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Abstract * 

 

Alcohol consumption and student life have been connected through many years. Many people 

establish their drinking habits during their years as a student and drinking habits among 

students are therefore an extremely important topic. The aim of this study was to examine the 

drinking habits of students at Växjö University. The study included 98 respondents who 

answered a survey concerning sex, age, living status, social relations, social desirability and 

drinking habits. The result indicated that male students consumed more alcohol than female 

students. There was also a strong connection between living status and alcohol consumption, 

with the students who lived on Campus consuming more alcohol than those living off 

Campus. Overall the result of the study was supported by previous research.  

 

Keywords: Alcohol, Students, Gender, Social desirability  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* Det finns ett antal personer som vi speciellt vill tacka för att de har hjälpt till under genomförandet av detta uppsatsarbete. Stort tack till 

Roger Andersson för att du genom din expertis gjorde det möjligt för oss att lägga ut enkäten på Internet. Vi vill även tacka vår handledare 

Judit Lindqvist för allt stöd och uppmuntran när vi själva kände att vi hade kört fast. Till våra nära och kära vill vi tacka för att ni har stått 

ut med oss under denna period. Slutligen vill vi tacka alla er som har hjälpt oss genom att ställa upp och besvara enkäten. Vi är medvetna 

om att alkoholvanor kan vara ett känsligt område och därför är ert deltagande extra betydelsefullt. 
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Introduktion 

Precis som sömn och drömmar har drogframkallade tillstånd fascinerat människor i 

alla tider. För tre tusen år sedan ansåg aztekerna att hallucinogena svampar var en helig 

substans som kunde användas för att kommunicera med andevärlden. Även under forntiden 

tillskrev människor droger magiska egenskaper och använde dem dels för nöjes skull och dels 

på grund av deras förmåga att kunna förändra människors medvetande. Alkohol påverkar 

människors medvetande genom förändringar i hjärnans system men dess effekt påverkas 

också utav psykologiska och kulturella faktorer såväl som miljöfaktorer. Alkohol är idag den 

mest använda rekreationsdrogen i ett flertal länder (Passer & Smith, 2001). Skälet till att 

människor brukar alkohol är därför att den bl.a. lindrar ångest, smärta, stress och ensamhet. 

Andra tillfällen som förknippas med alkoholkonsumtion i vårt samhälle är när vi firar något, 

när vi har ett behov av att ingå i en social gemenskap och inte vill känna oss utanför samt i 

traditionella sammanhang som exempelvis vid olika högtider (Johansson & Wirbing, 1999).  

Anledningen till att människor upplever det som avslappnande och känner 

välbefinnande av att dricka alkohol är för att detta minskar aktiviteten i nervsystemet. Vid 

intag av alkohol frigörs dopamin, en signalsubstans som får nervositet och vissa hämningar 

att släppa samtidigt som det verkar rogivande och muskelavslappnande. Alkohol frisätter 

också endorfiner, ett ämne som liknar morfin och som ger lugn och lyckokänslor 

(Systembolaget, 2004). Vid låga doser minskar därmed känslor som ångest och anspänning 

och personen ifråga befinner sig i ett tillstånd av avslappnad eufori. Minskningen av den 

neuronala aktiviteten leder också till att människors hämningar släpper eftersom aktiviteten i 

den del av hjärnan som kontrollerar detta avtar. Risken finns dock att människor gradvis 

utvecklar en tolerans för alkohol vilket så småningom kan leda till ett fysiologiskt beroende. 

Vid högre doser av alkohol kan tankeförmågan och den fysiska koordinationen försämras och 

vid extremt höga doser kan i värsta fall de vitala livsprocesserna avta vilket leder till döden 

(Passer & Smith, 2001).   

 

Alkoholkonsumtionsutvecklingen i Sverige 

Berusningsdrickande är en urgammal nordisk tradition och i början av 1800-talet var 

den svenska alkoholkonsumtionen en av de högsta i Europa (Systembolaget, 2004). Intag av 

alkohol har ända sedan 1600-talet varit föremål för regleringar i Sverige men de äldsta över 

tid jämförbara siffror som finns om alkoholförsäljningens utveckling i Sverige är enligt 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningen (CAN, 2005) från 1861 och framåt. 

På 1860-talet skedde en nedgång av alkoholkonsumtionen till följd av missväxt och 
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lågkonjunktur men i och med industrins genombrott och den därpå följande högkonjunkturen 

skedde en ökning av konsumtionen. Under de fyra sista decennierna av 1800-talet var 

försäljningen relativt hög, i genomsnitt 8 liter ren alkohol per invånare och år. 

Alkoholförsäljningen minskade sedan i början av 1900-talet och var som lägst vid slutet av 

första världskriget på grund av försörjningsproblem och ransoneringar. Under efterkrigstiden 

ökade sedan försäljningen successivt i takt med det ökade välståndet och urbaniseringen. 

Mellan 1998 och 2003 ökade den totala volymen från 5.8 till 6.9 liter per invånare och år 

vilket innebär en ökning med närmare 20 %.  

