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Abstract 

The overall aim of this study is to gain an understanding of how student’s experiences 

influence their perceptions about the use of alcohol during the study years. We focused on 

various factors that might have an impact on the individual’s perception and alcohol intake. 

These are: environmental influences such as family, school and friends and their dominant 

norms, context such as place and time in life and how individual and social identity affects 

student’s perceptions. The study is based on six empirical interviews, where quota sampling 

has been used for selecting participants. The theoretical framework is predominantly 

established in terms of norms, social deviance, group and self identity. Our findings show 

that the perception of alcohol and thereby the alcohol use has a connection to group 

identification, family relations, the student culture and that there are certain patterns related to 

individual and social identity aspects. We also noticed a difference in the perception of 

alcohol use over time, the primary focus of the differentiation suggesting that alcohol played 

a more significant part in the early stages of university studies. 

Key words: alcohol use, students, culture, perceived norms, social norms.  



 

 

Förord 

Vi vill börja med ett stort tack till medverkande respondenter för att ni har delat med er av era 

erfarenheter och tankar. Vi vill även ge ett stort tack till vår handledare Åsa Gustafson som 

har lagt ner mycket tid på att läsa samt ge konstruktiv feedback under resans gång. Vi vill 

även tacka varandra, samt familj och vänner för stöd och förståelse då det ibland har känts 

svårt att fortsätta. 

Anledningen till att vi valt att skriva om just detta ämne grundar sig i att vi tycker att det är 

intressant. Vår förhoppning med detta arbete är att kunna skapa en bättre förståelse för 

studenters alkoholbruk, detta på grund av att alkohol idag är ett så pass stort 

samhällsproblem. För att göra detta har vi lagt fokus vid hur olika faktorer kan påverka 

studenters uppfattning av alkoholbruk under studieåren. 
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1. Inledning 

Alkohol är en del av vår vardag, och därmed del av vår kultur. På grund av dess närvaro i 

samhället är det något som alla människor måste förhålla sig till, vare sig det är något man 

konsumerar eller ej. I sin avhandling Självklara drycker; kaffe och alkohol i social samvaro 

(2005, ss 9-10), skriver Ingegerd Sigfridsson om hur alkohol är en gemenskapsdryck, något 

som man i vissa situationer förväntas att dricka på grund av den sociala närvaro som man 

befinner sig inom. Alkohol är även i dagens samhälle förknippat med sociala sammanhang 

och festligheter och har fått en djup koppling till traditioner som midsommarfiranden och 

nyårsaktiviteter (Johansson, Wirbing, 1999). Under de senaste åren har alkoholen fått en mer 

påtaglig närvarande roll, något som kan urskiljas i den positiva framställningen av det i media 

och liknande, exempelvis omdömen om vin och öl samt förslag på alkoholhaltliga 

dryckestips vid recept. Denna positiva framställning och alkoholens ökande närvaro kan 

kopplas till vad vi idag uppfattar som "finare drycker", exempelvis vin. I dagsläget är det mer 

acceptabelt att konsumera alkohol till vardags där i stort sätt varje dag kan ses som en ny 

möjlighet att dricka. Denna acceptans kan dock variera beroende på vilken kultur eller 

subkultur man befinner inom. På så sätt har det lett till en ökad legitimitet, vilket kan 

uppmärksammas då det nu finns förväntningar på att restauranger och pubbar ska vara öppna 

längre samt oftare. 

Även om vi ofta inte benämner alkohol som en drog, är det en av de mest använda drogerna i 

ett flertal länder (Passer, Smith, 2001). Då man dricker alkohol frigörs dopamin, ett ämne 

som är muskelavslappnande samt även minskar nervositet. Det frigörs även endorfiner, som 

ger en känsla av lugn och lycka. Detta skulle kunna ses som en anledning till varför 

människor dricker alkohol, speciellt vid stress och ångestfyllda omständigheter 

(Systembolaget, 2010, s 13). Alkohol har ett flertal effekter på kroppen, vissa forskare menar 

att små doser av alkohol kan skydda hjärtat eller minska risken för diabetes. Om du däremot 

dricker stora mängder kan det ha allvarliga konsekvenser för organen, särskilt utsatt är levern 

där huvuddelen av alkohol förbränns (Systembolaget, 2010, s 12). Det finns även en negativ 

inverkan på hjärnan som ökar med alkoholintaget. Vid ett större intag av alkohol påverkar 

detta minne, inlärning och känslor då nervceller i hippocampus går förlorade. Alkohol har 

även en stark inverkan på lillhjärnan som styr rörelser och balans (Systembolaget, 2010, s 

13). 
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Alkohol har alltså både positiva och negativa konsekvenser för vår fysiska hälsa. Alkoholen 

kan ha en positiv inverkan på individens välmående då det skapar en känsla av lugn och 

harmoni vid ett måttligt intag, samtidigt kan det ha negativa konsekvenser som har en stark 

inverkan på vardagslivet då det kan leda till alkoholrelaterade sjukdomar och sjukfrånvaro 

(Hensing et al., 2010, s 15). Det sistnämnda skapar samhällsproblem som bör 

uppmärksammas eftersom det innebär stora kostnader för samhället, samt problem för 

enskilda individer och familjer. 

En typisk subkultur där alkoholen har en framträdande roll är studentkulturen där 

legitimiteten för alkoholintag ofta är högre än i andra fall. Negativa konsekvenser till följd av 

studenters alkoholintag kan kopplas till sämre studieprestationer samt en eventuell fortsatt 

hög alkoholkonsumtion senare i livet då många lägger grunden till sina framtida 

dryckesvanor under sina studieår (Johansson, 1995). Sundbom (2003) kom i en studie om 

svenska studenters alkoholvanor fram till att det finns en stor andel studenter med riskfyllda 

alkoholvanor, framförallt inom de yngre åldersgrupperna. Johansson (1995) menar att 

umgänge är en viktig del av studentlivet, vilket ofta innebär en anpassning till 

studentrelaterade normer kring alkoholintag. Dessa normer innebär ofta ett större intag än 

innan studentlivet. Studentlivet kan även innebära en frigörelse från föräldrar och deras 

inflytande, vilket ytterligare kan öka alkoholkonsumtionen. Ännu en förklarning till den 

ökade alkoholkonsumtionen kan vara att studenter känner hög grad av oro och stress, både 

vad gäller studier men även inför framtiden. För att minska denna stress väljer många 

studenter därför att dricka alkohol (Johansson, 1995). Det finns alltså en stark koppling 

mellan studentkulturen och alkohol, utifrån detta kan det uppfattas som särskilt intressant att 

undersöka studenters upplevelser av alkohol.  

Alkohol är för många i dagens samhälle en självklarhet, men hur upplevs alkoholens roll 

inom studentlivet bland studenter? Att se till hur studenter upplever alkoholens roll inom 

sammanhang som inom familj, vänskapskretsar och universitetslivet kan vara av intresse 

eftersom dessa i allmänhet är centrala delar av studenters  sociala liv. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en förståelse för hur studenters erfarenheter och upplevelser 

påverkar deras uppfattningar kring bruket av alkohol under studieåren. För att undersöka 

detta har vi utgått ifrån följande frågeställningar: 
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 Vad har olika sociala grupper (familjen, skolan, vänner) och dess dominerande normer för 

inverkan på studenters uppfattning på bruket av alkohol? 

 Vad har kontexten (plats och tid i livet) för inverkan på studenters uppfattning kring 

bruket av alkohol? 

 Hur kan såväl individuell som social identitet påverka studenters uppfattning av 

alkoholbruk? 

3. Tidigare forskning 

Nedan presenteras den forskning vi uppfattar vara väsentlig kunskap att ta med från tidigare 

studier, dessa grundar sig i sociala normer, gruppidentitet samt familjens påverkan över 

individers alkoholbruk. 

3.1. Normers inflytande över individen 

Det finns ett flertal studier som rör temat alkohol i relation till sociala normer. Här kommer vi 

lägga fokus vid tidigare studier som visar hur olika normer påverkar individers 

alkoholkonsumtion. En skillnad görs mellan deskriptiva och förbudsförläggande normer. 

Borsari och Carey (2008, ss 331-332) förklarar att deskriptiva normer är en följd av 

individers uppfattning av andras drickande avseende både kvantitet och frekvens. Dessa 

uppfattningar består till största del av observationer av andras alkoholkonsumtion. 

Förbudsförläggande normer innebär istället de normer som är relaterade till människors 

uppfattning om andras godkännande av deras egen konsumtion. Dessa normer hjälper 

människor att kunna avgöra vad som uppfattas vara en acceptabel alkoholkonsumtion 

(Borsari, Carey, 2008, ss 331-332). Dessa studier är betydelsefulla eftersom de handlar om 

individers uppfattning om andras beteenden och hur denna uppfattning påverkas av de sociala 

normer som finns i samhället kring vad som är en lämplig alkoholkonsumtion. 

Normer har en inverkan på individens uppfattning och lägger grund för deras 

alkoholkonsumtion, det krävs dock att se till mellanliggande faktorer för att kunna förklara 

hur normers påverkan fungerar (Rimal, Real, 2003). Med mellanliggande faktorer menar vi 

exempelvis individuella, kulturella och sociala faktorer som kan ha en inverkan på hur 

normer uppfattas, men även i vilken utsträckning de följs. En av dessa faktorer kan enligt 

Halim (et al., 2012) vara socialt inflytande
1
 då sambandet mellan förbudsförläggande normer 

                                                

1 Socialt inflytande sker då individens känslor, åsikter eller beteende påverkas av dess omgivning. 
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och alkoholkonsumtion delvis kan förmedlas med hjälp av sociala motiv
2
. Människor som 

dricker av sociala skäl kan uppfatta att deras vänner och omgivning är mer accepterande till 

alkoholkonsumtionen i sig. Halim et al. (2012) menar att det har gjorts många försök att 

förutsäga alkoholkonsumtion bland studenter, där man i många fall har dragit slutsatsen att 

den sociala miljön och kulturen är viktiga mellanliggande faktorer som är avgörande för 

alkoholkonsumtionen. De menar att sociala normer kan informera om alkoholrelaterade 

tankemönster, vilka kan synliggöra framtida konsumtionsmönster. Exempelvis kan en person 

som uppfattar att alkohol är socialt acceptabelt bli motiverad till att dricka av sociala skäl och 

därmed konsumera mer alkohol än vad hen vanligtvist skulle ha gjort. 

3.2. Gruppidentitet 

Ytterligare en faktor som spelar roll för normers inverkan över individens uppfattning av 

alkohol är frågor kring gruppidentitet. Individers delaktighet i olika sociala grupper och 

därmed deras identitet har betydelse för deras uppfattning om och är även bidragande till 

förbudsförläggande normer. I ovanstående avsnitt har vi sett till normers inflytande över 

individen, här flyttas istället fokus till studier som undersöker gruppidentitetens inflytande 

och hur människors beteende kan påverkas genom detta. Förbudsförläggande normer innebär 

i detta sammanhang vad som är accepterat eller ej inom en grupp - vänners acceptans till 

individens alkoholvanor. Enligt Reed et al. (2007) kan individens uppfattning av 

alkoholnormer vara överdriven i den mening att individer tror att andra dricker mer än vad de 

egentligen gör. Detta kan teoretiskt sett ha ett inflytande på studenters alkoholvanor, då de 

kan känna sig pressade att dricka mer då de kan förvänta sig att de genom detta ska bli mer 

accepterad och därmed passa in i en grupp. Detta är av vikt då vi avser undersöka hur olika 

grupper påverkar individens uppfattning kring alkohol under studieåren. Reed et al. (2007) 

har undersökt graden av social identitet och dess påverkan på alkoholkonsumtion. De 

synliggör ett samband mellan individers identifikation med sina vänner och dess acceptans 

vad gäller alkoholintag. Denna identifikation med vänner och vilken acceptans de har mot 

alkohol föreslår att även i grupper som är definierade av vänskap kan normativa influenser
3
 

enbart påverka alkoholkonsumtion under omständigheter där gruppmedlemskap uppfattas 

som viktigt. Det starkaste sambandet mellan normativa influenser och individers alkoholintag 

                                                

2 Människor lär sig sociala motiv inom olika grupper, dessa kan skapa en känsla av ansvar och påverkar på detta 

sätt hur människor agerar. 
3
 Normativa influenser handlar om en anpassning till normer med motivationen att bli belönad eller undgå 

negativ utvärdering av andra människor. 
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finns hos de som är starkt identifierade med sina vänner. Det tycks finnas ett samband mellan 

uppfattningar av vänners acceptans av omfattat drickande och alkoholkonsumtion, vilket 

Reed et al. (2007) kunde observera vid lägre eller medelstor nivå av social identitet. Detta 

tyder på att man kan mäta graden av social identitet och dess påverkan på uppfattningen om 

vad som är en "normal" alkoholkonsumtion (Reed et al., 2007). 

