening och 

svaren kan spegla det som avseddes att undersökas, då är validiteten högre. Hög validitet kan 

definieras som avsaknad av systematiska fel (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen 2010 s. 104).   

 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och avser om mätningen gjorts korrekt, noggrant och åsyftar 

om själva mätningen är korrekt (Nationalencyklopedin 2012a, Hellevik 1984 s. 137).  

I kontrast till validitet avser reliabiliteten snarare frågornas tillförlitlighet och svarar i högre 

grad på frågan om vi mäter korrekt. Även om man ställer frågor med hög validitet så kan 

tillförlitligheten eller skärpan i mätinstrumenten variera. När det görs två liknande 

undersökningar som påvisar samma resultat så säger man att reliabiliteten är hög. Bristande 

reliabilitet kan bero på bland annat dåligt mätinstrument som i kontentan kan bero på otydliga 

frågor (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen 2010 s. 104). 

 

Exempel på de åtgärder som vidtagits för att öka undersökningens validitet och reliabilitet är 

användningen av respekterade modeller som Audit och Cage, genomförandet av en pilotstudie 

och slutligen att vi bägge matat in uppgifterna på separata datorer i SPSS för att ytterligare 

minska risken för inmatningsfel. 

 

2.7 Etiska överväganden 

Robson (2011) lyfter i Real world research att ett förekommande problem bland studenter och 

forskare är att de lutar sig mot de etiska koder som finns och inte själva reflekterar över hur de 

genomför forskning. Det är därför av vikt vid forskningen att man bestämmer sig under 

inledningsvis för vad man ska undvika (Robson 2011 s. 194-210). Vi utvecklade våra egna 

ramar utifrån vetenskapsrådets rekommendationer. Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav för 

hur samhällsvetenskaplig forskning ska bedrivas. Dessa är Konfidentiellitets-, Samtycke-, 

informations- och nyttjandekravet. Nyttjandekravet betyder att den insamlade informationen 

endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2012).   
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Anonymitet: Berörs inte av Vetenskapsrådet, då de endast berör Konfidentiellitet. Då vi 

studerar alkoholvanor på orten vi själva studerar ville vi erbjuda respondenterna anonymitet. 

Lägg märke till att anonymitet innebär att inte ens vi som genomför forskningen kan spåra 

personen eller veta vems uppgifter det är. Som ansträngning för att upprätthålla anonymitet 

tillhandahölls pennor av oss (en speciell pennfärg identifiera en respondent), vidare samlades 

enkäterna i en pärm och i slutet av dagen blandades enkäterna.  Detta för att vi inte på något 

sätt medvetet eller omedvetet skulle kunna spåra våra respondenter. Vidare så ingår även 

nyttjandekravet då informationen endast används i forskningssyfte samt att vi tagit åtgärder 

för att informationen i största möjliga omfång ska endast omfatta det vetenskapligt relevanta 

och inte röja personen eller personliga förhållanden som ej är av vetenskaplig relevans för att 

vi medvetet eller omedvetet ska få reda på sådant som inte är av forskningsrelevans.   

 

Samtycke och information: Robson (2011) lyfter att respondenten ska ge ett informerat 

samtycke. Vilket betyder att de som medverkar ska informeras om hur de involveras i 

undersökningen och på vilket sätt (Robson 2011). När respondenten tillfrågades om att 

medverka informerades den om följande: Vilken utbildning vi kom från, vad undersökningen 

gäller, varför undersökningen genomförs och slutligen tillfrågades respondenten om den ville 

delta. Detta täcker två krav från etiska rådet, samtycke- och informationskravet. Vi 

reflekterade kring att en  garanti om anonymitet och förklaring av  syftet ger respondenter 

som ger tillförlitliga svar och fyller i enkäten sanningsenligt.  

 

Rätten att dra sig ur: 

Robson (2011) beskriver även problem som kan uppkomma angående rätten att dra sig ur 

eller att inte medverka. Angående att dra sig ur så är det viktigaste är att vi inte skapar en 

situation då det är en känsla av tvång. Exempelvis Konkretiserar Robson med Millgrams 

kända experiment då Millgram skapade en känsla av tvång som gjorde att försökspersonerna 

stannade. Ett annat exempel som lyfts i denna kontext är Humphreys studie. Då Humphrey 

genomförde en dold observation så informerade han inte respondenterna om att han var en 

forskare. I och med detta så tog han bort respondentens möjlighet att neka och rätten för 

respondenten att dra sig ur (Robson 2011 s.201-207). Det var viktigt för oss att skapa en 

atmosfär där våra tilltänka respondenter aldrig kände att de var tvungna att besvara vår enkät. 

Därför valde vi att börja med att informera om varför vi gjorde undersökningen och var noga 

med att poängtera respondenternas anonymitet.  
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Del 3: Teoretisk underlag & analysmetoder 

Under denna del så kommer de teorier, metoder och modeller som bygger upp denna uppsats 

att presenteras. Under det första avsnittet presenteras social inlärningsteori som är den 

huvudsakliga teori som används, i samma del så presenteras även nollningsperioden utifrån 

social inlärningsteori som teoretiskt underlag för den senare analysen. Dock så kommer även 

begrepp, definitioner och annat att användas som ligger i andra delar att kopplas in i analysen. 

Audit och Cage är metodtekniker för att analysera alkoholkonsumtion, likväl så är dessa 

konstruerade ramar som används för en analys av resultatet och tillämpas som analysmetoder.  

 

3.1 Teori   

Social inlärningsteori 

Albert Banduras sociala inlärningsteori senare kallad social kognitiv teori är en teori där man 

analyserar vilka psykologiska processer som styr mänskligt beteende. Målet med teorin är att 

förklara hur beteende utvecklas, bibehålls och vilka processer som kan förändra beteendet 

(Magill 1996  s. 1578). Det som förändrade från den tidigare inlärningsteorin var att Bandura  

betonade att människor lär sig beteende inte  bara genom förstärkning (betingning) utan också 

via imitation och genom att observera hur andras beteenden blir bestraffade eller belönade 

(Egidius 2005 s. 639).  

 

Bandura (1977) menar att förutom de grundläggande reflexerna så besitter inte människor inte 

några medfödda beteende-repertoarer, beteenden måste läras in. Nya beteende mönster skapas 

genom antagligen direkt erfarenhet eller observation. Biologiska faktorer spelar roll för hur ett 

beteende  tas emot och skapas hos individen men är inte den styrande faktorn (Bandura 1977 

s.16). Beteendet lärs genom flera olika faktorer, den mest grundläggande lärandeformen är via 

responser. Beteende kan förstärkas eller läras bort via den respons (positiv eller negativ) som 

det får. Det gör så till den grad att personer lär sig vilket beteende som är mest passande i 

olika situationer. Exempelvis vilka förväntningar som personen har, styr huruvida den anser 

att det är passande att bete sig på ett visst sätt och detta kommer att styra framtida beteenden 

(Bandura 1977 s. 17-19). Enligt denna teori är alltså de egna kognitionerna, observationen av 

andras beteende och miljön i vilken beteendet sker tre viktiga punkter som påverkar varandra 

(Smith et al.2003 s.472-473) Social inlärning är oerhört viktigt i socialiseringsprocessen, eller 

när man lär sig hur man korrekt ska bete sig i samhället. Inlärningen blir starkare om den 

uppmuntras och mottagaren får positiva signaler (Goldstein 1994 s.265-266).  
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Det mesta mänskliga beteendet lärs via modellinlärning, annars skulle lärandeprocessen vara 

extremt laborativ och farlig ifall vi endast förlitade sig på våra egna erfarenheter. Genom att 

observera beteende så skapar individen en tanke om hur saker genomförs och detta fungerar 

senare som en guide för efterföljande ageranden (Bandura 1977 s. 22). Exempelvis har tv 

gjort att de olika modellerna att imitera har ökat och att människor nu för tiden har fler olika 

subkulturella livsstilar att observera och imitera (Bandura 1977 s. 24). I nuläget är det 35 år 

sedan som Banduras bok utgavs. Detta i en tid innan internet, det Bandura skriver om att 

individen får en ökad möjlighet att imitera olika livsstilar och subkulturer bör anses som minst 

lika aktuellt i denna tid när internet öppnar för individen att ta åt sig av en mycket större 

mångfald av subkulturer och förebilder.  

 

Enligt social inlärning kan modellinlärning fungera väldigt effektivt och det spelar ingen 

större roll om modellerna finns i omgivningen eller istället är symboliska modeller som finns i 

exempelvis film, böcker och tidningar. Det mest avgörande för inlärningens effektivitet är att 

människan kan lägga märke till vad modellen gör, komma ihåg hur modellen beter sig och 

kan härma det beteendet samt att det finns en motivation att göra detta (Nationalencyklopedin 

2012b). En viktig del av social inlärningsteori är hur man ser på människorna, exempelvis 

anser man i humanismen att människan är en aktör som inte påverkas av omgivningen. Inom 

behaviorismen ser man däremot på människan som kontrollerad av miljön. Inom 

socialinlärningsteori ser man istället på det mänskliga beteendet som en produkt av både 

person och miljö alltså en kombination av de båda tidigare nämnda. Detta synsätt kallas 

ömsesidig determinism (Reciprocal determinism).  Med andra ord så är människorna aktiva 

även om de styrs av externa faktorer som belöning, bestraffning och miljö (Bandura 1977 s. 