Enligt CAN (2005) har alkoholkonsumtionen i Sverige under 2000-talet ökat kraftigt, 

men samtidigt har den registrerade försäljningen fortsatt att vara relativt oförändrad. Det som 

innefattar den registrerade försäljningen är Systembolagets och restaurangernas försäljning, 

men även butikernas folkölsförsäljning. Den oregistrerade konsumtionen d.v.s. den alkohol 

som privatinförs från andra länder, smugglas eller hemtillverkas måste därför läggas till för 

att den totala alkoholkonsumtionen ska kunna beräknas. År 2004 beräknades den totala 

konsumtionen till 10.4 liter ren alkohol per invånare som var 15 år och äldre, vilket är den 

högsta konsumtionen på 100 år. Konsumtionstoppen infinner sig runt 20-25 årsåldern då 

männens konsumtion är mer än dubbelt så stor som kvinnornas.  

Sedan 1990-talet pekar alkoholfrågeundersökningar på en ökning av andelen 

storkonsumenter av alkohol. Detta tros främst bero på ett ökat antal dryckestillfällen men 

även på att intensivkonsumtionen har ökat, d.v.s. att en person dricker mer än en flaska vin 

eller motsvarande vid ett och samma tillfälle. Mellan 1998 och 2003 ökade antalet 

alkoholrelaterade vårdtillfällen med 11 % men däremot har inte de mätbara alkoholskadorna 

ökat i motsvarande grad som den faktiska konsumtionen. Detta kan bero på att det sker en 

fördröjning innan effekterna blir så tydliga att de kan uppmärksammas (CAN, 2005).  

När det gäller de bedömningar som har gjorts av alkoholkonsumtionsutvecklingen i 

Sverige så bygger denna dels på uppgifter om hur mycket alkohol som säljs och dels på 

konsumtionsvaneundersökningar. Dessa frågeundersökningar görs för att få fram 

fördelningen av konsumtionen samt förändringar av alkoholvanorna inom och mellan olika 

befolkningsgrupper. Resultatet av många av dessa frågeundersökningar ger en mer eller 

mindre överensstämmande bild utav verkligheten. När det handlar om områden som 

alkoholvanor vilka kan uppfattas som känsliga och privata anses risken för mätfel vara 

förhöjd. Tidigare forskning har därför visat att det i princip alltid förekommer en viss 

underrapportering vad gäller alkoholkonsumtion och att de personer som missbrukar alkohol 

tenderar att vara överrepresenterade bland bortfallet (Folkhälsoinstitutet & Centralförbundet 
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för alkohol- och narkotikaupplysning, 1996). Denna underrapportering beror till stor del på 

den sociala önskvärdhetseffekten. Ett antal studier har visat att människor har en stark 

tendens att agera på ett sätt som får dem att framstå som bättre än vad de egentligen är 

(Stainton Rogers, 2003). En person som ligger högt på den sociala önskvärdhetsskalan har en 

benägenhet att svara på ett socialt attraktivt sätt. Denna typ av person strävar efter att göra ett 

gott intryck och att framstå som välanpassad, vilket kan leda till att personen omedvetet 

svarar på ett sätt som denne tror är önskvärt. Undersökningar som alkoholstudier där 

datamaterialet bygger på försökspersoners självskattningsformulär påverkas därför lätt av 

människors tendens till social önskvärdhet. Risken är stor att den som tillfrågas under- eller 

överrapporterar vissa händelser för att framstå i bättre dager (Larsen & Buss, 2005; 

Brottsförebyggande rådet, 2005). 

 

Alkoholberoende, skadlig alkoholkonsumtion och riskfylld alkoholkonsumtion 

Vid studier av alkoholvanor är det viktigt att vara medveten om och att kunna 

särskilja begreppen alkoholberoende, skadlig alkoholkonsumtion och riskfylld 

alkoholkonsumtion. Begreppet alkoholberoende är grundläggande för diagnosen av 

alkoholism och brukar särskiljas från alkoholskador. Beroendesyndromet utgörs av en 

interrelaterad grupp av kognitiva, beteendemässiga och fysiologiska symtom medan 

alkoholskador istället består av de somatiska, psykologiska och sociala 

funktionsnedsättningarna som är en direkt eller indirekt följd av en skadlig 

alkoholkonsumtion och alkoholberoende (Bergman & Källmén, 2000).   

Världshälsoorganisationen (WHO) har genom International Classification of Diseases 

(ICD) tagit fram de definitioner på vad som avses med skadligt bruk och missbruk, den 

senaste versionen är ICD-10 och den började användas inom WHOs medlemsländer 1994 och 

i Sverige 1997 (World Health Organization, 2006; Johansson och Wirbing, 2005). 

Anledningen till att begreppet skadligt alkoholbruk inkluderades i ICD-10 var för att 

tydliggöra komplexiteten i alkoholproblematiken. Skadlig alkoholkonsumtion rör medicinska 

och relaterade typer av skador och definieras som alkoholvanor som redan orsakar skador på 

hälsan. Dessa skador kan vara antingen somatiska såsom leverskador eller psykiska som 

exempelvis depressivitet eller försämrad tankeförmåga. Precis som med riskfyllda 

alkoholvanor förknippas skadlig alkoholkonsumtion med negativa sociala konsekvenser och 

bemöts ofta med kritik från omgivningen. Att en viss typ av alkoholkonsumtion ses som 

negativ av familjen eller kulturen är dock inte något bevis för att denna är skadlig.  