Det finns ett intressant mönster som visar på att de med en mer positiv inställning till ett 

kraftigt drickande är mer troliga att inta större mängder alkohol om de identifierar sig själva 

starkt med en grupp, detta trots att normen inom gruppen kan visa på en måttlig 

alkoholkonsumtion (Reed et al., 2007, Lewis et al., 2010). Socialt tryck från omgivningen 

kan leda till en högre grad av alkoholkonsumtion, detta är speciellt märkbart hos individer 

som har en mer positiv inställning till berusningsdrickande. Studenter som identifierar sig 

själv starkt med vänner vid universitetet är mer benägna att engagera sig inom 

alkoholrelaterade situationer, vilket i sin tur även stödjer den dominerande gruppnormen av 

alkoholintag inom studentmiljöer (Livingstone et al., 2011, Johnston et al., 2003). 

3.3. Familjens påverkan 

Det sista ämnet vi anser är av vikt är familjen eftersom denna sätter grund för varje individs 

uppfattningar och åsikter. Familjen är vanligen en av de första och närmsta sociala grupper 

som vi tillhör eftersom vi föds in i den, vilket kan innebära att vi lättare får en stark 

identifiering med dess normer i och med att vi oftast varit exponerad för dem under en längre 

tid. Hur denna relation till familjen ser ut kan även ha en inverkan på i vilken utsträckning 

individen följer de uppfattade normer som finns inom familjen. Gutman et al. (2011, s 119) 

menar att tonåren är en kritisk period i ens liv vad gäller initieringen av alkohol. Under dessa 

år sker många utvecklingsmässiga förändringar som kan påverka familjerelationen, denna 

påfrestning kan bidra till att man skaffar sig dåliga vanor. Först mellan 15 och 19 års ålder 

kan det urskiljas hur alkoholkonsumtionen ökar, de som upplever en mer negativ interaktion 

med familjen är också mer benägna att konsumera mer alkohol. En positiv identifiering med 

familj och föräldrar kan även kopplas till en minskning av alkoholintag,
4
 ungdomars 

alkoholvanor kan alltså enligt Gutman et al. (2011, ss 123-124) vara ett resultat av problem i 

samband med familjerelationer. 

                                                

4 Detta gäller då familjen inte kännetecknas av dåliga relationer eller missbruk. 
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Ser man istället till barn som är uppväxt i en miljö med alkoholmissbrukande föräldrar, är 

dessa individer mer benägna att engagera sig i mer antisociala beteenden samt vara mer 

känslig för kompistryck och liknande (Velleman, Orford, 2001), vilket i sin tur även kan leda 

till att personen i fråga börjar dricka mer alkohol. 

3.4. Kort sammanfattning av tidigare forskning 

Normer har en inverkan på individens uppfattning kring vad som uppfattas som rimlig 

alkoholkonsumtion och lägger därav grund för deras faktiska alkoholkonsumtion. Faktorer så 

som socialt inflytande, gruppidentitet/grupptillhörighet och familjen kan även ha en inverkan 

över individens uppfattning samt intag av alkohol på olika sätt, exempelvis gruppens vikt, 

människors skäl till alkoholintag, socialt tryck samt familjerelationer. 

4. Teoretiska förklarningsmodeller 

I detta avsnitt presenterar vi de teoretiska förklarningsmodeller som ligger till grund för vår 

empiriska analys. Då vårt syfte samt frågeställningar grundar sig i hur studenters erfarenheter 

och upplevelser i relation till hur olika sociala grupper, kontexter och sociala identiteter 

påverkar deras uppfattningar kring bruket av alkohol, har vi valt att utgå ifrån teorier som ser 

till sociala normer, individuell, social och gruppidentitet samt privat och offentlig 

självmedvetenhet. Till vår analys av den frågeställning som är kopplad till olika sociala 

grupper, kommer vi nyttja oss av teorier som grundar sig i grupptillhörighet, sociala normer, 

influenser samt avvikelse från gruppnormen. Den frågeställning som istället är kopplad till 

individuell och social identitet kommer att analyseras utifrån självmedvetenhet, social 

identitetsteori och självkategorisering. Vad gäller frågeställningen kring kontext anser vi att 

denna är kopplad till de andra frågeställningarna i och med att den grundas i individens 

framträdande identitet samt i vilken utsträckning de följer sociala normer. För att 

exemplifiera detta kan en person med en mer framträdande social identitet kopplad till 

studentlivet välja att följa de dominerande normer kring alkoholbruk som finns inom 

studentkulturen i en större utsträckning. 

4.1. Gruppen och sociala normer 

För att kunna klassificeras som grupp, krävs det att två eller fler individer interagerar, och på 

detta sätt även påverkar varandra. Svedberg (1997) menar att det krävs att alla medlemmar 

inom en grupp samtalar med varandra och att gruppen i och med detta inte kan innehålla för 

många personer. Svedberg (1997) påpekar dock att det finns olika sorters grupper, de vi 

främst kommer att använda oss av är primär- och sekundärgrupp. Primärgruppen kan 
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urskiljas då vi ser till familjen och de allra närmsta vännerna en individ har i sin närhet, dessa 

individer bidrar till individens personliga identitet samt överlevnad. Sekundärgrupper 

definieras istället utifrån personer som inte spelar lika stor roll för individen i fråga, som 

bekanta och arbetskamrater (Svedberg, 1997). 

Grupper kan definieras på olika sätt men vanligen kopplas denna definition till likhet och 

samhörighet. Den sociala sammanhållningen och samhörigheten ökar när individer börjar 

tänka och agera mer i linje med en samling andra människor. Medlemskapet av grupper kan 

även leda till att man betonar likheter inom gruppen och samtidigt tonar ned olikheter, vilket i 

sin tur leder till att samhörigheten inom gruppen ökar (Crisp, Turner, 2010, s 127). Individer 

har även en tendens att agera annorlunda än vad de själva skulle ha gjort då de befinner sig 

inom en grupp. Svedberg (1997) förklarar hur gruppens normer och moral kan bli så 

framträdande att individer domineras av dessa vilket då även leder till en ökad 

sammanhållning. 

Johansson och Miegel (1992) menar att det finns en social och kulturell struktur inom varje 

samhälle eller kultur som medborgarna delar. Denna struktur representerar olika sorters ideal 

som lägger grund för mänsklig interaktion och gemenskap (Johansson och Miegel, 1992, s 

62). En form av ideal är normer. Normer är oskrivna regler som vi förhåller oss till och 

handlar utifrån, de uppfattas ofta som självklara och kan därför ses som utgångspunkter för 

mänskligt handlande. Sociala normer är attityder och beteenden som är allmänna inom en 

grupp och som även kan utöva en kraftfull influens över gruppmedlemmarnas individuella 

attityder samt beteenden. Det är dock viktigt att komma ihåg att individuella eller privata 

attityder kan skilja sig från den sociala normen (Crisp, Turner, 2010, ss 156-157). Normer bör 

inte heller ses som bestämda, då människor kan välja att ta avstånd från dem. De fungerar 

mer som riktlinjer för vad som anses vara normalt/onormalt beteende inom ett specifikt 

samhälle, grupp eller kultur.  

Människor blir konstant påverkad av, samt påverkar sin omgivning, denna påverkan kan 

kopplas till sociala influenser. Sociala influenser handlar om hur människors tankar, känslor 

och beteenden kan förändras i andras närvaro. Det handlar om effekten som en annan person 

eller grupp har på ens egna attityder och beteenden. Crisp och Turner (2010, s 156) skriver 

om hur det finns två olika typer av socialt inflytande, vilka är konformitet och lydnad. 

Konformitet handlar om hur attityder och beteenden kan förändras i relation till en antydd 

norm. Dvs. man förändrar sin attityd eller sitt beteende i relation till en uppfattad norm. 
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Lydnad handlar istället om hur attityder och beteenden kan förändras som svar till en direkt 

order. 

Deutch och Gerard (enl. Crisp, Turner, 2010, s 163) preciserar två former av socialt 

inflytande, informativa och normativa influenser. Dessa kan förklara individers 

överrensstämmelse av attityder och beteenden i relation till gruppnormer. Informativa 

influenser innebär att individen ser till sin omgivning för att få information om hur hen ska 

agera i nya sammanhang. Personen ser till sin omgivning och dess reaktioner för att anpassa 

sig efter vad de tror uppfattas vara rätt (Crisp, Turner, 2010, s 163). Normativa influenser 

handlar istället om en anpassning till normer med motivationen att bli belönad eller undgå 

negativ utvärdering av andra människor. Den informativa och normativa influensen 

producerar olika typer av konformitet (hur attityder och beteenden ändras som svar på en 

antydd norm). Den informativa influensen kan ändra en persons privata samt offentliga 

attityd och beteende, medan den normativa influensen enbart kan ändra en persons offentliga 

attityd och beteende (Crisp, Turner, 2010, ss 163-164). Det finns olika faktorer som kan 

påverka den normativa influensen. Den första handlar om gruppens sammanhållning, desto 

mer sammanhållen en grupp är - desto större är beroendet av varandra, vilket i sin tur leder 

till en snabbare utveckling av konformitet. En annan faktor är hur konformiteten ökar med 

gruppens storlek, detta sker då gruppen blir större. En tredje faktor är socialt stöd utanför 

gruppen som kan bidra till att minska konformiteten inom gruppen, dock måste detta vara 

konsekvent för att ha en påverkan. Om individer har ett socialt stöd vågar de i större 

utsträckning avvika från gruppnormer (Crisp, Turner, 2010, ss 164-166). Individer med ett 

socialt stöd som precis har börjat studera vid universitet kan därmed våga avvika från 

gruppnormer vad gäller alkoholbruk i en större utsträckning, kanske uppfattar dem det inte 

heller vara av vikt att medverka i studentrelaterade evenemang. 