178 & Magill 1996 s. 1578). 

 

Utöver det redan nämnda så skriver även Bandura (1977) att människor har en förmåga att 

belöna sig själva när de försöker förändra ett avvikande beteende. Exempelvis så kan 

studenter belöna sig på något sätt när de lyckas genomföra akademiska uppgifter som gör 

deras akademiska liv enklare (Bandura 1977 s. 147). Banduras sociala inlärningsteori kommer 

att användas för att analysera vårt resultat fortlöpande och denna kommer ligga som grund för 

hela analysen. Vidare så kommer vi att förklara CAGE och AUDIT mera ingående på nästa 

sida. Detta eftersom de är en vital del av undersökningen och att förstå de är grundläggande 

för att kunna ta till sig empirin från enkäterna. Av den anledningen har vi valt att ha de med 

som vårt teoretiska underlag 
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Nollningsperioden tolkad utifrån social inlärning 

Nollning är en aktivitet som syftar till att introducera ”nollorna”, de nya studenterna i 

studentlivet. Aktiviteterna är ofta olika typer av uppdrag som skall utföras i grupp och ska 

fungera som en sammansvetsning av de nykomna studenterna (Lunds universitet 2012). 

Angående alkoholvanorna och hur de ser ut på nollningen så finns det ett mycket avslöjande 

citat på en blogg.  

Förra året var det några faddrar som ska ha hetsat sina rookies (nyantagna studenter) till 

att dricka mycket alkohol. Det blev en del whine uppifrån över detta då det absolut inte 

är meningen att de första veckorna ska vara en enda lång fylla. Nu är det ju så att det 

faktiskt är precis vad det är.  

- Alisso (2009)   

Detta citat är talande just för att det visar hur synen på alkohol och alkoholkonsumtionen 

under denna nollningsperiod. Vidare så går det att knyta till den bild som förmedlas av 

tidningar om nollningsperioden, då exempelvis Nyteknik (2000) beskriver den alkoholstinna 

miljön som ingenjörer skolas i. Exempelvis skriver de om en lek som går ut på att man sitter i 

ring, kastar kapsyler i glas. När man träffar glaset så ska motståndaren dricka om den 

misslyckas med att kasta tillbaka kapsylen (Nyteknik 2000). Denna bild om en alkoholstinn 

period delas också av andra medier, exempelvis så skriver Nyheter24 (2011) om att alkoholen 

är ett väldigt aktuellt inslag trots att ”nollningen” formellt avskaffats på KTH. Nya ord som 

”Team building”, sittningar och lekar används istället för fest, fylla och nollningsuppdrag och 

döljer delvis nollningens sanna skepnad (Nyheter24 2011).  Sammanfattningsvis så är dessa 

källor inte några vetenskapliga, dock ger de en tydlig bild om hur nollningen speglas av media 

och därmed påverkar människor.  

Då Bandura(1977) beskriver vikten av förväntningar och de olika modeller som beskrivs 

exempelvis tv (Bandura 1977 s. 17-19, 24). Dessa två aspekter av Banduras teori skapar 

förutsättningar för att förstå varför bilden av nollningen i media är av intresse. De skapar 

nämligen de grundläggande förväntningarna och är av denna anledning av analytiskt intresse.   
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3.2 AUDIT  

AUDIT är en akronym som står för, The alcohol use disorder identification test. 1982 

initierade en grupp alkoholforskare knutna till WHO (World Health Organisation) med att 

skapa ett gallrings- eller screeningsinstrument inom alkoholområdet. Målet med projektet var 

att få fram ett instrument som leder till ett generellt förfarande. Detta för att enklare kunna 

identifiera personer som har tidiga alkoholproblem. Metoden skulle vara enkel att utföra och 

användas inom bland annat hälsovård och sjukvård. Skillnaden mellan Audit och tidigare 

screeningsinstrument är att Audit är avsett för tidig identifiering av skadligt drickande istället 

för att fokusera mot alkoholism som de tidigare screeningsinstrumenten fokuserade mot. 

Audit kan även användas för att identifiera alkoholism men fokus ligger på att identifiera 

tidigt skadligt drickande eller riskkonsumtion (Wennberg et al. 2006 s. 3). 

 

Tabell 3.1 tolkning av AUDIT- poäng 

Risknivå AUDIT- poäng Tolkning Intervention 

Zon 1 Kvinnor 0-6 Ej riskabla alkoholvanor (Primärprevention) 

Zon 2 Kvinnor 7-13 Riskabla alkoholvanor men inte 

nödvändigtvis ett missbruk/beroende 

Rådgivning, självhjälp, 

fortsatt uppsikt över 

konsumtionen 

Zon 3 Kvinnor 14-18 Problematiska alkoholvanor sannolikt 

föreligger en alkoholrelaterad diagnos 

Utredning och eventuell 

behandling inom 

specialistvården 

Zon 4 Kvinnor 18+ Mycket problematiska alkoholvanor 

sannolikt föreligger en alkoholrelaterad 

diagnos 

Utredning och eventuell 

behandling inom 

specialistvården 

 

 

Vad man bör tillägga är att poänggränserna inte är absoluta utan fungerar mera som 

rekommendationer och det bör därför göras en individuell bedömning i varje Audit fall 

(Wennberg et al. 2006 s. 6). Noterbart är att det är ganska stora glapp mellan de olika zonerna 

exempelvis hamnar de som har mellan 7-13 poäng ändå i zon 2. Detta är problematiskt men 

även Wennberg et al. (2006) betonar att Audit:s gränser inte på något sätt är absoluta utan 

mera ger en fingervisning. Vidare menar författarna att varje fall behöver en individuell 
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bedömning av för att kunna fastställa om det finns fara för riskabla alkoholvanor eller 

beroende. Dock fungerar Audit som en bra självskattning och screening instrument som även 

fungerar som en första indikation på riskabla alkoholvanor. Detta styrks exempelvis av att två 

av översättarna till Audit-manualen (Källmén & Bergman) av Wennberg, Källmén, 

Hermansson & Bergman (2006) själva gjort en undersökning där de skickat ut Audit som ett 

screening instrument över folks alkoholvanor (Wennberg et al. 2006 & Källmén, Bergman 

2003).  

 

3.3 CAGE  

CAGE är en initialförkortning som står för: Cut down, Annoyed, Guilt och Eye-opener och 

används som screening instrument. Cage har under en lång period (längre än Audit) använts 

och det finns mycket alkoholforskning som bygger på detta instrument (Källmén, Bergman 

2003).  

 

Audit anses ha 70-90 % träffsäkerhet (Även förmågan att identifiera de som inte har problem 

anses hög för AUDIT 80-90 % specificitet). Det har även hävdats att två positiva svar på 

Cage medför samma höga träffsäkerhet (70-90 %) och det har även lagts fram argument för 

att ett positivt svar på Cage bör föranleda en breddad utredning (Internetmedicin 2012).  

 

Cage har i enkäten används för att vid behov förstärka vår bild av vilka som upplever en 

problematik kring alkohol och vi har även genomfört körningar för att kontrollera vilka som 

upplever en problematisk konsumtion. Vi valde dock att formera frågan utifrån Audit:s 

definitioner och svarsalternativ så resultatet blev en självskattning på en femgradig skala. Då 

vi räknar ut en poäng som kan variera från 0-16 poäng. 

 

 

Tabell 3.2 Cage 

CAGE modellen Frågor i enkäten 

Cut down Har du försökt minska på din alkoholkonsumtion, exempelvis genom vita 

månader?(fråga 15 i bilaga) 

Annoyed Har det hänt att du känt dig irriterad när någon kritiserar dina alkoholvanor? 

(fråga 16 i bilaga)  

Guilt Hur ofta det senaste året har du haft skuldkänslor eller samvetsförebråelse  på 

grund av ditt drickande? (fråga 11 i bilaga) 

Eye-opener Hur ofta det senaste året har du behövt en drink på morgonen för att du drack för 

mycket dagen innan? (Fråga 10 i bilaga) 
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Del 4: Resultat och analys 

Under detta avsnitt kommer resultatet från den empiri som samlats in till undersökningen att 

presenteras och analyseras utifrån de ramar som presenteras under del 3.  

 

Databehandlingsinformation 

Det resultat som presenteras under kommande avsnitt bygger på de 118  enkäter som samlats 

in och besvarats. Detta betyder sammanfattningsvis att n=118 i allt resultat som presenteras. 