Campus 

 

5 

Riskfylld alkoholkonsumtion definieras som ett etablerat alkoholvanemönster som 

innebär en hög risk för framtida skador på hälsan, både fysiska och psykiska men som ännu 

inte har resulterat i några skador. Även riskfyllda alkoholvanor kritiseras ofta av människor i 

omgivningen men detta är inte något bevis för att dessa alkoholvanor kan anses vara 

riskfyllda. Inte heller sociala problem som rattfylla är någon pålitlig indikation på detta. Det 

väsentliga för begreppet riskfylld konsumtion är istället den höga risken för framtida skador 

på hälsan och för att kunna värdera detta undersöks nivån och mönstret i alkoholvanorna 

(Bergman & Källmén, 2000). 

 

Studentliv och alkoholvanor 

Många människor grundlägger sina dryckesvanor under sina år som studenter och av 

1000 studenter riskerar minst 100 stycken att bli alkoholberoende senare i livet enligt 

Johansson (1995). Studentlivet innebär att studenter ställs inför många sociala situationer och 

situationer som uppmuntrar till alkoholkonsumtion. För många studenter är det sociala 

umgänget så pass viktigt att de gärna anpassar sig till gruppnormen och därmed dricker mer 

alkohol än vad de hade bestämt sig för innan kvällen. Alkoholbruket bland studenter kan 

också vara ett led i frigörelseprocessen från föräldrarna. För många studenter är studietiden 

vid universitetet första gången som de helt står utanför sina föräldrars kontroll och en hög 

alkoholkonsumtion är ett sätt för dem att testa och hitta deras egna gränser. Att studenter 

oroar sig för studier, jobb och framtid är inte svårt att förstå och att dricka sig berusad blir då 

ett sätt att manipulera tiden och att slippa ifrån att plågas av skuldkänslor över det förflutna 

eller ångest inför framtiden. Många studenters kommande alkoholproblem grundläggs på kår- 

och nationspubarna och bland de studenter som sällan eller aldrig besöker de olika 

aktiviteterna finns det få som har alkoholvanor som kan bedömas som riskfyllda medan det 

bland dem som i hög utsträckning deltar i nationsnöjeslivet finns många som har just dessa 

riskfyllda alkoholvanor (Johansson).     

Alkoholbruk och studentliv har historiskt sett alltid varit sammanlänkat och ett tydligt 

exempel på detta är de studentvisor som sjöngs och som fortfarande sjungs på sittningar. 

Studenter som dricker alkohol gör dock detta på grund av samma orsaker som människor i 

allmänhet men förutom dessa tillkommer för studenter också studentlivets egna traditioner 

och de studenter som vill kan därför därigenom lätt få stöd för sina missbruk. På många 

universitet och högskolor riskerar därför drickandet av alkohol att bli en egen 

studenttradition. Studenters alkoholtraditioner som under lång tid enbart varit en tradition 
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bland männen har numera förändrats eftersom kvinnliga studenter tenderar att dricka allt mer 

likt de manliga studenterna (Johansson, 1995). 

 

Studier angående studenters alkoholvanor i USA 

I alkoholstudier från USA framgår det att användandet och missbrukandet av alkohol 

och andra droger bland collegestudenter är ett stort problem såväl i USA som i andra delar av 

västvärlden. West och Grahams (2005) forskning visade att 30 % av alla collegestudenter 

hade druckit sig gravt berusade (4 till 5 glas för män per gång, 3 till 4 glas för kvinnor) under 

den senaste månaden och 40 % hade gjort det under det senaste året. Såväl skolidrottare som 

nationsmedlemmar klassades som grupper där det skedde en stor förtäring av alkohol. 

Nationsmedlemmar drack sig dessutom berusade mer frekvent än icke nationsmedlemmar. 

De studenter som konsumerade alkohol löpte större risk att utsättas för sjukdomar, få skador 

från olyckor och bli utsatta för sexuella övergrepp och andra brott. Sämre studieresultat och 

avhopp från studierna var också vanligare hos de studenter som konsumerade alkohol än hos 

dem som inte gjorde det. Även de studenter som valde att avstå från alkoholkonsumtion blev 

lidande genom andras alkoholkonsumtion eftersom de ofta fick nattsömnen och studietiden 

förstörd, materiella skador och riskerade att bli angripna av de studenter som drack (West & 

Graham). 