Människors beteende och attityder kan alltså påverkas av olika grupper. Denna påverkan sker 

genom olika sociala normer som är framträdande inom respektive grupp. Huruvida individer 

tar till sig dessa gruppnormer kan ha att göra med hur viktig gruppen i fråga är för personen 

(Crisp, Turner, 2010). Men vad händer då när individer bryter mot normer som inom olika 

grupper och samhällen ses som normalt beteende? Vad händer då individer uppfattas 

engagera sig i ett onormalt beteende? I våra intervjuer har ämnen kring nykterister och 

alkoholister kommit på tal, detta har i de flesta fall betraktats som något avvikande och 

nästintill konstigt. Becker (1963, s 22) menar att avvikelse från normer är en följd av att 

människor kategoriserar personen eller handlingen i fråga som något avvikande. Även 
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Goffman (2011, s 10) menar att första gången man träffar en ny människa räcker vanligen 

första intrycket för att kategorisera hen och fastställa vissa egenskaper såsom dennes sociala 

identitet. Dessa intryck skapar enligt Goffman (2011, s 10) normativa förväntningar som 

utvecklas till krav som individen kan uppfatta vara påtryckande. Om individen sedan har 

karaktärsdrag som är avvikande från gruppen, kan hen omedvetet reduceras från att uppfattas 

vara en vanlig människa, till att för resterande människor inom gruppen ses som utstött.  Det 

har alltså inget med personens karaktärsdrag i fråga att göra. Grupper har olika regler och 

normer för hur individer bör bete sig, en konsekvens av detta är enligt Becker (1963) att 

gruppen bestämmer vem som anses vara avvikande eller ej - avvikande blir en person som 

brutit mot regler, eller mot sociala normer. 

4.2. Individens självmedvetenhet och identitet 

Huruvida individer blir påverkade av olika normer inom olika grupper och i samhället beror 

alltså delvis på hur viktig gruppen för personen i fråga är. Den konformitet normativa 

influenser skapar inom olika grupper kan påverka individer på olika sätt, exempelvis genom 

graden av sammanhållning och hur starkt beroendet av andra individer är. Men vad har 

egentligen individen i sig för betydelse för anpassning till olika sociala normer? Hur kan 

individers självmedvetenhet, privata samt sociala identitet påverka denna anpassning? Hur 

kommer det sig att vissa människor tycks följa "strömmen" mer ofta än andra? 

Självmedvetenhet är ett psykologiskt tillstånd inom vilket människor är medvetna om sina 

egenskaper, känslor och beteenden. Detta tillstånd är beroende av både situation och 

personlighet (Crisp, Turner, 2010, ss 2-3). Socialpsykologer har kunnat urskilja två olika 

typer av självmedvetenhet, privat samt offentlig självmedvetenhet. Det man dock bör tänka 

på är att privat och offentlig självmedvetenhet inte är unika drag, en individ kan ha en mix av 

båda men oftast är det endast en som är dominant (Crisp, Turner, 2010, s 7). 

Privat självmedvetenhet innebär att individen temporärt blir medveten om jaget. En 

konsekvens av privat självmedvetenhet är att dessa individer är mer troliga att följa sin egen 

attityd och beteende, snarare än att omedvetet följa olika sociala normer (Crisp, Turner, 2010, 

ss 5-6). Offentlig självmedvetenhet uppstår istället när individen är medveten om att de blir 

bedömda av dess omgivning. Det finns ofta en rädsla för att bli negativt bedömd av andra, 

vilket kan leda till att individer är väl medvetna om olika sociala normer (Crisp, Turner, 

2010, s 7). Individer som har en mer framträdande offentlig självmedvetenhet är alltså mer 
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sannolika att anpassa sitt beteende efter de sociala normer som finns inom de grupper de 

befinner sig inom. 

Då man istället ser till identitet och hur denna skapas, väljer vi att ta fasta på två olika 

aspekter. Dessa är personlig identitet, då man uppfattar sig själv vara en unik individ, samt 

social identitet, där man istället uppfattar sig själv utifrån den sociala omgivning man 

befinner sig inom (Lalander, 1998). Privat och social identitet är vida begrepp, som kan 

urskiljas i ett flertal teorier. I vår studie kommer vi lägga vikt på de två teorierna social 

identitetsteori och självkategorisering. 

Inom social identitetsteori (social identity theory) menar man att aspekter av jaget kan delas 

upp i två delar, vår personliga identitet samt den identitet vi har som sociala varelser. Den 

personliga identiteten reflekterar karakteristiska drag av självet så som personlighetsdrag, 

medan vår sociala identitet är kopplad till de sociala grupper vi tillhör. Hogg & Abrams, 

Tajfel & Turner (enl. Crisp, Turner, 2010, ss 18-19) menar att på grund av att människor har 

ett flertal olika identiteter skulle det vara omöjligt att anpassa sitt beteende efter alla 

samtidigt. De menar istället att vår känsla av självet beror på var man befinner sig i tiden, 

samt vilken identitet vi just då främst är medveten om. Detta innebär dessutom att den sociala 

identitet som är framträdande även beror på individens uppfattning kring gruppens betydelse. 

I de fall då gruppen är av större vikt för individen tar den lättare till sig gruppens normer och 

attityder, vilket har en inverkan på den sociala identiteten. Vilken identitet som är 

framträdande beror därför på kontexten, då vår sociala identitet kan associeras med ett flertal 

utmärkande egenskaper som är karakteristiska för gruppen. Dessa egenskaper är starkt 

kopplade till gruppnormer och delade åsikter kring hur man bör vara (Crisp, Turner, 2010, s 

19).  

Teorin om självkategorisering (self-categorization theory), vilket är en utbyggnad av den 

sociala identitetsteorin fokuserar istället på de gruppnormer som definierar den gemensamma 

identiteten. När en individs sociala identitet blir mer framträdande än den personliga, menar 

denna teori att individen i fråga blir avpersonifierad. En konsekvens av detta är att individer, 

istället för att se sig själv som en unik individ, ser sig själv genom termer som definierar 

grupptillhörighet. På grund av att de ser sig själva främst genom olika termer som definierar 

grupptillhörighet, börjar de också tänka samt agera utifrån gruppens normer i en större 

utsträckning (Crisp, Turner, 2010, s 19). En konsekvens av offentlig självmedvetenhet samt 

en social identitet som är starkt kopplad till grupper inom studentvärlden kan innebära en 
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större anpassning till de dominerande normer som finns kring alkoholbruk. Detta kan i sin tur 

innebära att individen i fråga börjar konsumera mer alkohol. 

Utifrån den tidigare forskning vi sett till, samt de olika teoretiska förklarningsmodeller vi 

använt oss av kommer vi utföra en kvalitativ studie i form av intervjuer. Vi beskriver detta 

mer genomgående i kommande metodavsnitt.  

5. Metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer för att 

besvara syftet och frågeställningarna i vår studie. Ser man till tidigare forskning utgår denna 

främst från kvantitativ data. Eftersom syftet med vår studie är att få en förståelse för 

studenters erfarenheter och upplevelser, anser vi det mer lämpat att använda oss av en 

kvalitativ metod. Valet av metod grundar sig i att vi vill lägga tonvikten vid ord och skapa en 

förståelse för individens tolkning av sin egen situation vad gäller uppfattningen av 

alkoholbruk. Anledningen till att vi använder kvalitativa intervjuer är att ge respondenterna 

möjlighet att utveckla sina svar fritt, utifrån detta agerar intervjufrågor mer som riktlinjer 

(Bryman, 2011, s 413).  

5.1. Urval 

Enligt Bryman (2011, s 350) använder sig kvalitativa forskare främst av målinriktade urval. 

Detta innebär att man utifrån de forskningsfrågor man har formulerat väljer ut individer som 

har en direkt koppling till det som ska undersökas, därför är vår urvalsgrupp studenter vid 

Umeå Universitet. Vi har valt att använda oss utav ett kvoturval, något som inom 

samhällsvetenskaplig forskning enligt Bryman (2011, s 197) sällan används. Målet med 

kvoturval är att man utifrån ett antal kategorier sedan väljer respondenter som passar in inom 

respektive kategori (Bryman, 2011, s 197). De kvoter vi använde oss av är kön, ålder samt 

yrkesgrupp. Mer preciserat innebär detta att vi valt att kategorisera utifrån kön, studenter 

samt ålder där vi har begränsat oss till en åldersgrupp mellan 20-30. Vi har bestämt oss för att 

utföra 6 intervjuer som består av hälften kvinnor, hälften män, detta för att få en jämn 

könsfördelning med målet att skapa förståelse för hur individers uppfattning av alkoholbruk 

påverkas i relation till omgivningen och olika sammanhang. 

5.2. Intervjuform 

För att genomföra vår studie har vi valt att använda oss utav en semistrukturerad form av 

intervjuer där vi utgår ifrån ett antal teman som kommer att beröras inom alla intervjuerna. 
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En semistrukturerad form av intervju innebär att exempelvis frågornas följd anpassas under 

en enskild intervju. Då vi ville lämna utrymme för respondenterna att komma med egna 

tankar och synpunkter, har intervjuguidens frågor mer fungerat som riktlinjer istället för 

direkta frågor. Detta grundas i att Bryman (2011, s 415) menar att det är centralt att man 

lägger vikt vid vad respondenterna ser som viktigt. Vår intervjuguide (se bilaga 1) är 

strukturerad utifrån de teman som förväntas kunna besvara våra frågeställningar. Dessa är: 

familj, social omgivning och upplevelser/erfarenheter. 

Hälften av intervjuerna har skett ansikte mot ansikte, medan de övriga tre har skett via Skype 

då respondenterna inte hade möjlighet att ta sig till platsen som vi hade planerat. Vi har valt 

att genomföra tre intervjuer vardera, och lagt upp intervjuformen mer som en diskussion för 

att det för oss var viktigt att det ska kännas som ett samtal istället för en intervju. Vi har även 

haft i åtanke att kvalitativa intervjuer är relativt långa, vilket kan medföra problem då man 

utför dessa över telefon (exempelvis Skype) eftersom det är lättare för respondenterna att 

avsluta intervjun över Skype än vad det är om man befinner sig ansikte mot ansikte. Trots att 

det finns vissa svårigheter vid telefonintervjuer, då man exempelvis förlorar ansiktsuttryck 

och kroppsspråk som ofta kan vara ett tecken på obehag eller liknande (Bryman, 2011, ss 

432-433) kan telefonintervjuer även ha positiva aspekter. För oss har detta inte uppfattas som 

problematiskt, då respondenterna kunde känna sig mer privat och avkopplad i och med att 

intervjun inte skedde ansikte mot ansikte. 

I genomsnitt tog intervjuerna ungefär två timmar vardera att genomföra. Ingen av 

respondenterna visade tecken på någon form av obehag eller oro, intervjuerna fungerade 

istället mer som en avslappnad diskussion där respondenterna fick möjlighet att tala fritt om 

ämnena men med en viss form av vägledning om det behövdes. Då intervjuerna var avslutade 

valde vi att transkribera dessa så snabbt som möjligt. Transkriberingen av materialet från 

intervjuerna har skett exakt och ordagrant.  

5.3. Bearbetning av material 

En tematisk analys är enligt Bryman (2011, s 528) det vanligaste sättet att hantera kvalitativ 

data. Vad en tematisk analys innebär är att datamaterialet som har samlats in struktureras upp 

utifrån olika teman som framträtt inom intervjuerna. Utifrån dessa teman skapas sedan 

underkategorier. 

Detta innebär att man under sin analys definierar olika kategorier utifrån sitt empiriska 

material samt de frågeställningar studien bygger på, för att sedan lyfta ur olika stycken från 
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intervjumaterialet och sätta in dem under kategorier. De kategorier vi valt ut är följande: 

Identitet, familj/uppväxt, omgivning samt kontext. Dessa kategorier kan övergripande förklara vad 

intervjun behandlar för ämnen. Därefter har vi skapat underkategorier, dessa fokuserar istället på 

vad som egentligen sägs eller menas. Dessa underkategorier är; sociala normer, 

grupptillhörighet/gruppen vikt, anpassning, avvikelse, individuell/social identitet som mer 

framträdande5 samt övergångsperiod. 

Nedan beskriver vi steg för steg hur kodningen gick till, detta illustreras även med exempel från 

intervjuerna. Exempel ges då vi vill förtydliga hur detta fungerar, här ställs frågan "Har du 

vänner som dricker mycket? på vilket sätt påverkar detta dig?". 