Bortfallet berörs inte under denna del med andra ord. 

 

Vidare kommer avrundningarna i löpande text att främst förhålla sig till heltal, dock så 

presenteras data ifrån enkäterna med två decimaler i diagrammen och tabellerna. Den 

information som anses som överflödig i löpande text men kan vara av intresse för läsaren vid 

fördjupning presenteras i Appendix. 

 

Bearbetning av resultat 

Det resultat som kommer fram under resultatet kommer att fortlöpande analyseras. Vid de 

tillfällen som detta inte gör så återkopplas det till under sammanfattningen som ligger som 

sista del i detta avsnitt. Analysen berör de tidigare presenterade modellerna Cage och Audit. 

Men dessa förklaras här utifrån social inlärning, samt med begrepp från tidigare forskning. 

Utöver detta är begreppet ”nollningsperiod” av vikt för analysen.  
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4.1 Audit - Medelvärde och median 

Vi valde att behandla enkäterna genom att räkna ut medelvärde och medianen från resultatet 

på Audit-poängen och vilken Audit-zon respondenten hamnade i. Nedan presenteras två 

diagram. I tabellen presenteras medelvärdet och medianen för de olika zonerna i Audit, i 

figuren presenteras föredelningen i en figur som är talande för fördelningen. Dessa värden är 

intressanta då Audit-poängen avgör i vilken zon de hamnar i och därmed hur 

alkoholkonsumtionen klassificeras utifrån riskkonsumtion som är ämnet för studien..  

 

 

Resultatet blev att medelvärdet hos de 118 respondenterna är 7,80 poäng och medianen 8 

poäng. Som vi nämnt så är allt över 7 poäng enligt Wennberg et al. (2006) i zon 2, och klassas 

som riskbruk. I zon 1 med andra ord ej riskabla alkoholvanor hamnade 39 stycken kvinnliga 

studenter och där blev medelvärdet 3,74 och medianen 4. Zon 2 var den som flest hamnade i 

och där var antalet 72 stycken, medelvärdet låg där på 9,29 och en median på 9. Zon 2 var 

även gränsen var drickandet gick över till riskbruk och det var här majoriteten av 

respondenterna var. Zon 3 hade sex stycken respondenter och där låg medelvärdet på 14,5 

poäng och medianen på 14 poäng. Slutligen så har vi zon 4 och där fanns  bara en respondent, 

detta begränsande urval medför att de 18 poäng som den svarande hade gör att även 

medelvärdet och medianen blir 18. Det som är mest intressant är det sammanlagda 

medelvärdet av alla respondenter vilket var 7,80 poäng. Vidare så är det av intresse att de som 

låg i zon 2 hade i snitt 9,29 poäng och var alltså inte direkt på gränsen mellan zon 1 och zon 2 

utan på ganska fast mark i zon 2 då zon 2 är 7-13 poäng. 

Tabell 4.1 & Figur 4.1 

Tabell 4.1: Medelvärde & Median för Audit poäng 
 

Figur 4.1: Audit-poängens fördelning 
 

Audit poäng i de olika zonerna 

Vilken Audit zon? 
Medelvärde N 

Median 

4,00 

 

 

Zon 1 3,74 39 

Zon 2 9,29 72 9,00 

Zon 3 14,50 6 14,00 

Zon 4 18,00 1 18,00 

Total 7,80 118 8,00 
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4.2 Fördelning av Audit-zonerna 

Statens folkhälsoinstitut (FHI) kommer i sin rapport från 2011 fram till att andelen unga 

kvinnor som har en riskfylld alkoholkonsumtion sakta minskar. Resultatet pekar på att cirka 

40 % av de kvinnliga studenterna i åldern 18-24 år har en riskfylld alkoholkonsumtion 

(Statens folkhälsoinstitut 2011a). Vi valde att jämföra vårt resultat med det resultat som FHI 

kommer fram till. Värt att nämna är att resultatet från FHI också bygger på Audit.  

 

Figur 4.2 Procentfördelning över Figur 4.2 

 

Procentfördelning - Audit-zon 

 
 Antal: Procent 

Zon 1: 39  33,05 % 

Zon 2: 72  61,02 % 

Zon 3: 6 5,08 % 

Zon 4: 1 0,85 % 

Summa: 118 st 100 % 

 

 

Av diagrammet ovan framgår att 61 % alltså den övervägande delen av respondenterna 

hamnade i zon-2, denna zon är som tidigare nämnt enligt definitionen riskabla alkoholvanor. 

Den näst största Audit-zonen var zon-1 där 33 % av de svarande hamnade. Zon 3 och zon 4 

hade 5 % respektive 1 %. Då Zon-1 betraktas som hälsosamma alkoholvanor ger det resultatet 

att 39 stycken eller 33 % anses vara utanför det definierade riskbruket. De tillhörande zon-2 

eller högre utgör hela 67 % av underlaget, det betyder att två av tre kvinnor påvisas ha en 

riskfylld alkoholkonsumtion.  
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4.3 Berusningsdrickande 

Den definition av berusningsdrickande (binge drinking) som använts kommer från Audit och 

består i att respondenten dricker minst sex stycken standardglas under en sammanhängande 

tidsperiod, berusningsdrickande definieras som att de som uppger att de ”aldrig” dricker sex 

standardglas är de svaranden som uppger att de inte ägnar sig åt berusningsdrickande. 

Berusningsdrickande är en viktig del av alkoholkonsumtionen då denna typ av dryckesvanor 

visats leda till negativa effekter för konsumenten (Statens Folkhälsoinstitut 2011b). 

Figur 4.3 Procentfördelning & Berusningsdrickande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet av undersökningen var att 85,59 %  av respondenterna  uppgav att de någon gång 

sig åt berusningsdrickande (definierat utifrån de som uppger att de dricker minst sex 

standardglas under en kväll) av dessa uppger 55,93 % att de gör det minst varje månad. Ett 

högt resultat kan vara  förväntat då exempelvis Balonis, Potenza och Olmstead (2009) funnit 

att 69 % på ett kanadensiskt universitet berusningsdricker (Balonis, Potenza Olmstead 2009). 

Dock så skall resultatet likt de andra delarna av vår empiri inte ses som absoluta.    
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Det skandinaviska dryckesmönstret – Berusningsdrickande vanligt  

Vi kan utifrån resultatet av figur 4.3 konstatera att berusningsdrickande förekommer, 86 % av 

alla respondenter uppger att de dricker sådana mängder, av dessa gör 56 % det på minst 

månadsbasis. Detta kan med fördel knytas till en aspekt av det skandinaviska 

dryckesmönstret. Detta mönster innebär att man intar större konsumtionsmängder som dock 

inte intas lika ofta som i andra dryckeskulturer (Smart, Ogborne 2000).  

 

Det skandinaviska dryckesmönstret – Dryckesfrekvens 

Den andra delen av det skandinaviska dryckesmönstret är att konsumtionen av alkohol inte 

sker ofta jämfört med andra länder. Denna hypotes kan prövas, detta för att kontrollera om det 

finns någon större andel som dricker alkohol fler gånger i veckan men inte ägnar sig åt 

berusningsdrickande. Med andra ord genomförande av en hypotesprövning om det finns en 

betydande andel av kvinnorna som står utanför det skandinaviska dryckesmönstret skulle det 

påvisa att det skandinaviska dryckesmönstret kan vara oriktigt.  

 

För att testa denna hypotes prövade vi de två faktorerna: Hur många standardglas 

respondenterna dricker mot hur ofta de dricker. Detta med syftet att få en bild av om 

respondenterna dricker större mängder men inte så ofta.  Definitionen av berusningsdrickande 

kommer här att skilja sig här jämfört med tidigare definition, 5-6 standardglas definieras här 

som berusningsmängd (se centrala begrepp för mer information). 

Figur 4.4  

Berusningsdrickande & dryckesfrekvens Fördelning figur 4.4 

 Antal standardenheter per kväll 

 

Hur ofta 
dricker du 

alkohol 
1-2 3-4 5-6 7-9 10 F* 

A* 3 2 1 0 0 6 

B* 6 8 2 2 0 18 

C* 5 15 45 13 3 81 

D* 0 3 6 1 2 12 

E* 1 0 0 0 0 1 
 

F* 15 28 54 16 5 118 

 
A= Aldrig 
B= 1 gång/ månad 
C= 2-4 gång/månad 

 
D= 2-3 gång/ vecka 
E = 4 gång / vecka  
F = Summa 
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Utifrån resultatet påvisas att 75 stycken (64 %) respondenter hävdar att de dricker minst 5-6 

standardenheter alkohol en typisk kväll de dricker alkohol. En minoritet av sammanlagt 43 

personer eller 36 % menar däremot att de oftast dricker som mest fyra standardenheter en 

typisk dag som de dricker alkohol.  Detta i sammanband till att endast 13 respondenter (11 %) 

uppger att de dricker flera gånger i veckan (av dessa så dricker dock 9 stycken minst 5-6 

alkoholenheter per typisk kväll). Dessa svar talar för sig själva, vilket borde kunna föranleda 

tolkningen att det skandinaviska dryckesmönstret finns och dessutom syns i denna statistik. 