Eftersom 80 % av collegestudenterna drack och 50 % drack mycket och regelbundet 

så ansåg Ehrlich, Haque, Swisher-McClure och Helmkamp (2006) att collegestudenter 

utgjorde en grupp som riskerade att få alkoholrelaterade problem. Collegestudenters 

alkoholkonsumtion har visat sig resultera i dödsfall, skador, brott och sexuella övergrepp och 

så många som 1400 collegestudenter tros omkomma varje år på grund av alkoholrelaterade 

oavsiktliga skador. Vanligt förekommande var att collegestudenter intensivkonsumerade 

alkohol, det vill säga drack mer än fyra (för kvinnor) eller fem (för män) drinkar per person 

under en period av två timmar vid ett och samma tillfälle och intensivkonsumering sågs ofta 

som en invigningsritual för nya studenter. Antal collegestudenter på campus som 

intensivkonsumerade alkohol visade sig vara 44 %, en siffra som varit den samma det senaste 

decenniet. Syftet med Ehrlich, Haque, Swisher-McClure och Helmkamps undersökning var 

därför att se om ett studenthälsocenter var en möjlig plats för införandet av ett 

missbrukarprogram (Ehrlich et al.).  

Ett flertal studier har också visat att studenter tenderar att överskatta andra studenters 

alkoholkonsumtion både i allmänhet (global subjective norms) och vad gäller nära vänner 

(proximal normative beliefs). Maddock och Glanzs (2005) studie visade tydligt på att det 
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fanns ett samband både mellan sociala normer och normativa värderingar och 

alkoholkonsumtion. Normativa värderingar om alkoholanvändning visade sig därmed vara en 

dold anledning som påverkade alkoholkonsumtionen hos studenter (Maddock & Glanz). Att 

collegestudenter markant överskattade mängden av vätska som de skulle hälla i glasen för att 

få en standardöl, blandad drink eller en shot var också det huvudsakliga resultatet av en studie 

genomförd av White, Kraus, McCracken & Swarzwelder (2003). Denna undersökning visade 

att ju större mugg, desto mer vätska hällde studenterna i muggen. De slutsatser som drogs 

utifrån dessa resultat ledde till ett ifrågasättande av studenters validitet gällande deras svar på 

standardiserade undersökningsformulär om deras alkoholkonsumtion. Exempelvis skulle en 

student som sade sig ha druckit 5 drinkar under en kväll lika gärna ha kunnat dricka 10 eller 

fler standarddrinkar. I de fall där det handlade om egenhändigt upphällda drinkar kunde deras 

alkoholkonsumtion med andra ord vara mycket större än vad de rapporterade att de drack. 

Enligt denna rapport var också kvinnor mer benägna att dricka mer egenhändigt upphällda 

drycker än män. En anledning till detta kan vara att kvinnor, enligt undersökningen, drack 

mer vin vilket är en typisk egenhändigt upphälld dryck. Män drack istället öl oftare än vad 

kvinnor gjorde. Öl serverades ofta per flaska eller burk och stämde därför oftast bättre 

överens med studenternas självskattning av deras alkoholintag. Detta resultat innebar också 

att det kunde ifrågasättas om det verkligen fanns någon könsskillnad vad gällde 

alkoholkonsumtion per tillfälle vilket tidigare studier har visat på (White et al.). 

En studie utförd av Park & Grant (2005) är en av de få studier som har försökt visa 

både på de positiva och på de negativa konsekvenserna av alkoholkonsumtion. De positiva 

konsekvenser som främst rapporterades var att studenterna kände sig avslappnade och att de 

glömde sina studierelaterade problem. Studenterna rapporterade att de upplevde fler positiva 

än negativa konsekvenser av alkoholkonsumtion vilket överensstämmer med tidigare 

forskning. Männen rapporterade också att de upplevde fler negativa konsekvenser än vad 

kvinnorna gjorde. De flesta negativa konsekvenser såsom att ha oplanerat sex eller 

skadegörelse visade sig dock inte vara relaterade till själva alkoholkonsumtionen. Detta 

resultat kan ha berott på att effekten av alkoholkonsumtionen berodde mer på psykologiska 

karaktärsdrag än mängden alkohol (Park & Grant). 

Lite forskning har gjorts kring alkoholvanor och studenter med funktionshinder eller 

studenter från etniska minoriteter. Syftet med West och Grahams (2005) studie var att i detalj 

redogöra för de insatser som gjorts såväl för studenter i allmänhet som för de i riskzonen 

(nationsmedlemmar, skolidrottare) samt hos de historiskt sett underrepresenterade (etniska 

minoriteter, handikappade) studentgrupperna vid Virginias colleges och universitet.Tidigare 
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har framkommit att även om studenter från etniska minoriteter generellt sett dricker mindre 

än kaukasiska studenter är det lika vanligt att de utsätts för de risker som alkoholkonsumtion 

medför. För att ta reda på i vilken utsträckning det fanns alkoholförebyggande åtgärder för 

skolidrottare, nationsmedlemmar, studenter från etniska minoriteter, studenter med 

funktionshinder och studenter som bröt mot skolans policy användes ett frågeformulär. Syftet 

var också att ta reda på vilket behandlingssätt som var vanligast förekommande och vilket 

som gav bäst resultat. Trots att det har visat sig vara ineffektivt var den näst vanligast 

förekommande alkoholförebyggandeåtgärden ett program som informerar om vilka regler 

och bestämmelser som gäller på campus. Av studenter från skolor med nationer och 

skolidrottare uppgav dock 40 % att institutionen inte riktade sig mot dessa grupper och endast 

fyra stycken studenter rapporterade att det fanns alkoholförebyggande program som riktade 

sig mot studenter från etniska minoriteter. Ett enda college rapporterades ha dessa typer av 

program för studenter med funktionshinder. Forskarna ansåg dock att deras forskningsresultat 

inte gick att generalisera på andra skolor och att det därför behövdes fortsatt forskning för att 

få ökad förståelse kring de förebyggande åtgärder som användes (West & Graham).  