Text Kategori 

"[...] kände jag som att jag var tvungen att dricka för att mina 

kompisar gjorde det... för om jag inte drack så skulle jag inte 

kunna umgås med dom du vet... det fick mig att må ganska 

dåligt, ständig känsla av att behöva göra allt för att passa in." 

Omgivning 

 

Ovan kan vi se hur frågans utformning, samt respondentens svar tydligt kan kopplas till 

kategorin omgivning. Vi illustrerar detta igen med ytterligare ett exempel nedan där frågan 

"Vad har din familj för betydelse för dig vad gäller livet i sig, men även till synen av 

alkohol?" har ställts. 

Text Kategori 

"Jag dricker inte över huvud taget utan jag är nykterist och har 

alltid varit på grund av att jag är uppväxt med en situation där 

alkohol innebär bara skit. Det är fylla och allmänt illa beteende 

och skrik och bråk och allmänt." 

Familj/Uppväxt 

 

Återigen kan vi urskilja hur respondentens svar tydligt kan kopplas till kategorin i sig, samt 

även till utformningen av frågan. 

Nedan följer ett exempel på hur dessa sedan har kopplats vidare till de underkategorier vi 

skapat för att kunna fokusera på vad som egentligen sägs eller menas. 

                                                

5 Analyserat om individuell eller social identitet är mer framträdande i deras svar. 
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Text Kategori Underkategorier 

"[...] kände jag som att jag var 

tvungen att dricka för att mina 

kompisar gjorde det... för om 

jag inte drack så skulle jag inte 

kunna umgås med dom du 

vet... det fick mig att må 

ganska dåligt, ständig känsla 

av att behöva göra allt för att 

passa in." 

Omgivning Sociala normer 

Grupptillhörighet/Gruppens 

vikt 

Anpassning 

 

Här kan vi se hur samma citat kan kopplas till två olika underkategorier, detta på grund av att 

det hör till sociala normer, men även gruppens betydelse för personen i fråga. Nästa steg blev 

utifrån detta att presentera empirin på bästa sätt. Vi anser att analysen blir mer levande och 

personlig samt att trovärdigheten ökar samtidigt som läsaren har möjlighet att följa vår analys 

och tolkning om citat används för att presentera empirin, och har därför valt att använda oss 

av citat under analysen.  

5.3. Trovärdighet 

Med validitet menas att man mäter det som för studien är relevant, och det ska finnas en 

koppling mellan teori och empiri. Svenning (2003, ss 64-65) skriver om hur verkligheten mer 

eller mindre väl kan fångas i en undersökning. Det finns ett flertal faktorer som är avgörande 

för validiteten som intervjufrågor, respondenternas öppenhet och intervjuareffekten. Det är 

därför av vikt att se till att frågorna är väl formulerade, samt att ens egna värderingar inte 

påverkar hur man ställer frågorna. Sedan bör man även ha i åtanke vilka ämnen som enligt 

respondenten kan anses vara känsliga. Man vill därför få respondenten att känna sig bekväm 

med situationen och vara öppen för att svara på frågorna. Därför är det viktigt att formulera 

frågor på ett sådant sätt att respondenten kan förstå dem, för att inte skapa en obekväm 

situation (Svenning, 2003, ss 64-65). 

En form av validitet som är viktig är så kallad ytvaliditet. Detta syftar på forskarens egen 

bedömning av om det finns en överrensstämmelse mellan empiri och teori. Detta är enligt 

Svenning det mest dominerande sättet att bedöma validitet, vilket utvecklas som en 

fingerkänsla med erfarenhet (Svenning, 2003, ss 66-67).  

För att öka trovärdigheten i vår studie har vi under intervjuerna bestämt att inte använda oss 

av begrepp som är direkt kopplade till det vi undersöker, utan vi använder istället begrepp 
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som reflekterar exempelvis sociala normer och gruppidentitet. På detta sätt kan vi ställa 

samma fråga flera gånger fast på olika sätt, vilket leder till att vi kan bekräfta respondentens 

svar. För att se till att respondenterna har förstått frågorna valde vi att både upprepa samma 

fråga flera gånger, samt omformulera vid behov. Vid tillfällen då respondenten sagt att de 

inte förstått frågan i sig har vi omformulerat, men även försökt exemplifiera med hjälp av den 

information vi tidigare har fått från respondenten. Valet att exemplifiera genom att använda 

information som respondenten utgett grundas i att vi som intervjuare inte vill påverka 

respondentens uppfattning och ståndspunkter. Här har vi alltså haft intervjuareffekten i åtanke 

eftersom det kan ske en viss snedvridning av svaren då det gäller kvalitativa intervjuer. 

Intervjuareffekten uppstår om respondentens tolkning eller svar av frågor på något sätt blir 

påverkat av intervjuarens agerande eller attityd. Utifrån detta använder vi oss därför av en så 

kallad trattmodell där vi börjar med att ställa små, neutrala frågor för att sedan utveckla dessa 

då respondenterna förhoppningsvis känner sig mer bekväm med situationen i sig och med oss 

som intervjuare (Bryman, 2011). För att försäkra oss om att vi har förstått respondenternas 

svar har vi även använt oss av upprepning och dubbelcheckning.  

På grund av att studien har en begränsad tid har vi fått nöja oss med att intervjua ett fåtal 

respondenter, där hälften även har skett över telefon. Vad gäller generaliseringen av 

materialet i relation till populationen skulle detta kunna ses som ett problem. För att motverka 

detta valde vi att använda oss av ett kvoturval där vi har fokuserat på några kategorier. Dessa 

är kön, ålder samt yrkesgrupp där vi valt en jämn könsfördelning, åldersbegränsning (mellan 

20-30 år) samt kravet av att vara student i Umeå. 

Slutligen kan man även säga att vi har ökat validiteten inom denna studie eftersom vi har 

använt oss av liknande metod tidigare, vilket gör att ytvaliditeten (Svenning, 2003, s 66) 

stärks med vår erfarenhet och kunskap kring problemområden som kan förekomma vid 

intervjuer inom kvalitativa studier.  

5.4. Etiska principer 

Innan intervjuerna informerade vi våra respondenter om olika forskningsetiska principer som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011, ss 131-132). Dessa innebär att det för respondenten är helt frivilligt att ställa upp samt 

att de kan undvika att svara på frågor som de inte känner sig bekväma med. De har även rätt 

att själva bestämma över sin medverkan, och kan när som helst under intervjuns gång välja 

att avbryta om de så känner. Vi informerade även om att respondenterna ska kunna förbli 
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anonyma, samt vad uppgifterna som vi insamlar kommer att användas till. De namn samt 

centrala kännetecken vi använder oss av under analysen kommer av forskningsetiska 

principer därför att fingeras och har därmed inget att göra med respondenterna i fråga. 

Eftersom målet var att spela in intervjuerna valde vi att på förhand informera respondenterna 

om detta samt få deras samtycke. På förhand skickade vi även ut ett informationsbrev med 

ovanstående information och mer allmän information om studien i sig (se bilaga 2).  

En större etisk fråga vi har haft i åtanke handlar om problemet med att ställa svåra frågor. 

Vad kan detta få för konsekvenser för dem som deltar? Ställer vi frågor som gör att de börjar 

tänka på ett nytt sätt? Skapar detta i så fall nya reflektioner? Vi är medvetna om att våra 

frågor kan leda till negativa reflektioner, dock finns det även en möjlighet att de även leder 

till mer positiva tankar. Om någon ifrågasätter sitt eget drickande, uppfattar vi inte det som 

något negativt, eftersom alkohol faktiskt kan ses som en drog. Vi hoppas att medverkan i 

studien istället ska kunna leda till en insikt om hur uppfattningar kring bruket av alkohol kan 

påverkas av gruppidentitet, sociala normer samt den kontext man befinner sig inom. 

6. Empirisk redovisning och analys 

Vi har intervjuat sex personer, varav hälften män, hälften kvinnor i åldern 21-30 som läser 

vid Umeå Universitet. Alla namn är av etiska skäl fingerade och då de presenteras har vi tagit 

bort centrala kännetecken. Nedan följer en kort sammanfattning om medverkande 

respondenter och deras livssituation. 

6.1. En exposé - sex intervjupersoner 

Jenny är 30 år gammal och läser termin tre av fyra inom medicin och hälsa. Hon bor 

tillsammans med sin man och två barn i ett radhus. Jenny är uppväxt i en kristen familj där 

alkohol inte har tagit någon större plats. Vid tidig ålder skiljdes hennes föräldrar, största delen 

av tiden bodde hon med sin mamma som träffade en ny man. Även under denna tid var 

alkoholkonsumtionen liten men hennes mors sambo hade en förmåga att dricka för mycket då 

de väl befann sig inom situationer där drickande var en vital del. I dagsläget kan hennes 

alkoholvanor kopplas till sociala sammanhang, då hon gärna kan ta ett glas vin till maten eller 

då hon umgås med vänner. I yngre dagar var hennes alkoholvanor mycket mer inriktade på 

festande och att lära känna nya människor.  

Emma är en tjej på 25 år som studerar termin fyra av sex inom beteendevetenskap. Hon är 

sedan fyra år tillbaka sambo, och de bor tillsammans i en hyresrätt. Hon levde i en familj där 
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modern var alkoholiserad. Vid 11 års ålder skiljde sig föräldrarna, modern fann en ny sambo 

som även han hade alkoholproblem. Eftersom Emma bodde hos dem hade detta en kraftig 

inverkan på hennes bild av alkohol. För tillfället dricker hon aldrig på grund av att hon går på 

medicin som inte bör blandas med alkohol. Hon anser det vara okej att dricka i sociala 

sammanhang, men allting bör vara med måtta.  

Markus är en man på 28 år som arbetar inom teknisk support och läser några enstaka kurser 

vid universitet på sidan om. Han har sedan sex år tillbaka bott tillsammans med sin sambo i 

en hyresrätt. Uppväxt med sin mor som haft alkoholrelaterade problem har Markus valt att 

vara nykterist och endast under de senare åren har han känt en saknad då han gärna skulle 

vilja kunna dricka exempelvis Whiskey för han anser att det är en socialt främjande dryck. 

Dock har han under uppväxten haft god kontakt med sin far som har stöttat hans val att vara 

nykter. Så länge som människor dricker med måtta ser han inget problem med alkohol i sig, 

dock anser han att folk också blir väldigt "dryga och jobbiga" när de blir onyktra. 

Sandra är 21 år gammal och läser nu termin två inom ett samhällsvetenskapligt program. Hon 

bor ensam i en studentlägenhet och är singel. Sandra har levt i en familj med stränga regler 

kring alkohol, där det har funnits krav på att inte dricka. Inom den direkta familjen har det 

inte funnits något alkoholberoende, men genom sin omgivning har hon uppmärksammat 

beteendet och detta har i sin tur påverkat hennes syn av alkohol. Hon ser inga problem med 

att ta ett glas själv, men hon anser att det är mer värt inom sociala sammanhang eftersom det 

stärker öppenhet och gemenskap inom gruppen. Hennes inställning till festande och att gå ut 

på krogen och så vidare har ändrats efter att hon har fyllt 20, detta enligt henne på grund av 

att alkohol är mer lättillgängligt då man inte behöver gå ut på krogen för att köpa alkohol. 

Anton är en man på 21 år som studerar ekonomi och industriell utveckling, han är nu inne på 

sin tredje termin. Han bor hemma hos sina föräldrar och är singel. Under sin uppväxt fanns 

krav i hemmet på att inte dricka alkohol, men Antons nyfikenhet innebar en tendens att bryta 

mot reglerna. Anton ser inte ett problem med att dricka ensam, dock ser han ett problem med 

att bli berusad om det inte är tillsammans med andra människor. Han menar att när han var 

yngre fanns det en känsla av nyfikenhet och utforskning, samt en känsla av att man ville 

passa in. Denna känsla förändrades enligt Anton och i dagsläget dricker han bara för att han 

tycker att det är roligt.  