Endast en person (0,85 %) står tydligt utanför detta dryckesmönster och konsumerar alkohol 

frekvent men endast i små mängder (1-2 glas).   

 

Sammanfattningsvis så är dryckesvanorna förväntande utifrån det Smart och Ogborne (2000) 

kommit fram till om olika länders dryckesmönster. Det för oss till frågan om hur 

dryckesvanorna upprätthålls. Det vanligt förekommande svenska berusningsdrickandet är en 

gammal tradition (Molin 1983 s. 1, 16). Detta kan utifrån Bandura tolkas som att förekomsten 

av berusningsdrickande lärs in via modellinlärning men de egna tankarna, responsen från 

omgivningen och flera genetiska faktorer som avgör exempelvis hur vi reagerar läser av 

responsen (Bandura 1977 s.17-24, Smith et al. 2003 s. 472-473). Eftersom det skandinaviska 

dryckesmönstret utifrån detta resultat antas existera betyder det i klartext att det finns det en 

mångfald av modeller att läsa av och imitera i samhället. Detta plus de förväntningar som 

finns bidrar till att upprätthåll det skandinaviska dryckesmönstret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

4.4 Cage 

Cage bygger vanligen på fyra frågor som besvaras utifrån två svarsalternativ. Ja eller Nej, de 

fyra frågorna ska besvara huruvida man har försökt minska på sin alkoholkonsumtion, blivit 

irriterad över kommentarer angående konsumtionen, känt skuld över dryckesvanorna eller har 

gjort något som kan beskrivas som en ögonöppnare, exempelvis att ta en återställare 

(Källmén, Bergman 2003).   

 

Då vår utformning av Cage bygger på delvis andra principer än vad den standardiserade Cage 

gör kan vårt resultat inte okritiskt jämföras med andra resultat som bygger på Cage. Utöver 

detta så föreligger ett visst problem då Audit och Cage delar två frågor. Det vill säga att fråga 

10-11 på enkäten gör att resultaten kan förstärkas eller förminskas av höga eller uteblivna 

poäng. Däremot så finns det i resultatet samband som gör att resultatet trots detta är av 

intresse.  

 

Som vi kan utläsa av fördelningen i figur 4.5 så är det få människor som fått höga poäng på 

Cage, hela 75 % har 0-2 poäng. Vi kan dock utläsa att flera ligger på relativt höga poäng, 3 

eller högre, dock så är det 16 poäng som är max-poängen. Cage är dock utvecklat för att 

upptäcka alkoholism snarare än riskfyllda alkoholvanor och skall besvaras med ja eller nej. 

Det finns även forskare som menar att ett positivt svar på Audit är anledning till en utökad 

alkoholutredning (Källmén, Bergman 2003). Med detta i åtanke kan tolkningen göras att 

poängen i Cage är skarpa. Det vill säga att det har en innebörd om man har fått poäng på 

Cage.  

 

Figur 4.5 – Fördelning Cagepoäng.   

Tabell 4.5 Cage frekvens 

 

Procentfördelning över Figur  4.5 

 Antal Procent 

0 poäng 29 24,58 

1 poäng 40 33,90 

2 poäng 20 16,95 

3 poäng 21 17,80 

4 poäng 4 3,39 

5 poäng 2 1,69 

6 poäng 2 1,69 

 118 100% 

N=118 
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Samband mellan Audit - och Cage-poäng  

I nedanstående diagram har en korstabell gjorts via Audit-zon mot Cage-poäng. Detta är av 

intresse eftersom de kompletterar varandra och lyfter även upp ifall det finns en grupp av 

riskkonsumenter som får poäng på bägge modellerna.  

 

  Figur 4.6 

 

Tabell 4.2 
Kors-tabell: Audit-zon - Cagepoäng 

Cage 
poäng 

Audit-zon 

1 2 3 4 Summa 

0 22 7 0 0 29 

1 13 27 0 0 40 

2 3 17 0 0 20 

3 1 18 2 0 21 

4 0 2 1 1 4 

5 0 1 1 0 2 

6 0 0 2 0 2 

 
Summa 

 
39 

 
72 

 
6 

 
1 

 
118 

 

Som vi kan utläsa via tabellerna är de i de högre Audit-zonerna mycket mer frekvent 

förekommande bland de med högre poäng på Cage också. Detta ger oss en anvisning om att 

det kan vara ett samband mellan Audit-poäng och Cagepoäng, dock bör det beaktas med det 

faktum att frågorna kan förstärka varandra vilket vi tidigare berört. Trots detta påvisas att de 

respondenter som hamnat i de högre zonerna (3-4) verkar erfara vissa problem med sin 

alkoholkonsumtion, även vissa i zon 2 verkar uppleva vissa obehag (20 stycken) då de fått 

minst 3 poäng på Cage, den enstaka i zon 1 som fått 3 poäng har fått alla poäng på frågan om 

huruvida respondenten försöker begränsa sin alkoholkonsumtion via exempelvis vita 

månader. 

Utöver detta gjorde vi även en körning då vi jämförde Audit-poäng och Cage-poäng 

(Appendix 7.3). Denna körning påvisade också att de med höga poäng i zon 2 i större 

omfattning än de med lägre Audit-poäng fick över 3 poäng på Cage. Något som ter sig logiskt 

men skapar intrycket av att Audit:s stora glapp mellan zonerna kan vara ett område för 

utveckling.  
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4.5 Nollningen som inskolning 

Utifrån Social inlärning så måste beteende läras in, en av frågorna i enkäten (fråga 17) frågar 

om i vilken omfattning respondenten medverkade under sin  nollningsperiod. Denna fråga är 

utifrån social inlärning intressant i kontext till alkoholkonsumtion då nollningsperioden är 

första gången de nya studenterna introduceras för studentlivet.  

Utifrån resultatet föreligger ett samband att de respondenter som hamnat ovanför den första 

Audit-zonen i större omfattning medverkade under sin nollningsperiod. Vidare visar resultatet 

att det finns ett samband mellan Audit-zon och om respondenterna medverkade på 

nollningsperioden. Av de respondenter som aldrig medverkade under nollningen hamnade 64 

% i Zon-1. Bland de som medverkade enstaka gång hamnade 48 % i zon-1. De som 

medverkade flera gånger där hamnade endast 17 % i Zon-1. Slutligen hamnade 13 % av de 

som deltog ofta i Zon-1.  

 

Detta resultat kan utifrån Social inlärningsteori förklaras genom att beteendet lärs in utifrån 

den sociala respons man får, då är det utifrån den sociala förstärkningen, de motiverande 

faktorerna som styr individens fortsatta förväntningar och därför det fortsatta beteendet 

(Bandura 1977 s. 16-22). Dessa förväntningar borde med  andra ord innebära att  

nollningsperioden ses som en av flera viktiga delar i det som senare avgör hur individens 

alkoholvanor formas.  Detta styrks också av Labrie, Hummer & Pedersen (2007) som påvisar 

att det är den sociala faktorn starkast styr hur alkoholvanorna ser ut (Hummer Pedersen 2007) 

men även av Crawford och Novak (2006) som finner att övergångsriter, nya strukturer och 

umgänge är viktiga faktorer för konsumtionsbilden (Crawford, Novak 2006).  

Figur 4.7 Audit-zon & Nollningsperiod Fördelning över figur 4.7 

 

 

 A* B* C* D* 

Zon-1 16 14 4 5 

Zon-2 9 14 17 32 

Zon-3 0 1 2 3 

Zon-4 0 0 1 0 

Summa 25 29 24 40 

N= 118 

* Svarsalternativen motsvarar 
A = Aldrig 
B = Enstaka gång 
C = Flera gånger 
D = Ofta 
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Påverkar medverkan under nollningsperiod alkoholkonsumtionen? 

Utifrån den analys som görs i slutet föregående stycke att nollningen kan ha en roll i hur 

alkoholkonsumtionen ser ut så framkommer en tydlig fråga. Om det finns något samband 

mellan medverkan på nollningsperioden och huruvida respondenten upplever att deras 

alkoholkonsumtion har ökat eller minskat. Detta prövades med en körning av fråga 17 och 18 

mot varandra. Dessa frågor handlar om huruvida respondenten upplever att de dricker mer 

sedan de började studera (fråga 18) och i vilken utsträckning respondenten medverkade under 

nollningsperioden (fråga 17). För utförlig statistik angående Figur 4.8 se (Appendix 7.2). 