Sammanfattningsvis visar studier från USA angående studenters alkoholvanor att 

missbrukandet av alkohol är ett stort problem och att alkoholkonsumtion har visat sig 

resultera i oavsiktliga skador som exempelvis dödsfall och sexuella övergrepp. Studenter 

tenderar även att överskatta sin egen alkoholkonsumtion särskilt vid konsumtion av 

egenhändigt upphällda drycker. Studier visar dock att studenter upplever fler positiva än 

negativa konsekvenser av alkoholkonsumtion. 

 

Svenska studenters alkoholvanor 

Sundboms (2003) studie inkluderade studenter vid sex universitet: Uppsala, 

Göteborg, Lund, Örebro, Växjö och Luleå och tre högskolor: Halmstad, Skövde och Falun-

Borlänge. Denna studie hade som syfte både att undersöka studenters alkoholvanor och att 

belysa hur den specifika studentmiljön på de olika orterna påverkade alkoholkonsumtionen. 

För att undersöka om studenternas alkoholkonsumtionsnivå var högre jämfört med 

konsumtionsnivån hos personer som inte var studenter gjordes en jämförelse med en 

befolkningsundersökning av personer i åldersgruppen 20-24 år. Denna jämförelse tydde på att 

studenternas alkoholkonsumtion var högre än icke-studenters men skillnader i mätmetoder 

gjorde det svårt att dra en säker slutsats.  

Resultaten av denna studie visade också att oavsett vilket mått på alkoholkonsumtion 

som användes så fanns det en betydande andel studenter vid de undersökta högskolorna och 
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universiteten som hade alkoholvanor som var riskfyllda eller skadliga och att dessa framför 

allt återfanns i den yngsta åldersgruppen och bland männen. Redovisningen av hur många av 

veckans dagar som innehöll alkoholkonsumtion visade att män i genomsnitt drack alkohol 

fler dagar i veckan än vad kvinnor gjorde. Det fanns också ett tydligt samband mellan 

alkoholbruksnivå och antalet konsumtionsdagar. En jämförelse mellan studieorterna visade 

att många konsumtionsdagar var vanligast förekommande vid de tre stora universiteten. 

Denna skillnad mellan studieorterna kunde tolkas som en indikation på att det omfattande 

utbud av utskänknings- och festmöjligheter som gavs på de största studieorterna i 

undersökningen resulterade i att studenter konsumerade alkohol under fler veckodagar än vad 

som var fallet på mindre orter med ett mindre utbud.   

Dryckesmiljön varierade också tydligt med studenternas ålder, ju yngre man var desto 

vanligare var det att man drack i studentmiljö och ju äldre man var desto vanligare var det att 

man drack i hemmiljö. Ju mer skadligt eller riskfyllt ens alkoholbruk var desto vanligare var 

det att det ägde rum i samband med nöjesaktiviteter med studentanknytning och desto 

ovanligare att det skedde i hemmiljö. Det var också betydligt fler av de yngre studenterna 

som uppgav att deras alkoholkonsumtion hade ökat än vad det var som uppgav att den hade 

minskat. Konsumtionsökningen under studietiden var vanligast bland studenterna i Uppsala 

och Lund d.v.s. bland dem som mötte det största nöjesutbudet för studenter. I denna studie 

framkom också att studentnöjen i första hand frekventerades av de yngre studenterna och i 

högre utsträckning av de manliga än av de kvinnliga. I studien påvisades också ett tydligt 

samband mellan studentnöjeslivet och alkoholbruksnivå i likhet med de studier som 

genomförts i USA. Studenter med lätt alkoholbruk deltog minst i de olika nöjesaktiviteterna 

och studenter med avancerat alkoholbruk deltog mest (Sundbom). 

En annan studie av Eriksson och Olsson (2004) som undersökte alkoholvanor bland 

högskolestuderande i åldrarna 19-29 år hade som syfte att ta reda på om studenters 

alkoholvanor skiljde sig från den övriga befolkningen och i så fall på vilket sätt. De resultat 

som framkom i denna studie visade i motsats till tidigare studier som Sundboms (2003) på 

stora likheter vad gällde alkoholkonsumtion mellan studenter och övriga i åldrarna 19-29 år. 

Studerande och icke-studerande män berusade sig i lika stor utsträckning men icke 

studerande män visade sig ha en högre genomsnittlig årskonsumtion än studerande män. 

Studerande kvinnor drack dock under ett år i genomsnitt något mer än övriga kvinnor. 