Jonas är 23 år gammal och är inne på sin fjärde termin inom beteendevetenskap. Han är 

förlovad, men bor ensam i en studentlägenhet. Hans föräldrar hade en ganska avslappnad 
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inställning till alkohol. Han hade en god relation till sina föräldrar och de satte på grund av 

detta inte särskilt många begränsningar, vilket gav honom möjlighet till att utforska. Hans 

närmre familj har inte konsumerat speciellt mycket alkohol, men han har haft kontakt med 

alkoholproblem i form av hans farbror. Detta har enligt Jonas lett till att han svagt distanserat 

sig från alkohol. Han skulle inte kunna tänka sig att dricka alkohol ensam, utan ser det mer 

som en social sak. Alkohol är i dagsläget mer relaterat till familjen, då Jonas oftast dricker 

vid sociala sammanhang som familjen medverkar inom. Detta har enligt honom förändrats 

över tid, då han kände att han var tvungen att dricka när han var yngre, detta för att passa in i 

den grupp som han befann sig inom. 

6.2. Analys 

Syftet med studien har varit att få en förståelse för hur studenters erfarenheter och upplevelser 

påverkar deras uppfattningar kring bruket av alkohol under studieåren. För att studera detta 

har vi utgått ifrån frågeställningar som rör olika sociala grupper och hur dess dominerande 

normer har en inverkan på individens uppfattning på bruket av alkohol, plats och tid i livet 

samt hur social såväl som individuell identitet kan påverka studenters uppfattning av 

alkoholbruk. För att göra detta har vi valt att presentera våra resultat i de underkategorier vi 

tidigare skapat. Dessa är; sociala normer, grupptillhörighet/gruppen vikt, anpassning, 

avvikelse, individuell/social identitet som mer framträdande samt övergångsperiod. 

6.3. Sociala normer och grupptillhörighet 

Sociala normer har en inverkan på individers uppfattning till alkohol genom att det skapar ett 

ramverk för i vilken utsträckning alkoholbruket uppfattas som okej. Emma beskriver nedan 

hur det inte är okej att dricka för stora mängder alkohol: 

Men det handlar om sociala regler kring hur man bör uppföra sig. Att det inte är lämpligt att 

supa sig dyngrak. Men det är okej när folk dricker vid middag och liknande, det som jag känner 

skulle besvära mig mer är när det sker extremt. (Emma) 

Även Jenny påpekar hur man bör dricka i måttliga mängder: 

[...] ska man följa normen skall man ju tycka om att dricka alkohol men i måttliga mängder. Man 

ska inte vara nykterist men inte heller en sådan som dricker i för stora mängder. Man skall klara 

av att dricka alkohol helt enkelt. [...] man ska inte vara en tråkmåns. (Jenny) 

Inom studentvärden kan denna måttstock dock se annorlunda ut, då det enligt Jonas är mer 

acceptabelt att inta större mängder alkohol som student. 
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[...] jag tror att vad gäller studenter så finns det en norm kring dom… att det är okej att dricka så 

mycket som de gör... "de är studenter - det är därför"… det gör ju att det uppfattas som normalt. 

Det är det som är normen, att man ska dricka… speciellt om man är student… då ska man dricka 

mycket mer. (Jonas) 

Här kan vi urskilja hur de normativa och informativa influenserna har en stark inverkan på 

individens uppfattning samt bruk av alkohol. Emma och Jenny talar om att man ska dricka 

lagom mycket alkohol då de uttrycker att det finns sociala regler och normer kring vad som 

uppfattas vara ett normalt intag. Detta har en stark grund i de normativa influenserna (Crisp, 

Turner, 2010, s163) som finns i samhället kring uppfattningen av lagom i relation till 

alkoholbruk. För att slippa uppfattas som avvikande från gruppen eller "tråkig" som Jenny 

påstår, måste man alltså inta alkohol men på "rätt sätt". Ser vi till Jonas citat visar detta 

speciellt på den informativa influensens effektivitet då han menar att ett högre alkoholbruk 

ses som normalt inom studentkulturen, vilket delvis grundas i de informativa influenserna 

som informerat om att studenter bör bruka mer alkohol i och med att detta ses som normalt. 

Detta sker främst då man börjar studera vid universitet på grund av att man befinner sig inom 

en ny miljö, vilket innebär att man som individ måste införskaffa ny information om vad som 

anses vara normativt korrekt och hur man bör bete sig inom denna nya miljö (Crisp, Turner, 

2010, s 163). Det finns på detta sätt normer om hur studenter i jämförelse med andra 

människor på ett acceptabelt sätt kan konsumera mer än andra, dessa normer förmedlas delvis 

med hjälp av informativa influenser. 

Omgivningens åsikter kan ha en betydelse för individens positiva eller negativa uppfattning 

av alkoholbruk på ett sådant sätt att det kan skapa en känsla av tillhörighet. Alla respondenter 

var eniga om att vänners åsikter var av vikt för dem, vi har kunnat urskilja vissa mönster som 

tyder på att detta har haft en inverkan på respondenternas bruk av alkohol - även om detta 

inte skedde avsiktligt. Anton och Jonas förklarar nedan hur deras val att dricka grundas i en 

uppfattad rädsla kring att inte passa in med sina vänner då de drack för att deras kompisar 

gjorde det, det fanns alltså ingen person som sa åt dem att de måste dricka utan denna känsla 

grundar sig istället på uppfattade gruppnormer om hur man bör vara för att passa in.  

[...] kände jag som att jag var tvungen att dricka för att mina kompisar gjorde det... för om jag 

inte drack så skulle jag inte kunna umgås med dom du vet... det fick mig att må ganska dåligt, 

ständig känsla av att behöva göra allt för att passa in. (Anton) 

[...] jag kände som om jag inte drack med dom så var det som att jag var en besvikelse eller så... 

så ja, det var en slags grupptryck men ... inte den typ av tryck som att mina vänner skulle berätta 
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för mig att dricka... det var inte som att de sa att om du inte dricker så vill vi inte vara kompis 

med dig utan det var mer jag som trodde att det fanns en sådan förväntan [...]. (Jonas) 

Anton samt Jonas beskriver hur normen kring alkoholbruk har förändras och hur dessa var 

främst framträdande under den första delen av studietiden. Det fanns då en uppfattad 

förväntan från andra över att man borde dricka, detta kan grunda sig i att de då definierade sig 

själva starkt med just studentgrupper och att de på grund av detta även försökte passa in till 

en större utsträckning. Kanske beror just denna anpassning på deras tid inom studentkulturen, 

och den uppfattning som finns om att studenter dricker mer än befolkningen i allmänhet som 

grundar sig i de normativa influenserna som finns kring alkoholburk. Normativa influenser 

handlar om hur människor anpassar sig till normer för att undgå negativ utvärdering av andra 

människor (Crisp, Turner, 2010, ss 163-164), detta är något som går att urskilja då Anton och 

Jonas beskriver en anpassning för att passa in i den grupp av människor som de befann sig 

med. 

Anton beskriver nedan hur den sociala normen kring alkoholvanor har förändrats över tid då 

han i sina yngre dagar kände sig pressad att bruka mer alkohol för att passa in i sin 

omgivning. En anledning till att han idag tycker sig ha makten att säga nej, skulle kunna 

grundas i att han nu har ett större socialt stöd vilket leder till att konformiteten (Crisp, Turner, 

2010, ss 164-166) till gruppen minskar och att han i större utsträckning vågar avvika från 

gruppens normer.  

Om jag inte vill dricka så har jag nu makten att säga nej, men när jag var yngre så kände jag mig 

mer pressad, speciellt då alla andra är berusad. Jag blev pressad att dricka mer på grund av min 

omgivning antar jag. (Anton) 

En förklarning till Antons uppfattning om just studenters alkoholintag kan förklaras med 

hjälp av social identitetsteori (Crisp, Turner, 2010, ss 18-19). Det är möjligt att Antons 

framträdande sociala identitet är strakt kopplad till just studentlivet, vilket då innebär en 

egenskap länkad till delade uppfattningar om hur man bör vara som student, i detta fall - fler 

dagar betraktas som en dag då man bör dricka. Denna förändring av uppfattning om 

alkoholbruk är kopplad till sociala influenser (informativa och normativa) samt vikten av 

grupptillhörighet då individer som identifierar sig själva starkt med en grupp oftare anpassar 

sig till dess normer. Konformitet handlar om hur attityder, uppfattningar och beteenden 

förändras i svar till en antydd social norm (Crisp, Turner, 2010, s 156), den antydda 

uppfattningen om att studenter dricker mer. Anton förklarar nedan hur uppfattningen om 
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vilka dagar som anses vara okej att dricka på har förändras i och med att han började studera 

vid universitetet, och hur detta uppfattas som något naturligt. Detta tyder på en starkare 

konformitet då fler dagar nu uppfattas vara en dag då man bör dricka alkohol, vilket grundas i 

normer kring hur man som student bör vara och agera. 

[...]det var fler dagar som betraktas som en dag då man borde dricka [...] jag antar att jag har 

vuxit i en känsla där alkohol ses som naturligt och något som alla gör, ganska ofta. (Anton) 

Det är alltså möjligt att Antons framträdande sociala identitet är starkt kopplad till 

studentlivet då fler dagar nu betraktas som en dag då man bör dricka. Detta går att koppla till 

hur studenter som identifierar sig själv starkt med vänner vid universitetet också är mer 

benägna att engagera sig inom alkoholrelaterade situationer, vilket då även stödjer och 

reproducerar de dominerande gruppnormer av alkoholbruk inom studentmiljöer. Tidigare 

forskning har även visat hur det starkaste sambandet mellan normativa influenser och 

individers alkoholbruk finns hos de som är starkt identifierade med sina vänner (Livingstone 

et al., 2011, Jonston et al., 2003), något som vi kan urskilja då Anton och Jonas förklarar hur 

de valde att dricka på grund av att deras vänner gjorde det. Alla respondenter var eniga om att 

alkoholbruk grundar sig i sociala aspekter, en person som uppfattar att alkohol är socialt 

acceptabelt kan bli motiverad till att dricka av sociala skäl och därmed även konsumera mer 

alkohol än vad hen vanligtvis skulle ha gjort (Halim et al., 2012). 

6.4. Övergångsperiod 

Även skolans miljö har en betydelse för respondenternas uppfattning samt bruk av alkohol. 

Det första som händer när man kommer till en ny miljö av människor är att man vill skapa 

nya kontakter. Emma berättar hur hon i början av studietiden kände att det var viktigt att delta 

vid studentaktiviteter som festande med klassen.  

Så i början umgicks jag ju lite mer med studenter men då vill man ju festa jäkligt mycket med 

nollningen och det blev mycket festande. [...] jag var väl med på vissa fester för att komma in med 

klassen liksom[...]. (Emma) 

Även Anton nämner alkoholens roll, speciellt i början av studentlivet. 