Figur 4.8  

Medverkade under nollningsperiod – Dricka mer sedan studiestart  

Siffrorna inom kolumnerna utgör antal (av N=118). 

  

 

Gällande fråga 18 påvisar resultatet att 63 stycken (53 %) av alla respondenter upplever att 

deras alkoholkonsumtion har ökat sedan de började studera (svarade ja eller ja lite mer). Detta 

stämmer också in med det förhållandet att alkoholkonsumtionen är förhöjd under studietiden 

(Statens Folkhälsoinstitut 2011b). Resultatet av figur 4.8 är intressant till frågan om hur ofta 

respondenterna medverkade under nollningen. Så som figur 4.8 påvisar en övervikt hos de 

som anser att deras  alkoholkonsumtion ökat sedan de började studera hos de som flera gånger 

eller ofta medverkade under nollningsperioden. 
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Av de som sällan medverkade under nollningsperioden (enstaka gång eller aldrig) menar 19 

stycken av 54 eller 35 % av respondenter att de dricker mer (Ja och ja lite mer) och 65 % (35 

av 54 respondenter) tycker att de dricker mindre än tidigare. Av de som medverkade mer 

under nollningen är dock förhållandet annorlunda 44 av de 64 svarande tycker de dricker mer, 

detta motsvarar 69 %. Med andra ord menar endast 31 % av dem som medverkade under 

nollningsperioden att de dricker mindre jämfört med de 65 % som uppger det bland dem som 

inte medverkade under nollningen.  

 

Denna skillnad kan möjligen förklaras utifrån att de respondenter som medverkade under 

nollningsperioden hellre och aktivare söker upp en alkoholstinnare miljö. Men det faktum att 

de som medverkade under nollningsperioden upplever en ökad alkoholkonsumtion jämfört 

med andra gör att denna period framstår som viktig för  utvecklingen av alkoholmönstret även 

om inga kausalsamband kan påvisas. Dock så pekar även Crawford och Novak (2006) mot att 

övergångsriter är av vikt för hur konsumtionen utvecklas (Crawford, Novak 2006)..   

 

4.6 Nyinflyttad och alkohol 

De siffror som presenteras angående nollningen för oss vidare till en annan förklaringsmodell, 

huruvida om man bodde i Kalmar innan man började på högskolan spelar roll för 

alkoholvanorna. Så som Tabell 4.9 visar föreligger även i detta fall finns en tydlig skillnad av 

hur respondenterna upplever förändringar i konsumtionen .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.9 Boende – Upplever ökad konsumtion Fördelning figur 4.9 

 

 Ja Nej Bor 
ej nu 

Ja 2 30 0 
Ja, lite 
mer 

2 28 1 

Nej, lite 
mindre 

3 7 4 

Nej 10 24 7 
 

Summa 17 89 12 

 
N=118 
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Så som Figur 4.9 visar upplever de som bodde i Kalmar innan i en mindre omfattning än de 

nyinflyttade, endast 24 % av de redan boende i staden uppger att de dricker mer, detta är en 

tydlig skillnad mot de 65 % nyinflyttade som upplever en ökning av alkoholkonsumtionen.  

Vilket betyder att de som flyttat till Kalmar i större omfattning ökat sin alkoholkonsumtion.  

 

Boende och Audit-zon 

Figuren (4.10) visar fördelningen över Audit i sammanhang till tidigare boendeort. Uppdelat i 

de som bodde i Kalmar innan de började studera, de som flyttade till Kalmar när de börjat 

studera samt de som inte bor i Kalmar Detta är en intresseväckande analys eftersom det 

påvisar om det föreligger skillnad mellan de bofasta i Kalmar och de nyinflyttade.  

 

 

Av figur (4.10) framgår att 89 stycken, det vill säga 75 % alltså majoriteten inte bodde i 

Kalmar innan de påbörjade studierna. I denna grupp (nyinflyttade) är Audit-zonen förhöjd 

jämfört med de två andra. 76 % av dem som inte bodde i Kalmar innan studierna tillhör zon-2 

eller högre. Det går alltså att utläsa från diagrammet att om man inte bodde i Kalmar innan 

man började studera så finns det en ökad benägenhet för en förhöjd alkoholkonsumtion. I de 

andra två grupperna var det mera jämnt fördelat. Dock kan man se att i den grupp som bodde i 

Kalmar innan studierna så tillhör majoriteten zon-1. Detta stärker ytterligare tolkningen av att 

de som inte bodde i Kalmar innan har en förhöjd alkoholkonsumtion.  

 

 

Figur 4.10 Boende - Auditzon Fördelning figur 4.10 

 

 
Ja Nej 

Bor ej 
nu 

Summa 
 

Zon-1 13 21 5 
 

39 
 

Zon-2 4 61 7 
 

72 
 

Zon-3 0 6 0 
 

6 
 

Zon-4 0 1 0 
 

1 
 

Summa 17 89 12 118 
 

     
 
 
 
N=118 
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Hur formas då beteenden? Bandura menade att beteenden lärs in genom olika faktorer och 

den mest grundläggande är via responser. Responsen kan vara antigen positiv eller negativ. 

Personer lär sig vilket beteende som passar i olika situationer och vilka förväntningar som 

personen har som styr huruvida denne anser att det är passande att bete sig på ett visst sätt och 

detta kommer att styra framtida beteenden (Bandura 1977 s. 17-19). Det finns en tydlig bild i 

media om att nollningsperioden är en alkoholstinn period (Alisso 2009, Nyheter24 2011, Ny 

teknik 2000). 

 

Media påverkar enligt oss hur förväntningarna ser ut och enligt Bandura så skapas modeller 

att följa och påverkar också då hur människor beter sig. Dessutom så bidrar media till att 

människor kan ta åt sig och imitera de modeller som de kommer i kontakt via exempelvis TV 

(Bandura 1977 s. 17-19 & 24).  

Om det finns en förväntning om att exempelvis nollningsperioden är en period då man är 

berusad så kommer människor att tänka och agera efter den och tolka utifrån detta faktum. I 

kontexten till att de som inte bodde i Kalmar innan är i större omfattning tillhör zon-2 så 

framkommer bilden av att alkoholmönstret skapas på detta sätt och gör det kanske redan vid 

nollningsperioden då studenterna lär sig hur man skall ”bete” sig som student och även att 

alkohol är en del av studentlivet.   

 

Utifrån det tidigare nämnda om Banduras teori om social inlärning så skolas alltså studenter 

till att ta del av studentlivet vilket inkluderar alkoholkonsumtion och det finns även 

förväntningar på att man som student ska dricka vilket ytterligare förstärker beteendet till att 

konsumera alkohol. Om vi återgår till citatet på sida 22 och även granskar exempelvis hur 

nollningsperioden beskrivs i media så får vi bilden av att det är en alkoholstinn period då 

förväntningar ställs på studenterna att de ska dricka (Alisso 2009, Nyheter 24 2011, Nyteknik 

2000). 
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4.7 Sammanfattning av resultat & analys  

Beskrivning av konsumtionsbilden 

Inledningsvis kan det konstateras att medelvärdet av respondenternas Audit poäng är 9 poäng. 

Gränsen för zon 2 går vid 7 poäng, medelvärdet ligger alltså i zon 2 vilket definieras som 

riskabla alkoholvanor. Detta ger bilden att många av de kvinnliga studenterna har riskabla 

alkoholvanor. Vidare så befann sig i 67 % i zon 2 eller högre. Vilket betyder att 67 % av de 

tillfrågade kvinnliga studenterna vid Linneuniversitetet i Kalmar har riskabla alkoholvanor. 

Utöver Audit konstaterades att 86 % de kvinnliga respondenterna berusningsdricker varav 56 

% av dem gör det på en månadsbasis. Genom att jämföra Audit mot Cagepoängen anser vi att 

vi lyckades finna en intressegrupp med riskablare alkoholvanor. Denna grupp bestod av 29 

personer (Appendix 7.3) och endast en av dessa personer låg i zon 1 på Audit-testet, denna 

outliner uppvisade dock hälsosamma alkoholvanor enligt Audit och fick alla sina Cage-poäng 

på frågan om huruvida respondenten försöker begränsa sin alkoholkonsumtion med 

exempelvis vita månader (Fråga 15). En slutsats man kan dra av detta är att vi via enkäten 

identifierat en grupp på 28 personer som (24 %) vars alkoholvanor är oroväckande, då de fått 

träffar i bägge modellerna. Med andra ord kan slutsatsen dras att ca 24 % av respondenterna 

har särskilt oroväckande alkoholvanor och vi frågar oss om det kan finnas något intresse för 

att identifiera grupper genom att använda sig av metodtriangulering i högre grad än idag.  

 

Har alkoholvanorna förändrats & vilka konsumtionsmönster finns? 