Generellt sett var likheterna mellan studerande och icke studerande så stora att det inte fanns 

något belägg för att studerande skulle dricka mer än andra grupper. Studien visade däremot 

att studerande i högre grad hade haft svårt att arbeta effektivt dagen efter de konsumerat 
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alkohol och att deras alkoholkonsumtion hade lett till försämrad ekonomi. De negativa 

konsekvenserna av alkoholkonsumtion var dock generellt sett likartade mellan studerande 

och icke studerande (Eriksson & Olsson).     

En rapport av Bullock (2004) som inkluderade studenter från högskolan i Kalmar, 

Lunds universitet, Umeå universitet och Växjö universitet visade att 4 % av de studenter som 

deltog i undersökningen inte hade druckit alkohol under de senaste 12 månaderna före 

genomförandet av studien. Av de tillfrågade rapporterade 33 % att de intensivkonsumerade, 

två gånger per månad eller oftare och 55 % motsvarande mängd minst en gång per månad. 

Av de studenter som var mellan 20-24 år uppgav 42.4 % att de intensivkonsumerade alkohol. 

I denna studie verkade dock inte ålder ha någon signifikant betydelse på 

alkoholkonsumtionen, förutom att de studenter som var mellan 30-34 år svarade att de inte 

drack lika ofta. Bland de övriga grupperna (16-19 år, 20-24 år, 25-29 år och 35 år och äldre) 

fanns det dock ingen skillnad. Däremot påverkade boendesituationen intensivkonsumtionen 

eftersom 55 % av de som bodde med en rumskamrat, 49.4 % av de som bodde i 

studentkorridor och 41.9 % av de som bodde ensamma i en egen lägenhet uppvisade denna 

typ av konsumtion. För de studenter som bodde ensamma, i korridor eller med rumskamrater 

var det mer än dubbelt så troligt att de intensivkonsumerade alkohol än de som bodde med 

sina föräldrar eller med en partner och/eller barn. Av resultatet framkom också att 75 % av 

studenterna ansåg att alkoholkonsumtion var ett normalt beteende för en universitetsstudent.  

De studenter som uppgav att de hade en god fysisk hälsa drack oftare än de som 

uppgav att de hade dålig hälsa och de drack också en signifikant större volym. Det fanns även 

ett samband mellan studietid och alkoholvanor eftersom det visade sig vara mer sannolikt att 

de studenter som befann sig i början av sin utbildning eller de som hade tagit ett mindre antal 

akademiska poäng intensivkonsumerade alkohol. Även studietakten spelade in och de 

studenter som studerade på heltid intensivkonsumerade alkohol vid 50 procent av deras 

dryckestillfällen medan de som studerade deltid istället intensivkonsumerade vid en tredjedel 

av deras dryckestillfällen. De studenter som bodde på studenttäta områden som exempelvis 

på Campus drack kraftigt vid fler av deras dryckestillfällen. I likhet med tidigare studier 

visade även denna att frekvensen och kvantiteten av alkoholkonsumtion ökade utifall att 

studenterna var delaktiga vid aktiviteter på Campus. Något som dock visade sig reducera 

studenternas alkoholbruk var studiepressen och för de studenter som kände en hög akademisk 

press att fullfölja sina studier var det 20 procent mindre troligt att de intensivkonsumerade 

alkohol än de som ansåg sig ha en låg akademisk press (Bullock). 
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Forskningsstudier som genomförts av Granstedt (2004) vid universiteten i Luleå och 

Växjö fokuserade sig på nya studenter med frågor om dryckesvanor i relation till stress, 

stresshantering samt hur studenterna mådde. Granstedts undersökning var fokuserad på de 

alkoholvanor som grundläggs i ett tidigt stadium av utbildningen då stress ofta är vanligt 

förekommande. Denna stress kan leda till psykisk ohälsa och då kan alkoholen ses som ett 

sätt att varva ner. Agneta Öjehagen, (docent i psykiatrin vid medicinska fakulteten, Lunds 

universitet) som ansvarade för stresshanteringsdelen av projektet menade att alkohol 

förknippas med fest och glädje och att människor har förväntningar att alkohol ska göra dem 

gladare och mer avkopplade. Ju mer människor dricker desto högre förväntningar har de på 

alkoholen som ett medel för avkoppling. Detta ökar risken för den som inte kan hantera stress 

på något annat sätt. Hon tillade också att kvinnor upplever mer stress än män och är mer 

riskfyllda i sitt drickande då de oftare använder alkoholen som hjälp för att kunna koppla av. 

Avsikten med denna studie var också att universiteten bör ta ett större ansvar för att 

ge studenterna bättre sätt att hantera stress på och därigenom utveckla ett mindre riskfyllt 

drickande. Kent Johansson (institutionen för alkoholforskning vid Lunds universitet) menade 

att de dryckesvanor som studenterna skaffar sig under sin studietid blir ett kommande 

problem vilket har sina grunder i stressen under utbildningstiden eftersom de vuxna 

alkoholvanorna grundläggs i 18 till 25 års ålder. Denna studie visade också att de studenter 

som bodde på Campus drack mer än de som pendlade. Detta är en tradition som måste ändras 

på, inte genom att studenter tvingas sluta dricka helt utan genom att de måste lära sig att 

hantera sitt drickande. En lösning som nämndes var Luleås universitets alkoholpolicy där nya 

studenter får en miniutbildning kring alkohol och stress. Kursen som erbjuds innehåller vad 

fenomenet innebär, tekniker för stresshantering samt de biologiska reaktionerna och syftet är 

att förbättra studenternas självomhändertagande (Granstedt).  