Samtidigt måste du hitta vänner, en del av överlevnadsinstinkt, och vad är den gemensamma sak 

människor gör i början av universitetslivet? Det anger tonen, om du vill passa in i denna nya 

miljön så måste du dricka[...]. Det är definitivt känslan av att flytta bort och för att vara en del av 

den sociala miljön måste man dricka. Ja... överlevnad antar jag, för du behöver vänner. (Anton) 
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Här kan vi urskilja en tydlig koppling till sociala normer, normativa och informativa 

influenser då både Emma och Anton förklarar vikten av att passa in. Mer specifikt kan vi i 

Antons påstående se hur den informativa influensen (Crisp, Turner, 2010, s 163) skapar en 

bild av alkoholens vikt relaterat till anpassning inom den nya miljön då han förklarar hur man 

i början av studietiden vill hitta nya vänner och därmed anpassar sitt alkoholintag efter de 

uppfattade normer vad gäller alkoholbruk inom studentlivet. Även Emma beskriver hur 

alkohol spelade en större roll i början av studietiden och förklarar hur detta grundas i en vilja 

att "komma in i klassen". Återigen spelar den normativa influensen en större roll då Anton 

och Emma beskriver sin anpassning till gruppen med mål att passa in och slippa att bli 

negativt utvärderad av andra (i detta fall för att passa in och genom detta även skapa nya 

kontakter). I Antons citat ovan, samt nedan, synliggörs en uppfattad stereotyp kring studenter 

och deras alkoholbruk då han menar att man måste bruka alkohol för att passa in, vilket enligt 

honom även lägger tonen för vilken förhållning studenter bör ha i anknytning till alkohol. Vi 

kan även se hur Anton förklarar att man vill ha bekräftelse från andra för att passa in i den 

nya sociala miljön, detta på grund av att det är av människors intresse att skapa nya vänner. 

Det var inte samma sak med alkohol... det var inte en fysisk person som talade om för mig att 

dricka denna dryck, det var mer en underliggande ton av "alla dricker - du bör också dricka". 

(Anton) 

Dessa sociala normer kring alkohol och dess intag har inom studentvärlden lagt grund för vad 

vi har valt att kalla "studentkulturen". Sandra beskriver hur alkoholrelaterade företeelser har 

blivit en viktig del av denna miljö och hur det kan ses som en tradition inom studentkulturen 

att bruka alkohol. 

 [...] det blir som en slags kultur eller tradition eller sånt så jag tror verkligen att det spelar in. 

(Sandra) 

Ser man till tidigare forskning har den kommit fram till att då individer identifierar sig själv 

starkt med en grupp och då gruppen är av vikt för personen i fråga anpassar man sig i större 

utsträckning till normativa influenser och normer (Livingstone et al., 2011, Jonston et al., 

2003). Vad vi har kunnat urskilja är istället att då man befinner sig i en ny miljö, eller vad 

man skulle kunna kalla för en övergångsperiod i livet, anpassar man sig till de uppfattade 

normer man har om studenter i allmänhet. Detta är alltså uppfattningar och förväntningar som 

man har på varandra och på studenter i allmänhet redan innan man befinner sig på 

universitetet. De flesta respondenter var eniga om att de drack mer i början av studentlivet, 
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den tid då gruppens vikt troligtvis inte var lika stark, detta för att skapa nya kontakter och 

passa in i sin nya omgivning. Kontexten, eller var man befinner sig i livet har därav mening 

då respondenterna menar att de inte brukade lika mycket alkohol efter att de hade spenderat 

en tid på universitetet. 

6.5. Individen 

Då vi frågade Sandra varför hon tror att människor dricker i allmänhet svarade hon: 

För grupptryck, för att passa in… slappna av… alkohol har blivit förknippat med att slappna av 

och fira, jag tror att det är därför folk dricker. Jag tror att andra gör det för att lindra oro och 

stress och sånt, speciellt kanske att studenter gör det för att lindra stress och oro för studier. 

(Sandra) 

Denna anpassning efter gruppens normer med avsikt att passa in skulle kunna tyda på en 

offentlig självmedvetenhet då dessa människor konstant är medvetna om att de blir bedömda 

av andra människor, vilket kan leda till att de därför anpassar sig efter gruppen i en högre 

grad (Crisp, Turner, 2010, s 7). Uppfattningar, attityder och beteenden behöver dock inte 

alltid följas åt, det finns ett flertal faktorer som kan påverka förhållandet mellan dessa. En 

sådan är självmedvetenhet, där en offentlig ståndspunkt innebär att människor är mer troliga 

att anpassa sitt beteende efter sin omgivning (Crisp, Turner, 2010, ss 104-106). En 

anpassning till gruppen medför att man handlar utifrån normativa influenser vilka innebär att 

man vill undgå en negativ utvärdering av andra människor. Detta är någonting som 

synliggörs i Sandras svar ovan då hon menar att man vill passa in i gruppen. Denna vilja av 

att passa in kan även skapa stress då man inte vill ses som avvikande (Goffman, 2011, 

Becker, 1963). 

Enligt social identitetsteori kan jaget delas upp i en personlig och en social del. Den sociala 

identitetens framträdande beror på vilken kontext vi befinner oss inom eftersom den kan 

associeras med ett flertal attribut som är karakteristiska inom gruppen (Crisp, Turner, 2010, 

ss 18-19). Dessa attribut är då starkt kopplade till en uppfattning om hur man bör vara, något 

som kan urskiljas i Sandras svar då hon menar att människor ibland dricker för att passa in i 

gruppen. Detta innebär att den aktuella sociala identiteten kretsar kring just den gruppens 

tillhörighet, samt även att gruppen i sig är personligt viktig för individen i fråga. 

Vi kunde även uppfatta att det finns en social norm kring beteendemönster då man dricker 

alkohol. Jonas och Anton säger:  
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 Jag är blyg men… jag kände mig som när jag drack jag kunde agera lite annorlunda, jag i 

princip kunde göra narr av mig själv och inte må dåligt över det [...]. (Anton) 

[...] ja, jag är blyg... och det är lättare att vara bland andra människor när alkohol är inblandat. 

(Jonas) 

Denna sociala norm kan urskiljas då både Jonas och Anton menar att det är lättare att vara 

bland andra människor då alkohol är närvarande. Detta kan ha att göra med att deras 

individuella identitet och att de som person är mer blyg. Anledningen till att alkohol då 

uppfattas vara lugnande kan grundas i att acceptansen för avvikande och annorlunda beteende 

stiger då personen i fråga är onykter. Dessa normer kan innebära att individen känner en 

mindre oro för att bli negativt bedömd av andra, därav kan alkohol användas som en ursäkt 

för "dåligt" beteende vilket återigen kan kopplas till de normer som finns inom olika grupper 

och samhällen. 

Alkohol spelar alltså en stor roll inom studentlivet, då vi istället ser till familjen och dess 

inflytande över individers uppfattning av alkohol kan vi urskilja ett annat mönster med en 

mer negativ inriktning. Jonas och Markus är båda uppväxta i en miljö som innefattade 

alkoholrelaterade problem. Detta har enligt dem påverkat deras syn på alkohol då de båda har 

valt att ta avstånd från alkohol på olika sätt. 

[...] jag fick en bra förstahandserfarenhet om vad alkohol kan göra för en person .. även vid ung 

ålder kunde jag se att min farbror inte mådde bra av det [...] jag skulle nog säga att denna 

erfarenhet fick mig att vara lite distant från alkohol. (Jonas) 

Jag dricker inte över huvud taget utan jag är nykterist och har alltid varit på grund av att jag är 

uppväxt med en situation där alkohol innebär bara skit. Det är fylla och allmänt illa beteende och 

skrik och bråk och allmänt. (Markus) 

Detta kan speciellt urskiljas hos Markus som på grund av sin uppväxt har valt att vara 

nykterist. I jämförelse med familjens betydelse för Jonas och Markus uppfattning till alkohol, 

förklarar Jenny istället att familjen inte alls har haft någon betydelse för hennes alkoholbruk. 

Detta kan ha att göra med att hon inte på samma sätt har blivit exponerad för alkoholens 

negativa sidor. 

Jag tycker familjen är viktig och så men jag vet inte om jag tycker det har så mycket med alkohol 

att göra. Det som varit är att när man träffas, strålar ihop med större helger och så. (Jenny) 
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Markus nedanstående citat tyder på en nyfikenhet som tidigare inte har uttryckts, vi kan här 

se hur han börjat reflektera kring sitt val att avstå från alkohol då han nu berättar hur han vill 

lära sig dricka whiskey. Drickskulturen, eller rättare sagt som Markus uttrycker det, 

"whiskeykulturen" har lett till att Markus uppfattning av bruket av alkohol har förändrats. 

Den negativa inställning som han tidigare har haft gentemot alkohol i allmänhet har börjat 

luckras upp. Markus tycks enligt oss ha en privat självmedvetenhet, vilket innebär att han 

oftast agerar i linje med sin egen inställning. Detta går att uppmärksamma då han inte haft 

intresse att dricka alkohol trots att andra människor i hans omgivning har gjort det. Markus 

val att idag fatta intresse för whiskeykulturen grundas i ett privat intresse istället för en 

anpassning efter sociala normer (Crisp, Turner, ss 104-106). 

Jag har aldrig någonsin testat när jag varit ung, när mina polare började dricka eller röka eller 

vara ute eller drack öl eller fick av föräldrarna, jag har aldrig någonsin på det sättet varit 

intresserad någonsin att testat utan det har varit nu på senaste tiden för att jag skulle vilja lära 

mig dricka whiskey [...] Jag har dock testat i form av en kul grej att, till exempel whiskey, 

whiskeydrickande för att det nu på senaste två åren verkar vara en intressant och kul grej. 

(Markus) 

Vi kunde även tyda liknande mönster i avseende att ett flertal respondenter över tid har gått 

till en mer privat självmedvetenhet, något som lett till att de inte i lika stor utsträckning 

känner sig pressade till att dricka alkohol, uppfattningen om att man borde bruka alkohol och 

därmed även gör detta minskas alltså då personer i fråga har en mer framträdande privat 

självmedvetenhet. Detta kan förstärkas med Antons nedanstående citat då han beskriver hur 

han i sina yngre dar kände sig mer pressad till att dricka alkohol än vad han i dagsläget gör. 

Om jag inte vill dricka så har jag nu makten att säga nej, men när jag var yngre så kände jag mig 

mer pressad, speciellt då alla andra är berusad. Jag blev pressad att dricka mer på grund av min 

omgivning antar jag. (Anton) 

Ser man till tidigare forskning visar denna att barn som är uppväxt i en miljö med 

alkoholmissbrukande föräldrar är mer benägna att engagera sig i antisociala beteenden samt 

vara mer känsliga för kompistryck och liknande, vilket i sin tur även kan leda till att personen 

i fråga börjar dricka mer alkohol (Velleman, Orford, 2001). Vi har istället sett en motsatt 

effekt hos Jonas och Markus då de har valt att distansera sig från alkohol på grund av den 

närvaro alkoholen hade under deras uppväxt. En anledning till detta kan relateras till att de 

har en mer framträdande privat självmedvetenhet (Crisp, Turner, ss 104-106), och att de 

därför följer sin egen personliga uppfattning istället för att anpassa sig till olika grupper samt 
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normer. Vår tolkning är att en person som är uppväxt i en miljö med alkoholmissbrukande 

föräldrar, samt har en mer offentlig självmedvetenhet troligen kommer att anpassa sig mer 

efter olika normer inom grupper, och att deras alkoholbruk därav kan ökas.  

6.6. Anpassning och avvikelse 

Man bör ha i åtanke att de alkoholrelaterade normer som finns inom studentvärlden inte 

enbart relaterar till hur mycket man bör dricka, utan även att man ska dricka. Detta går att 

urskilja nedan då Jonas beskriver hur människor som väljer att inte dricka uppfattas som 

konstiga och avvikande. 