På frågan om de kvinnliga studenternas alkoholvanor har förändrats sedan de började studera 

vid högskolan uppger 53 % av de kvinnliga studenterna att de dricker mer sedan de började 

studera. Bland dem som är nyinflyttade till Kalmar upplever  65 % en ökning. Detta är högt i 

jämfört med exempelvis de som redan bodde i anger endast 24 % att de dricker mer, de som 

inte bor i Kalmar har endast 8 % uppgett att de dricker mer. Detta torde leda till slutsatsen att 

en flytt till ny studieort är en riskgrund. Vilket exempelvis styrks av att 76 % av dem som inte 

bodde i Kalmar innan de påbörjade studierna hamnade i Zon 2 eller högre. Vilket leder till 

resonemanget att om man inte bodde i Kalmar innan studietiden så har man en ökad risk för 

högre alkoholkonsumtion. Detta kan delvis förklaras utifrån om det liminiala tillstånd som 

Crawford och Novak (2006) beskriver inträder, eftersom detta tillstånd kännetecknas av en  

avsaknad av strukturer och gamla auktoritete borde  tolkningen kunna göras att de nya 

modellerna och sociala omgivningen skapar nya strukturer och förväntningar.  
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Även de som medverkade i högre omfattning under sin nollningsperiod är i större omfattning 

med i riskzonerna. Exempelvis så var 56 % av de som medverkade i liten omfattning under 

nollningen i zon-1 att jämföra med de 14 % i zon-1 av de som medverkade i stor omfattning. 

Detta skapar uppfattningen att nollningen är en period som är av vikt för utvecklingen av 

riskfyllda alkoholvanor. Den eventuella förklaringen att de som har intresse av alkohol 

aktivare söker upp miljön kan delvis bortförklaras av att de som medverkade under nollningen 

i större omfattning känner att de dricker mer än tidigare. Utöver detta så påvisar Crawford och 

Novak (2006) i sin studie att det oordnade tillstånd som exempelvis en flytt kan innebära och 

övergångsriter (nollningsperiod) är av stor vikt för alkoholkonsumtionen. Den tredje delen av 

deras slutsatser (sociala umgänget) bör även ses sammanhängande till Banduras teori. Hur ens 

umgänge dricker bör fungera som modeller. 

 

Det resultat som presenteras under 4.4 angående hur dryckesvanorna är beskaffade relateras 

till det Smart och Ogborne (2000) menar är det skandinaviska dryckesmönstret. Detta 

dryckesmönster innebär att större mängder alkohol intas per tillfälle men vid mindre tillfällen 

än i andra dryckeskulturer (Smart & Ogborne 2000). Detta föranleder tolkningen att 

dryckesvanorna upprätthålls eftersom det vanligt förekommande berusningsdrickandet är en 

gammal tradition. 

 

Tolkning av konsumtionsbild, konsumtionsmönster och förändrade alkoholvanor 

Om vi tolkar de gamla traditionerna och det skandinaviska dryckesmönstret med hjälp av 

Bandura kommer berusningsdrickande att läras in till stor del via modellinlärning. Detta 

exempelvis genom man som student förväntas dricka på det sättet som de andra gör och detta 

beteende imiteras och upprätthålls på så sätt. Vidare menar vi att man utifrån Social inlärning 

kan dra slutsatsen att det delas ut sociala rättelser i form av att omgivningen reagerar på olika 

sätt. Detta leder till att det skandinaviska dryckesmönstret vidmakthålls. Vilket även passar 

väl in med det Johansson & Lalander menar med att man har blivit socialiserad in i ett 

samhälle där alkoholen är ett naturligt inslag (Johansson Lalander 2010 s.66-67). Utifrån vad 

som tidigare berörts så menar vi att det sker  i större utsträckning vid högskolor och 

universitet. Vidare menar vi att det finns en miljö vid högskolor och universitet som 

uppmuntrar studenter till alkoholbruk speciellt vid tillfällen som nollningsperiod, detta bör 

även reflekteras till de övergångsriterna som Crawford och Novak beskriver (Crawford & 

Novak 2006).  
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En annan del av studentlivet som ter sig logiskt till social inlärning är följande. Att människor 

har en förmåga att belöna sig själva när de försöker förändra ett avvikande beteende. 

Exempelvis så kan studenter belöna sig på något sätt när de lyckas genomföra akademiska 

uppgifter som gör deras akademiska liv enklare (Bandura 1977 s. 147). Detta belönande för 

oss till ett fenomen nämligen ”tentaslaskande
1
”. Detta innebär att studenter efter en 

genomförd tenta så möts upp och firar genomförd uppgift med varandra, allt som oftast 

genom att dricka alkohol och koppla bort skolan.   

 

”Tentaslaskande” är intressant att relatera till Johansson & Lalander (2010) som menar att 

alkoholen genom sitt användningssätt fungerar som en befrielse och avkoppling från 

schematid. Dess betydelse är socialt konstruerad och fungerar som en symbol för avslappning 

och kravlöshet och detta har skett under en lång historisk process. Denna process har sker via 

att när människor dricker i en kravlös samvaro rekonstrueras alkoholens symboliska roll som 

ett medium för avkoppling mm. Vidare så fungerar exempelvis skålar som en ritualisering och 

legitimering av alkohol som ett socialt accepterat berusningsmedel. Merparten av människor 

reflekterar och ser inte alkohol som en drog eftersom de socialiserats in i samhälle där alkohol 

är accepterat som ett naturligt inslag i det sociala livet  (Johansson, Lalander 2010 s. 66-67). 
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Del 5 Slutdiskussion och förslag till vidare forskning 

Under detta avsnitt berörs och relateras det som är av intresse av undersökningens resultat i 

förhållande till uppsatsens syfte. Vidare diskuteras de områden som kan vara av intresse för 

utökad forskning.  

 

5.1 Slutdiskussion   

Likt vad de tidigare undersökningarna kommit fram till så påvisar resultatet att det finns 

många kvinnliga riskkonsumenter, hela 67 % av de responderande har alkoholvanor som gör 

att de klassificeras som riskkonsumenter. Detta resultat kan vara förhöjd på grund av det 

begränsade urvalet men kan inte lätt viftas bort då vårt bortfall är överraskande lågt. Att 

skillnaderna kan förklaras utifrån att vår enkät har en annan form är inte heller aktuellt då vi i 

en kritisk kontroll av våra frågor inte fann någon större skillnad, 61 % minst i zon 2 (appendix 

7.5).  Detta borde kunna leda till uppfattningen att ämnet är aktuellt att arbeta med.  

 

Vidare så kan vi utifrån materialet konstatera att om man som kvinnlig student flyttar till 

Kalmar har en större benägenhet att vara riskkonsument. Detta och det likartade sambandet 

som vi funnit med nollningsperioden borde härleda uppfattningen att detta är ett 

nyckelområde att arbeta vidare med. Både från forskningens sida samt de som arbetar med 

allmän alkoholprevention. Vi vill även hävda att man utifrån riktade insatser gentemot 

framförallt nollningsperioden kan främja mer hälsosamma alkoholvanor. Men detta kan vara 

en svår utmaning, då alkoholens roll är socialt befäst (Johansson, Lalander 2010 s. 66-67).  

 

Dock så kan man utifrån Banduras teori möjligen skapa fler förebilder, modeller att följa som 

inte ger näring åt alkoholens vikt i sociala sammanhang. Huruvida vårt sammanband mellan 

alkoholkonsumtionen till flytt och nollning kan förklaras utifrån sociala nätverk (eller 

avsaknaden av dem) är en av de teser som vi utvecklade våra frågor ifrån och ville undersöka, 

vidare så uppstår frågan om huruvida de som medverkade under nollningen har en större 

benägenhet att söka sig till alkoholstinna miljöer en bra fråga. Vi tror att så kan vara fallet, 

men vill även lyfta att det alkoholsökande beteendet  i kontext till de analyser som görs 

utifrån social inlärning och en nyinflyttads eventuella avsaknad av sociala nätverk gör att vi 

vill hävda att  de som är nyinflyttade utgör en grupp där alkoholen blir en socialt viktig enhet 

som  fungerar som socialt kit.  
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De starka sociala sambanden som finns mellan alkohol och ett socialt umgänge gör att 

nollningsperioden fyller en viktig social funktion där alkoholen reproduceras som en symbol 

för social umgänge.  

 

Den sociala makt som alkoholen besitter menar vi att man kan uppleva rätt enkelt, pröva bara 

att vistas nykter i en alkoholstinn miljö. Vi har personligen fått uppleva folks förväntningar 

när vi vistats nyktra i alkoholstinna studentmiljöer. Då har vi exempelvis fått svara på frågor 

om huruvida vi äter penicillin eller ska köra bil. Detta har vi själva tolkat som en effekt av den 

tidigare nämnda socialiseringen. Det är inte naturligt att vistas i den miljön utan alkohol och 

ses snarare som onaturligt och avvikande. Avvikande beteende har en benägenhet att 

utsläckas då responserna från omgivningen inte är av positiv karaktär (Bandura 1977 s.17-19).  