En omfattande undersökning av Johansson (1995) av Uppsalastudenters alkoholvanor 

visade att studenter drack betydligt mycket mera vin och öl än starksprit, dryckesvanor som 

mer liknade de kontinentala än de svenska. Samtidigt var dock studenters sätt att dricka 

typiskt svenskt på grund av intensivkonsumtionen d.v.s. vanan att dricka sig berusad. Många 

av de studenter som deltog i denna undersökning ansåg själva att de drack för mycket och 

många var också medvetna om att de riskerade att skadas av sin höga alkoholkonsumtion. 

Många utav dem ansåg dessutom att studentlivet var den bidragande orsaken till att de drack 

mer än de själva egentligen ville. I likhet med tidigare studier var andelen bland de yngre 

studenterna med en ganska hög alkoholkonsumtion betydligt mycket större än de äldre 
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studenternas och yngre kvinnliga studenter visade sig till och med dricka mer än vuxna män 

(Johansson). 

Resultaten av de studier som har genomförts av svenska studenters alkoholvanor visar 

sammanfattningsvis att det finns en betydande andel studenter som har alkoholvanor som är 

riskfyllda eller skadliga och att detta gäller framför allt yngre studenter men även manliga 

studenter. I dessa studier framkom också ett tydligt samband mellan studentnöjeslivet och 

alkoholbruksnivå. De studenter som bodde på Campus, de som var engagerade i 

studentaktiviteter och de som nyligen hade påbörjat sina studier visade sig konsumera mer 

alkohol än övriga studenter.  

I takt med att en allt större andel av ungdomarna i Sverige väljer att studera på 

universitet eller högskola blir studenters alkoholvanor allt viktigare att undersöka. Det som 

tidigare studier har visat att det är under studietiden som de flesta människors alkoholvanor 

och eventuella alkoholproblem grundläggs är ytterligare en orsak till att uppmärksamma 

utvecklingen utav studenters dryckesvanor. Naturligtvis är det också viktigt att undersöka 

allmänhetens alkoholvanor men studenter är en grupp som, vilket har framgått av de studier 

som har genomförts, på många sätt särskiljer sig från resten av populationen vad gäller 

traditioner och levnadsförhållanden och de bör därför ägnas särskilt intresse. På senare år har 

flera studier (Sundbom, 2003; Bullock, 2004) angående svenska studenters alkoholvanor 

genomförts och Växjö Universitet har ingått i flera av dessa. Det är dock viktigt att dessa 

undersökningar fortsätter att genomföras kontinuerligt för att det ska kunna avgöras hur 

studenters alkoholvanor utvecklas. Att de studier som har genomförts hittills visar på 

motsägande resultat vad gäller kvinnliga och manliga studenters alkoholvanor och studenters 

alkoholvanor jämfört med ickestudenters alkoholvanor är också en anledning till att 

genomföra ytterligare studier. Syftet med denna studie är därför att undersöka vilka 

alkoholvanor studenter vid Växjö Universitet har.  

 

Med utgångspunkt av tidigare studier har vi därför valt att utgå från följande 

hypoteser: 

Hypotes 1 

Manliga studenter konsumerar mer alkohol än kvinnliga studenter. 

 

Hypotes 2 

De studenter som bor på Campus konsumerar mer alkohol än de studenter som bor utanför 

Campus. 
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Hypotes 3 

Yngre studenter konsumerar mer alkohol än äldre studenter. 

 

Hypotes 4 

Det finns ett samband mellan social önskvärdhet hos studenter och deras alkoholvanor. 

 

Hypotes 5 

Ju större socialt umgänge studenterna har desto mer alkohol konsumerar de. 

 

Metod 

Deltagare 

Studien inkluderade 98 respondenter varav 54 stycken var kvinnor och 44 stycken var 

män. Av 300 utskickade enkäter blev svarsfrekvensen 33 %. Utav respondenterna var 42 

stycken mellan 19-24 år, 29 stycken var mellan 25-28 år och 27 stycken var från 29 år och 

äldre. Samtliga deltagare var studenter vid Växjö Universitet under våren 2006.  

  

Material 

I denna studie användes en enkät som bestod av två delar (APPENDIX 2). Den ena 

behandlade demografiska frågor och där ingick frågor om studenternas etniska ursprung, 

boendesituation, studieprestation, hälsa och motionsvanor. I denna del ingick även 7 frågor 

om social önskvärdhet, fråga 19-25. Dessa frågor var tagna från Swedish universities Scales 

of Personality (SSP) som är en omgjord version av Karolinska Scales of Personality (KSP). 