[...] människor som väljer att inte dricka… jag tror att de uppfattas som konstiga.. och att de 

ständigt behöver förklara varför de väljer att inte dricka... alkoholister tror jag dock ses som 

ganska svaga. (Jonas) 

Att människor som väljer att inte dricka alkohol kan uppfattas som konstiga kan kopplas till 

avvikelse från gruppnormer (Goffman, 2011, Becker, 1963). Människor med karaktärsdrag 

som är avvikande från gruppen kan därav reduceras från att uppfattas vara en vanlig 

människa, till att istället ses som utstött. Människor som inte dricker alkohol, speciellt inom 

studentvärlden, uppfattas alltså ha ett socialt avvikande beteende, vilket om vi ser till Jonas 

citat innebär att dessa individer anses vara konstiga då de ständigt måste förklara varför de 

väljer att inte dricka. Denna stigmatisering
6
 innebär att individer som väljer att avstå från 

konsumering av alkohol måste berättiga denna uppfattning genom att alltid ha en anledning 

till varför de inte dricker. Även Sandra berättar om hur alkohol är en social företeelse samt 

hur man måste berättiga sina val kring alkoholkonsumtion och hur man måste försvara sitt val 

till att inte bruka alkohol. 

[...] det blir en social grej. Det skapar känslor som att man måste förklara sig.. ha en anledning, 

det är så självklart att man ska dricka att det blir konstigt att man inte gör det.. man måste 

försvara varför man inte dricker. (Sandra) 

Vi kan än en gång se en koppling till avvikelse från gruppnormer och hur detta påverkar 

individen i fråga (Goffman, 2011, Becker, 1963) i samband med att Jonas och Anton nedan 

uttrycker en oro för att inte passa in i det sociala sammanhanget och den umgängeskrets som 

de befann sig inom om de inte uppfyllde vissa uppfattade förväntningar angående 

alkoholbruk. Även den normativa influensen (Crisp, Turner, 2010, s 163) syns här genom att 

                                                

6 Att ses som avvikande kan innebära en tillförskrivning av stigma (Goffman, 2011). 
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både Anton och Jonas anpassar sitt beteende på grund av att de vill passa in och slippa bli 

negativt utvärderad av sina vänner (något som de uppfattade som viktigt). Sociala normer 

inom gruppen spelar alltså en stor roll då Jonas menar att det inte handlar om ett direkt 

grupptryck, utan mer om hans personliga uppfattning angående vilket beteende som anses 

lämpligt.  

 [...] kände jag som att jag var tvungen att dricka för att mina kompisar gjorde det... för om jag 

inte drack så skulle jag inte kunna umgås med dom du vet... det fick mig att må ganska dåligt, 

ständig känsla av att behöva göra allt för att passa in. (Anton) 

[...] jag kände som om jag inte drack med dom så var det som att jag var en besvikelse eller så... 

så ja, det var en slags grupptryck men ... inte den typ av tryck som att mina vänner skulle berätta 

för mig att dricka... det var inte som att de sa att om du inte dricker så vill vi inte vara kompis 

med dig utan det var mer jag som trodde att det fanns en sådan förväntan [...]. (Jonas) 

Normer hjälper människor att kunna avgöra vad som uppfattas vara en acceptabel 

alkoholkonsumtion (Borsari, Carey, 2008, ss 331-332), dessa normer kan påverka individens 

uppfattning samt bruk av alkohol då de inte vill uppfattas som avvikande. Enligt Reed et al. 

(2007) kan dock individers uppfattning av alkoholnormer vara överdriva i den mening att 

individer tror att andra dricker mer än vad de egentligen gör. Detta kan ha en inverkan på 

studenters alkoholbruk då de kan känna sig pressade att dricka mer då det finns en förväntan 

att bli mer accepterade och därmed passa in i en grupp, något som kan synliggöras i 

ovanstående citat. För att slippa ses som avvikande i den kultur de befinner sig inom, men 

framförallt slippa ses som avvikande bland sina vänner, anpassar de sig därför till uppfattade 

normer kring hur man bör bete sig. 

7. Sammanfattande slutsatser 

Alkohol är i dagens samhälle en väsentlig del av vår kultur, i och med detta konsumeras det i 

en stor utsträckning utan några direkta tankar om dess negativa effekter. Det är först när 

konsumtionen har gått till överdrift som baksidorna verkligen börjar framhävas. I samhället 

finns det en klassifikation om vad som anses vara ett normalt alkoholintag, detta intag kan 

dock variera beroende på en specifik subkultur eller grupp. Inom studentkulturen är 

acceptansnivån för intag av alkohol högre och det finns nästintill förväntningar på att detta 

intag borde levas upp till. I och med att samhället är under ständig förändrig innebär det även 

en förändring av attityden till alkohol, och där igenom även människors uppfattning om 

bruket av alkohol. Syftet med denna studie har varit att få en förståelse för hur studenters 
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erfarenheter och upplevelser påverkar deras uppfattningar kring bruket av alkohol samt 

undersöka hur olika sociala grupper och dess dominerande normer har en inverkan på 

individens uppfattning på bruket av alkohol, plats och tid i livet samt social och individuell 

identitet kan påverka studenters uppfattning av alkoholbruk. Tidigare forskning visar att 

normer har en inverkan på individens uppfattning kring vad som uppfattas vara en rimlig 

alkoholkonsumtion (Borsari, Carey, 2008) och kan även på detta sätt lägga grund för 

individens faktiska alkoholkonsumtion. Faktorer som socialt inflytande (Halim et al., 2012), 

gruppidentitet (Reed et al., 2007, Lewis et al., 2010, Livingstone et al., 2011, Johnston et al., 

2003) och familjerelationer (Gutman et al., 2011, Velleman, Orford, 2001) kan även ha en 

inverkan över individers uppfattning samt intag av alkohol på olika sätt. Denna inverkan sker 

genom gruppens vikt för personen i fråga, människors skäl till alkoholintag och socialt tryck.  

Det finns en social och kulturell struktur i varje samhälle som skapar olika former av ideal. 

Människor blir konstant påverkade och påverkar sin omgivning i form av sociala influenser, 

dessa kan kopplas till våra tankar, känslor och beteenden. Människor som avviker från 

normer kan uppfattas ha ett avvikande beteende och kan därför kategoriseras av andra som 

konstig. Huruvida individer blir påverkade av olika normer inom olika grupper och i 

samhället beror delvis på hur viktig gruppen för personen i fråga är, men individers 

självmedvetenhet och identitet kan även spela roll. Personer som har en mer offentlig 

självmedvetenhet är mer troliga att följa olika normer, detta på grund av en rädsla att bli 

negativt bedömd av andra. 

Olika sociala grupper och dess dominerande normer har en inverkan på studenters 

uppfattning på bruket av alkohol på olika sätt. Vi fann att respondenter som upplevt 

alkoholrelaterade problem inom sin familj hade en tendens att uppfatta alkohol som något 

mer negativt. Detta går inte i linje med den tidigare forskning vi har sett till inom området då 

denna menade att de med en negativ identifiering till familjen var kopplat till ett ökat 

alkoholbruk (Gutman et al., 2011). En anledning till detta skulle kunna vara att tidigare 

forskning inom ämnet främst utgår ifrån kvantitativ data. Med ett kvalitativt angreppssätt har 

det gett oss möjlighet att få en djupare förståelse för bakgrunden och erfarenheter till 

studenters alkoholbruk. Fanns det istället inga sådana problem inom familjen har vi inte 

kunnat urskilja något inflytande på individens alkoholbruk. Dock skulle man kunna se till 

tidigare forskning där de med en mer positiv identifiering med familjen utvecklat ett minskat 

alkoholintag (Gutman et al., 2011). De som har en mer positiv bild och familjerelation där det 
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inte har funnits några alkoholrelaterade problem kan därav ha blivit påverkade i en positiv 

riktning utan att själv vara medveten om detta. 

Då vi har sett till vänskapskretsen har vi kunnat urskilja ett mönster där alla respondenter var 

eniga om att vänners åsikter var av vikt för dem. Detta hade i sin tur en inverkan på 

respondenternas uppfattning samt bruk av alkohol, trots att detta inte skedde avsiktligt. Denna 

påverkan grundade sig i en rädsla av att inte passa in, vilket ledde till att respondenterna ofta 

agerade i linje av gruppnormer, främst då de hade nära vänner inom gruppen. Ser man till 

tidigare forskning kring gruppidentitet (Reed et al., 2007, Lewis et al., 2010, Livingstone et 

al., 2011, Johnston et al., 2003) i samband med alkoholkonsumtion får dessa stöd i och med 

att grupper definierade av vänskap kan ha en normativ inverkan på alkoholbruket. 

Skolmiljöns betydelse för individers uppfattning av alkohol grundade sig främst i människors 

strävan efter att vara en del av gruppen samt en känsla av tillhörighet. Individer som avstår 

från alkohol kan inom studentvärlden uppfattas ha ett socialt avvikande beteende, vilket kan 

skapa en rädsla att inte passa in. Detta kan vara en av anledningarna till en hög 

alkoholkonsumtion inom studentvärlden. Med detta kan man se kopplingar till tidigare 

forskning som handlar om upplevda normer (Borsari, Carey, 2008, Halim et al., 2012) och 

identifikation med grupper (Reed et al., 2007), vilket korrelerade med en högre nivå av 

alkoholbruk. De uppleva normerna inom studentvärlden, samt en starkare identifikation till 

studentlivet leder alltså till att individer konsumerar mer alkohol på grund av den uppfattning 

som finns angående studenters konsumtionsmönster. Sociala normer har en inverkan på 

individers attityd till alkohol genom att dessa skapar en struktur för vad som anses vara ett 

accepterat intag. För att inte uppfattas som avvikande ska man alltså varken konsumera för 

lite, eller för mycket alkohol. 

Kontextens (plats och tid i livet) inverkan på studenters uppfattning kring bruket av alkohol 

har vi främst kunnat urskilja i början av studietiden. Denna tid är en slags övergångsperiod då 

människor vill få nya kontakter. Främst vid starten av universitetsstudier är alkoholbruket 

som högst, detta kan troligen grundas i att individen befinner sig i en ny miljö samt vill lära 

känna nya människor. Uppfattningen om att studenter dricker mycket alkohol leder till att 

detta uppfattas vara det bästa sättet att lära känna nya människor. Vi kunde tyda en enighet 

hos respondenterna beträffande att alkoholkonsumtionen har minskat med åren, detta kan 

bero på att man "finner sig själv" och därav vågar vara mer utstickande. Detta avviker från 

den tidigare forskning vi sett till på ett sådant sätt att människor brukar anpassa sig efter 
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normer i en högre grad då gruppen är viktig för personen i fråga (Livingstone et al., 2011, 

Johnston et al., 2003). Vad vi här istället kan urskilja är att individer följer gruppnormer för 

att lära känna nya personer, och att gruppen i fråga inte är speciellt viktig. Återigen kan detta 

kopplas till att vi har gjort en kvalitativ studie och att den tidigare forskningen främst utgår 

ifrån kvantitativ data. Detta har gett oss en möjlighet att på bättre sätt skapa en förståelse för 

studenters erfarenheter och tankar. 

Individuell och social identitet kan påverka studenters uppfattning av alkohol på ett sådant 

sätt att det kan skapa en rädsla av att inte passa in. De med en offentlig självmedvetenhet 

anpassade sig mer till gruppen vilket ledde till en högre uppfattning av alkoholbruk för dem 

inom studentvärlden medan de med en mer privat självmedvetenhet inte påverkades av 

studentrelaterade alkoholnormer på samma sätt. Vi har kunnat urskilja hur respondenters 

självmedvetenhet har gått från att vara mer offentlig till privat, vilken har en betydelse för i 

vilken utsträckning de känner ett behov att anpassa sig till sin omgivning. Beroende på vilken 

social identitet som är framträdande följer människor olika sociala normer på olika sätt. Om 

den sociala identiteten är starkt kopplad till just studentlivet kan uppfattningen samt bruket av 

alkohol vara högre än för människor som inte har en framträdande social identitet som 

student. 