 

Sammanfattningsvis kan vi således konstatera att den ökning av kvinnliga alkoholkonsumtion 

och andelen riskkonsumenter även styrks av vår undersökning. Dessa förhållanden och det 

faktum att studenter är en av FHI:s utpekade grupper borde ha orsakat fler insatser för att 

påverka den ökade konsumtionen. Statens folkhälsoinstitut (2011) presenterade siffror som 

påvisar att de alkoholvanor som skapas under tiden vid högskola eller universitet är viktiga 

för ens senare alkoholkonsumtion (Statens folkhälsoinstitut 2011b). Detta i kontext till de 

siffror angående nollning och boende som vi presenterat borde kunna leda till att fler riktade 

insatser görs för att påverka konsumtionsbilden. Några insatser har vi inte märkt av, dock så 

genomförs i skrivande stund en undersökning om studenternas alkoholvanor av studenthälsan, 

dess resultat kommer att vara intressant att sätta i kontext till denna rapport när deras siffror 

presenteras.  
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5.2 Förslag till vidare forskning 

Som vi har nämnt och även Wennerberg et al (2006) påtalar så är inte Audit:s poänggränser 

absoluta utan fungerar mer som rekommendationer (Wennberg et al. 2006 s. 6). Dessa gränser 

har också stora skillnader. Då en svarade med 7 poäng och någon som hamnar på 13 poäng 

och ändå klassas de som zon 2. Detta faktum gör att vi vill hävda att det kan finnas behov av 

att utöka zon-2 för att finna de med mer besvärande alkoholvanor då många i den zonen enligt 

vår uppfattning inte har särskilt besvärande alkoholvanor.  

 

Vidare finner vi att det finns otillräcklig forskning angående nollning och flytt till ny 

studieort. Dessa två ting har vi funnit viktiga för att tolka hur alkoholvanorna är beskaffade. 

Dessa förhållanden är dock tydligt eftersatta inom forskningen och vi kan varmt 

rekommendera detta som ett ämne för fortsatt forskning då det inte bara är intressant utan 

även kan vara en viktig förklaringsmodell i förhållande till att alkoholvanorna under 

studietiden vid högskola och universitet påverkar konsumtion senare i livet.  

 

Avslutningsvis vill vi poängtera att det fortfarande kvarligger en huvudfråga att utreda, ett 

flertal forskare lyfter att kvinnor dricker mer. Men ingen förklarar vari denna ökning baseras 

på, vad är det som orsakar att kvinnor dricker i större omfattning och mängd? Detta borde 

med fördel kunna analyseras utifrån normer och förändrade könsroller. Detta har inte varit ett 

för oss prioriterat kunskapsintresse men vi vill rekommendera studenter och forskare att 

utifrån genusperspektiv undersöka hur ökningen kan förklaras, det tordes kunna rendera i 

intressanta slutsatser.  
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Appendix 7.1 Enkät 
Målet med denna enkät är att undersöka alkoholvanorna hos kvinnliga högskolestudenter i 

Kalmar, vi vore tacksamma om ni kan svara på frågorna så noggrant och ärligt som möjligt.   

Resultaten från enkäterna är anonyma och enkäten är på 18 frågor. Vi tackar på förhand för att 

ni svarar på vår enkät.  

 

 

Hur gammal är du? _______år 

 

 

Ett standardglas/ alkoholenhet motsvarar : 

 

 
1 Vilket civilstånd har du? 

 

 

Singel  

 

I förhållande 

 

 Sambo/gift 

     
2 Bodde du i Kalmar innan du började studera? 

 

 

Ja  

 

Nej 

 

 Bor inte i Kalmar nu 

     
3 Är du aktiv i studentkåren? 

 

 

Nej  

 

Lite grann 

 

 Ja 

     
4  Vilken studentförening tillhör du? 

 

 

Vill ej uppge  

 

   Jag tillhör: 

                                                 
 

5 Hur ofta dricker du alkohol? Aldrig 1 gång i månaden 

eller mer sällan 

2-4 gånger i 

månaden 

2-3 gånger i 

veckan 

4 gånger i veckan 

eller mer 

       
6 Hur många ”standardglas” 

(se exempel) dricker du en typisk 

dag då du dricker alkohol? 

 

1-2 

 

3-4 

 

5-6 

 

7-9 

 

10 eller fler 

       
7 Hur ofta dricker du sex sådana  

”standardglas” eller mer vid 

samma tilfälle?  

 

Aldrig  

 

Mer sällan än en 

gång i månaden 

 

Varje månad 

 

Varje vecka 

 

Dagligen eller 

nästan varje dag 

       
8 Hur ofta det senaste året har du 

inte kunnat sluta dricka sedan du 

börjat?  

 

Aldrig  

 

Mer sällan än en 

gång i månaden 

 

Varje månad 

 

Varje vecka 

 

Dagligen eller 

nästan varje dag 

       
 

Vänd sida 
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9 Hur ofta det under det senaste året 

har du låtit bli att gör något du 

borde för att du drack? 

 

Aldrig  

 

Mer sällan än en 

gång i månaden 

 

Varje månad 

 

Varje vecka 

 

Dagligen eller 

nästan varje dag 

       
10 Hur ofta det senaste året har du 

behövt en drink på morgonen för 

att du drack för mycket dagen 

innan?  

 

Aldrig  

 

Mer sällan än en 

gång i månaden 

 

Varje månad 

 

Varje vecka 

 

Dagligen eller 

nästan varje dag 

       
11 Hur ofta det senaste året har du 

haft skuldkänslor eller samvets-

förebråelse  på grund av ditt 

drickande? 

 

Aldrig  

 

Mer sällan än en 

gång i månaden 

 

Varje månad 

 

Varje vecka 

 

Dagligen eller 

nästan varje dag 

       
12 Hur ofta under det senaste året 

har du druckit så att du dagen 

efter inte kommit ihåg vad du sagt 

eller gjort? 

 

Aldrig  

 

Mer sällan än en 

gång i månaden 

 

Varje månad 

 

Varje vecka 

 

Dagligen eller 

nästan varje dag 

       
 

13 Har du eller någon annan blivit 

skadad på grund av ditt 

drickande? 

 

Aldrig  

 

Ja, men inte i år 

 

Ja, i år 

 

Ja, flera 

gånger i år 

 

Ja, nästan varje 

månad 
       
 

14 
Har en släkting eller vän, en 

läkare (eller någon annan inom 

sjukvården) oroat sig över ditt 

drickande eller antytt att du borde 

minska på det? 

 

Aldrig  

 

Ja, men inte i år 

 

Ja, i år 

 

Ja, flera 

gånger i år 

 

Ja, nästan varje 

månad 

       
 

15 
 

Har du försökt minska på din 

alkoholkonsumtion, exempelvis genom 

vita månader? 

 

Aldrig  

 

Enstaka gång 

 

Flera gånger  

 

Ofta 

 

Väldigt ofta 

      

 

 

 
16 Har det hänt att du känt dig irriterad när 

någon kritiserar dina alkoholvanor?  

Aldrig  Enstaka gång Flera gånger  Ofta Väldigt ofta 

       
 

 

17 
 

Hur ofta medverkade du under er 

nollningsperiod? 

 

Aldrig  

 

Enstaka gång 

 

Flera gånger  

 

Ofta 

      
 

18 
 

Upplever du att du dricker mer sedan du 

började studera? 

 

Ja  

 

Ja, lite mer 

 

Nej, lite mindre  

 

Nej 
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Appendix 7.2  
Denna statistik åsyftar Figur 4.8 och är det kompletta resultatet. Tabell 7.1 är en korstabell 

som lyfter den exakta fördelningen över ”medverkan under nollningsperiod” mot huruvida 

respondenterna upplever att de dricker mer. Tabell 7.2 visar fördelningen över huruvida 

respondenten upplever att de dricker mer eller mindre och huruvida de medverkade under 

nollningsperioden 

 
Tabell 7.1 

Medverkade du under er nollningsperiod * Upplever du att du dricker mer sedan du började studera?  

 

 
Upplever du att du dricker mer sedan du började studera? 

Total Ja Ja, lite mer Nej, lite mindre Nej 

Medverkade du under er 

nollningsperiod 

Aldrig 3 4 2 16 25 

Enstaka gång 3 9 6 11 29 

Flera gånger 7 5 4 8 24 

Ofta 19 13 2 6 40 

Total 32 31 14 41 118 

 

Tabell 7.2  

 

Medverkan under 

nollningsperiod 

Ja & Ja, lite mer Nej lite mindre, Nej 

Antal Procent (av N(a)) Antal  Procent (av N(b)) 

Aldrig  7 11 % 18 33 % 

Enstaka gång 12 19 % 17 31 % 

Flera gånger 12 19 % 12 22 % 

Ofta 32 51 % 8 15 % 

 N(a) = 63 

 

 

N(b) = 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

Appendix 7.3  
Denna del består av utökad information till Cagedelen (4.4) och skall ses som ett komplement 

för de som är intreserade över fördelningen eller hur vi räknat i våra analyser. Figur 4.1 bidrar 

med en tydlig bild som visa vissa korrelationer mellan Audit och Cage poängen. Tabell 7.3 

visar en precis fördelning för de 118 respondenterna och har av oss endast används 

matematiskt. 

 

Figur 7.1 

Cage och audit-poäng 

 

 

 

Tabell 7.3 

age * Audit poäng Crosstabulation 

Antal 

 
Audit poäng 

Total 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 

Cage 0 2 2 3 5 2 2 7 2 2 1    1      29 

1 1 1 1 2 2 4 2 6 5 9 3  3 1     40 

2    1 1 1  4 1 5 2 1 3 1     20 

3   2     1 1 2 3 4 5 1 2    21 

4              1   1 1   1 4 

5               1      1  2 

6               1 1   2 

Total 3 3 6 8 5 7 9 13 9 17 10 5 12 4 4 1 1 1 118 
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Appendix 7.4  
Korrenspondens med etiska rådet 

 

-----Ursprungligt meddelande----- 

Från: Magnus Idevik  

Skickat: den 14 mars 2012 14:19Till: Vetenskapsrådet 

 

Ämne: Hej, har en etisk forskningsfråga  

Hej! Vi är två socionomstudenter, Magnus Idevik & Ajdin Hadzic. I skrivande stund håller vi 

på med en C-uppsats. Anledningen till att jag kontaktar er är att vi delvis utgår ifrån era 

"Forskningsetiska principer" (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).I det som ni benämner 

som samtyckeskravet lämnas utrymme till tolkning. Min fråga gäller detta utrymme, i vår 

studie är det kanske av godo för vår empiri att använda en "dold observation", dvs att vi 

studerar beteende utan att informera personen som vi observerar. Detta tillvägagångssätt har 

jag svårt att finna huruvida det är etiskt korrekt i era  "forskningsetiska principer". Finns det 

någon tumregel jag kan konsultera eller får jag försöka finna svar någon annanstans huruvida 

vår metod är etisk korrekt.  

Mvh Magnus Idevik & Ajdin Hadzic 

 

 

Lena Stangerholt vidarebefodrade vårt medelande den 14 mars till Eva Grönlund 

 

Svaret kom den 21 Mars.  

 
Hej Magnus och Ajdin,  

Er fråga har vidarebefordrats från Vetenskapsrådet (VR) till Centrala etikprövningsnämnden 

(CEPN). Arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad 

nivå omfattas normalt inte av reglerna i lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor (EPL) och behöver därmed inte etikprövas. Vad som ska anses utgöra 

forskning är ibland svårtolkat och med anledning av det har CEPN utarbetat en PM: 

http://www.epn.se/media/13813/cepn.doc;%20angående%20ändringar%20i%20etikprövnings

lagen%20m.m..pdf med tillägg:  

http://www.epn.se/media/13823/cepn;%20angående%20ändringar%20i%20etikprövningslage

n%20m.m..pdf  

 

Ett projekt som inte utgör forskning enligt 2 § EPLs mening kan däremot, enligt 4a § 

förordning (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor, få ett s.k. 

rådgivande yttrande. Det innebär att en regional etikprövningsnämnd får lämna yttrande över 

arbeten som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå. 

Länkar till EPL och etikprövningsförordningen hittar ni här: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-

om-etikprovning_sfs-2003-460/?bet=2003:460  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2003615-om-etikp_sfs-2003-

615/?bet=2003:615  

 

Om ni önskar ett rådgivande yttrande måste ansökan om etikprövning fyllas i och 

ansökningsavgift betalas.  Om projektet inte bedöms vara aktuellt för etikprövning av en 

etikprövningsnämnd bör ni kunna vända er till den etikkommitté som brukar finnas vid 

lärosätet för vidare rådgivning i frågan. I det dokument som ni bifogat i ert mail gällande 

samtyckeskravet, anges även på s. 9, st. 4, sista meningen att ”I tveksamma fall bör 
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Ämnesrådets etikkommitté avgöra frågan”. (Hänvisningen är till synes en analogi till 

förarbetena till EPL, se prop. 2002/03:50 s. 42 f, där det anges att samråd med etikkommitté 

bör ske vid osäkerhet gällande inhämtande av samtycke). I övrigt gäller, som ni verkar vara 

medvetna om, att för projekt som faller utanför lagens tillämpningsområde ska allmänna 

etiska riktlinjer följas och att det är lärosätena som ansvarar för att forskning som faller 

utanför EPLs tillämpningsområde utförs i enlighet med accepterade normer. I förarbetena till 

EPL, se prop. 2002/03:50 s. 110, anges bl.a. följande.  

 

 ”Det bör påpekas att för den forskning som inte omfattas av förslaget till etikprövningslag 

skall, som tidigare, för forskare, forskningshuvudmän, forskningsfinansiärer och andra gälla 

de allmänna etiska principer som framgår av internationella överenskommelser och av de 

allmänna råd som meddelas av Vetenskapsrådet. Här avses även de vägledande principer som 

tidigare meddelats av Medicinska forskningsrådet och Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet, vilka numera ingår i Vetenskapsrådet”. 

 

 ”Lärosätena har bl.a. ett ansvar för att se till att även den forskning som inte omfattas av det 

nu aktuella lagförslaget utförs i enlighet med allmänt accepterade normer”.  (På webbplatsen 

www.codex.se finns det samlat regler och riktlinjer för forskningsprocessen).  Vidare kan 

nämnas att det inte finns något hinder för att samtyckesreglerna som uppställs i EPL även kan 

tillämpas på projekt som faller utanför lagens tillämpningsområde.   

Hoppas denna information kan vara till någon hjälp.  

 

Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att höra av er.  

 

Vänliga hälsningar  Ulrika Holmgren 

Jurist Centrala etikprövningsnämndenc/o Vetenskapsrådet 

Box 1035 

101 38 Stockholm 

Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 3   

Tfn: 08-546 77 616, 0765-26 71 16 

Växel: 08-546 77 610Fax: 08-546 44 180 E-post: ulrika.holmgren@cepn.se 

Hemsida: www.epn.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

 
7.5 Kritisk granskning av Audit resultatet 

Enkäten utgick ifrån Audit. Angående den tidigare nämnda förändringen i fråga 13 & 14 

genomfördes även en kontroll för att se om våra förändringar i enkätens utformning skulle 

kunna orsakat några större förändringar i det slutgiltiga resultatet gällande Audit. För att 

kontrollera detta räknade vi bort de poäng som delats ut på de två förändrade frågorna. Detta 

är av intresse för att säkerställa ett minimum resultat över Audit-zon för de 118 svarande.  

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet blev att den enstaka i zon-4, de sex i zon-3 och fyra stycken i zon-2 flyttades ner en 

zon. Detta kan ju bero på många orsaker, men resultatet gjorde att vi valde att kontrollera de 

som hamnat i zon-3 eller högre mot de i zon-2 som låg på minst 12 poäng.  

Det gav ett underlag på 16 personer i zon-2 med minst 12 poäng. Denna grupp snittade 0,5 

poäng på de två frågorna, de tillhörande zon-3 snittade istället 2 poäng på dessa frågor (2,15 i 

snitt med grupp 4 inkluderad). Att snittet ligger högre för denna grupp gör att de inte vore 

otänkbart att de även skulle få en högre poäng på dessa frågor i Audits ursprungliga 

utformning, men det går inte att med säkerhet fastställa.  

 

Huruvida det kan ha skett en ökning åt motsatt håll , det vill säga en förskjutning som gör att 

flera har fått en lägre poäng i vår utformning är svårare att spekulera i. Men detta borde inte 

heller kunna uteslutas.  

Av denna orsak gör vi tolkningen att resultatet är en klar fingervisning av att andelen 

kvinnliga studenter med riskkonsumtion är hög i Kalmar. Resultatet ger en tydlig antydan om 

att riskkonsumtionen av alkohol är en fråga som bör lyftas mer. Resultatet av Audit som 

används i följande stycken bygger på vår enkät med alla frågor inkluderade Med andra ord det 

resultat som enkäten gett i vår utformning används. Detta medför att det resultat vi når främst 

ska användas som en fingervisning och inte ses som absoluta.  De siffror som hänrör från 

Audit kommer i fortsättningen att bygga på Audit i vår utformning.  

Tabell 4.3: Kritisk granskning 

 Antal Procent Tidigare antal Skillnad 

Zon 1 43 36,44  39 +4 

Zon 2 74 62,71 72 +2 

Zon 3 1 0,85  6 -5 

Zon 4 0 0,00 1 -1 

Summa 118 st 100% 118 st +/- 0 