8. Avslutande diskussion 

Alkohol är inblandat inom många sociala situationer, något som har olika inverkningar på 

individer. Det framgår att alkohol ses som något normalt och näst intill självklart inom 

studentlivet, där det finns en vilja att dra med personer inom den alkoholrelaterade 

gemenskapen. Då personer väljer att inte konsumera alkohol finns det alltid ett behov och en 

känsla av att behöva motivera detta, något som kan urskiljas hos ett antal intervjupersoner. 

Detta skapar en känsla av avvikelse, vilket kan leda till att individer med en mer offentlig 

självmedvetenhet anpassar sig till de normer som finns angående alkoholbruk. Det finns en 

allmän uppfattning om att studenter dricker mer alkohol än vad de egentligen gör, något som 

går att urskilja i och med att de intervjupersoner vi pratat med inte alls konsumerar lika 

mycket alkohol som de uppfattar att andra gör. Dessa uppfattade konsumtionsmönster 

påverkar människor på olika sätt, främst går detta att urskilja i början av studierna då bruket 

av alkohol är som störst. Kanske beror detta på att man vill passa in inom den nya gruppen, 

detta för att träffa nya människor och skapa ett nätverk av vänner. Våra resultat tyder på att 

detta ökade intag av alkohol avtar med tiden och att bruket är som högst vid början av 
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studierna, det är dock viktigt att påpeka att detta så klart inte sker i alla fall. Studentmiljön 

kan på detta sätt bidra till att skapa alkoholproblem för vissa individer. 

Vad bidrar universitetskulturen med vad gäller förväntningar på eget ansvar? Det finns enligt 

våra resultat en koppling mellan att befinna sig i en ny miljö samt lära känna nya människor 

och normers betydelse i den mening att individer oftare följer de normer som uppfattas, detta 

är dock mest framträdande hos personer som har en mer framträdande offentlig 

självmedvetenhet. Frågan är nu om det är upp till individerna att hantera detta problem helt 

på egen hand, eller om universitetet bör ta del av detta ansvar. Enligt våra resultat kan det 

vara en orimligt stor förväntan av unga människor som befinner sig inom nya miljöer att 

hantera dessa problem på egen hand. Det är därför till fördel om universitetet tar upp detta 

problem och informerar om alkohol och dess negativa sidor vid början av studierna. Det kan 

även vara av vikt att informera om hur kurserna med tiden blir mer avancerade och att nivån 

för hur mycket man måste studera höjs med tiden. Det kan vara värt att nämna att det under 

studietiden inte läggs fokus på alkoholbruk och "fest" så som det kan uppfattas finnas, utan 

att detta är en merit för framtiden. Insparken, då alkoholbruket ofta är högst kan ses som en 

positiv källa på grund av att man träffar människor och på detta sätt kan skapa kontakter för 

framtida studier. Dock kan det även ses som något mer negativt då det kan vara början av ett 

alkoholproblem för vissa individer.  

Huruvida universitetets information om alkohol och dess negativa konsekvenser kan påverka 

individers alkoholbruk är dock en annan fråga, men det kan vara ett led i att hjälpa individer 

att uppfatta de normativa influenserna på ett annat sätt och därmed även minska bruket av 

alkohol. Det är dock värt att poängtera att en svaghet med denna studie är dess vidd då den 

har omfattat ett så pass begränsat antal respondenter. För att stärka det empiriska underlaget 

skulle det behövas mer omfattande studier på området grundat i ett större urval. Framtida 

studier skulle kunna fokusera på studenters uppfattning samt bruk av alkohol i ett 

könsperspektiv. Under vår studie har vi kunnat urskilja olika könsskillnader vad gäller 

uppfattning av samt alkoholbruk vilket går att urskilja i citatet nedan då Jenny talar om att det 

finns olika förväntningar kring alkoholbruk beroende på om man är kvinna eller man.  

 [...] killar förväntas dricka mycket mer än tjejer. Det skall hela tiden räknas upp liksom, jag har 

druckit så här många öl, hur många har du druckit? Och det skall jämföras. Det kanske hänger 

kvar lite grann om det var killar som var så när de var tonåringar så kanske det hänger kvar att 

de tror att de förväntas dricka mycket liksom. (Jenny) 
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Det skulle därför vara intressant att se hur dessa könsrelaterade normer påverkar individens 

uppfattning av alkoholbruk. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Teman; Familj, social omgivning och upplevelser/erfarenheter. 

- Ålder? 

- Kön? 

- Utbildning samt vilken termin? 

- Hur ser ditt boende ut? Bor du ensam eller med föräldrar/sambo? 

- Civilstånd? 

- Vad är ditt första minne av alkohol? 

- Hur gammal var du första gången du drack alkohol?  

- Skulle du kunna berätta om någon gång då du drack alkohol (varför, tillsammans med vilka 

människor (om några var närvarande), inom vilket sammanhang) 

- Skulle du kunna tänka dig att dricka alkohol ensam? 

- Vilka känslor uppstår då du dricker alkohol ensam, respektive med andra personer i din 

omgivning? 

- Inom vilka sammanhang dricker du oftast alkohol idag? Om du jämför med då du var yngre, 

skulle du säga att detta har förändrats över tid, förklara hur och varför. 

- Har du någon gång känt dig pressad till att dricka? Förklara hur.  

- Har någon i din omgivning ifrågasatt ditt val att dricka alkohol, eller motsvarade; ditt val att 

inte dricka? Vilka känslor skapade detta? 

- Beskriv ett bra sammanhang då alkohol har varit närvarande; beskriv ett dåligt sammanhang 

där alkohol har varit närvarande. 

- Finns det vissa sociala sammanhang som du dricker mer eller mindre alkohol inom? Försök 

att förklara vad detta skulle kunna bero på. 

- Hur uppfattar du människor som väljer att ta avstånd från alkohol, respektive människor 

som väljer att konsumera mer alkohol än andra.  

- Brukar du vara ute och festa mycket (definiera även vad du anser vara mycket)? Har detta 

förändras över tid på något sätt, förklara hur. 

- I vilken utsträckning uppfattar du att andra studenter dricker? (en typisk student). Vad tror 

du ligger bakom detta? 

- Varför dricker du alkohol?  

- Varför tror du att människor dricker alkohol? Vad ser du som en rimlig förklarning till 

detta? 
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- Skulle du säga att du är en blyg människa? Är det i så fall lättare att umgås med andra då 

alkohol är med i bilden? 

- Hur skulle du säga att män respektive kvinnor förhåller sig till alkohol? Kan du se några 

klara uppdelningar? Om ja, ge exempel! 

- Är samhällsnormerna vad det gäller drickande jämlika eller ser de olika ut för kvinnor och 

män? Exemplifiera.   

- Anser du att det finns några skillnader mellan män och kvinnors alkoholvanor? Förklara 

hur. 

- Finns det vissa sociala sammanhang där det finns klara könsuppdelningar vad gäller intag 

av alkohol? Försök att förklara vad detta skulle kunna bero på. 

- Tror du att det finns en kopplig mellan (normala) alkoholvanor och klass? Exemplifiera! 

- Kan du berätta lite om din uppväxt? 

- Hur ser din familjerelation (föräldrar, samt om man har en egen familj) ut? 

- Vad har din familj för betydelse för dig vad gäller livet i sig, men även till synen av 

alkohol? 

- Vad har din familj haft för förhållningssätt till alkohol (tänker främst på uppväxten)? 

- Har din familj brytt sig då du kommit hem berusad (då man var yngre om man inte bor 

hemma längre)? 

- Känner du någon som har ett alkoholberoende? Hur tror du i så fall att detta har påverkat 

din inställning till alkohol?  

- Hur ser din vänskapskrets ut?  

- Umgås du mycket med studenter? Förklara hur och varför. 

- Är andras åsikter viktiga för dig? 

- Känner du att du har behövt ändra din personlighet för att passa in i studentvärlden vid 

något tillfälle och i så fall på vilket sätt? 

- Är du aktivt deltagande inom studentlivet? (sittningar och så vidare) 

- Tror du att dina konsumtionsvanor på något sätt kan påverkas av din sociala omgivning? På 

vilket sätt? 

- Har du vänner som dricker mycket? på vilket sätt påverkar detta dig? Skulle du säga att 

detta har förändrats över tid? 

- Hur skulle du definiera (kategorisera) dig själv? (som man, kvinna, student osv.) 

- Hur tror du att samhällets syn ser ut vad gäller nykterister samt alkoholister?  

- Tror du att det finns vissa samhällseliga normer kring vad gäller alkohol? Exemplifiera! 

- Anpassar du ditt drickande till den sociala grupp som du befinner dig med? Vad tror du att 
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detta beror på i så fall?  

- Hur ser din ekonomiska situation ut? 

- Hur ser dina ekonomiska prioriteringar ut? Vad är viktigt för dig? 

- Efter att du har lagt pengar till dina prioriteringar, vad brukar resterande pengar gå till? 

- Hur ser du på alkoholpriserna? Är de för höga eller för låga - motivera. 

- När du åker ut och festar, brukar du hålla dig till mer privata fester eller brukar du gå in på 

krogen? Motivera varför. (Har priser något att göra med detta?) 

- Något att tillägga? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Renee Öström och Anna Trittmann, läser nu sista terminen av Socialpsykologi vid 

Umeå universitets Sociologiska institution. Vi arbetar nu på vårt examensarbete och har valt 

att skriva om hur olika sammanhang, grupper eller individer påverkar uppfattningar till 

alkoholbruk vad gäller studenter. Det skulle vara till stor hjälp för oss om du skulle kunna 

tänka dig att ställa upp och berätta för oss om dina erfarenheter.  

Intervjun kommer att ske vid ett tillfälle som vi tillsammans kommer överrens om, helst 

under vecka 17. Intervjun är helt frivillig, du garanteras att vara anonym samt du har även 

möjlighet att avbryta intervjun om du så känner för. Uppstår det frågor som känns obekväma 

finns alltid möjligheten att hoppa över dessa. För att underlätta transkriberingen kommer 

intervjuerna att spelas in, det är självklart garanterat att ingen utomstående kommer att få ta 

del av dessa. Informationen kommer enbart att användas i vår C-uppsats, och vid intresse 

finns möjlighet för er att ta del av den färdiga uppsatsen. Om detta känns aktuellt, eller om du 

har andra frågor kan du alltid nå oss via mail.  

Vi är mycket tacksam att du ställer upp och tar dig tid! 

 

Renee Öström    Anna Trittmann 

chizu.se@gmail.com   atrittmann@hotmail.com 

 


	Abstract
	Förord
	Innehållsförteckning
	1. Inledning
	2. Syfte och frågeställningar
	3. Tidigare forskning
	3.1. Normers inflytande över individen
	3.2. Gruppidentitet
	3.3. Familjens påverkan
	3.4. Kort sammanfattning av tidigare forskning

	Teoretiska förklarningsmodeller
	4.1. Gruppen och sociala normer
	4.2. Individens självmedvetenhet och identitet

	5. Metod
	5.1. Urval
	5.2. Intervjuform
	5.3. Bearbetning av material
	5.3. Trovärdighet
	5.4. Etiska principer

	6. Empirisk redovisning och analys
	6.1. En exposé - sex intervjupersoner
	6.2. Analys
	6.3. Sociala normer och grupptillhörighet
	6.4. Övergångsperiod
	6.5. Individen
	6.6 Anpassning och avvikelse

	7. Sammanfattande slutsatser
	8. Avslutande diskussion
	Litteraturförteckning
	Bilaga 1: Intervjuguide
	Bilaga 2: Informationsbrev