Dessa frågor handlade om social konformitet, vänlighet och hjälpsamhet. Den sociala 

önskvärdhetsskalan kan användas för att avslöja om människor vill framstå i en bättre dager 

eller för att mäta en specifik personlighetsegenskap (Gustavsson, Bergman, Edman, Ekselius, 

von Knorring & Linder, 2000). I detta fall användes SSP enbart för att mäta graden av social 

önskvärdhet d.v.s. för att avslöja de personer som eventuellt skulle underrapportera om sina 

alkoholvanor. De 8 hälsorelaterade frågorna som ingick i fråga 13 var hämtade från rapporten 

Livskvalité – En individuell upplevelse (Aytar, Hamilton, Lindqvist & Mattson, 1997). Den 

andra delen bestod av ett redan tidigare utvecklat formulär, Alcohol Use Disorders 

Identification Test (AUDIT). AUDIT utvecklades 1982 av en forskargrupp för 

Världshälsoorganisationen (WHO) och är ett enkelt och snabbt test som används för att 

identifiera personer med riskabla eller skadliga alkoholvanor. Detta instrument är främst 
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avsett för att på ett tidigt stadium identifiera skadligt drickande snarare än alkoholism. 

AUDIT innefattar tio frågor som enbart rör alkohol och det fokuserar på aktuella 

alkoholvanor. De första tre frågorna belyser mängd och frekvensdrickande. Nästföljande tre 

frågor handlar om alkoholberoende och de sista fyra frågorna berör problem eller skador 

orsakade av alkohol inklusive negativa psykologiska reaktioner. AUDIT är för närvarande det 

enda test som framställts särskilt för att kunna användas internationellt. Detta frågeformulär 

överensstämmer med ICD 10-definitionen av alkoholberoende och skadlig 

alkoholkonsumtion. AUDIT kan användas både som en kort strukturerad intervju eller som i 

detta fall som ett självskattningsinstrument (Bergman & Källmén, 2000). 

De frågor som ingår i AUDIT formuläret har valts ut på grund av sin representativitet, 

att de korrelerar med alkoholkonsumtion, sin tydliga relevans och sin förmåga att särskilja 

lågkonsumenter från konsumenter som har en skadlig konsumtionsnivå. Varje fråga 

poängsätts från 0 poäng för det första alternativet till 4 poäng för det sista och frågorna 1-3, 

4-6 och 7-10 poängsätts var för sig men summeras även till en total poäng som kan variera 

från 0-40. Höga poängtal på de första tre frågorna indikerar att personen ifråga har en 

riskfylld alkoholkonsumtion medan höga poängtal på frågorna 4, 5 och 6 talar för ett 

alkoholberoende och höga poängtal på de sista fyra frågorna innebär i allmänhet en skadlig 

alkoholkonsumtion. Om en person får 19 eller fler totalpoäng i AUDIT talar detta för att 

denne har mer uttalade alkoholproblem och troligen har utvecklat ett fysiskt alkoholberoende. 

Genom användning av AUDIT kan personer med en riskfylld eller skadlig 

alkoholkonsumtion såväl som alkoholberoende identifieras men det är inte i sig själv ett 

diagnostiskt test (Bergman & Källmén, 2000). 

 

Datainsamling 

Undersökningsdeltagarna valdes ut genom slumpmässigt utdrag från Växjö 

Universitets studenters e-post. Tillgången till e-postregistret möjliggjordes via en av 

författarnas egen inloggning på studenternas e-postkonto. Under menyn adresser valdes sedan 

sökfunktionen för enbart studenters e-postadresser. För att i så stor utsträckning som möjligt 

undvika att i urvalet få med de personer som inte längre studerar vid universitetet så 

begränsades sökningen till årtalen 2002-2006. De årtal som används i e-postadresserna är det 

årtal då studenterna skrevs in vid Växjö Universitet och det antogs därför att de studenter som 

började sina studier innan 2002 troligtvis redan har avslutat sina studier. Under varje årtal 

visades en lista med 500 adresser. Innan det slumpmässiga urvalet gjordes uteslöts dels de 

studenter vars e-postadresser innehöll ex eftersom dessa var utbytesstudenter. Anledningen 
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till att de exkluderades var p.g.a. att enkäten var på svenska och att de skulle ha svårigheter 

med att besvara den. Av de som återstod valdes var tredje adress och utifrån dessa gjordes 

sedan ett slumpmässigt urval för att begränsa antalet e-postadresser till 300, varav 150 

kvinnor och 150 män. 

För att förenkla insamlandet av enkäterna skickades ett elektroniskt brev ut till 

samtliga undersökningsdeltagare (APPENDIX 1). I detta brev ingick dels en presentation av 

studiens syfte, författarna samt förklaring av enkäten. Det framgick även att deltagandet var 

helt frivilligt och att allt datamaterial skulle behandlas konfidentiellt. I slutet av brevet fanns 

sedan en länk till enkäten. Undersökningsdeltagarna behövde endast klicka fram enkäten och 

besvara den och sedan skickades svaret automatiskt till en tillfällig e-postadress. Denna e-

postadress var skapad enbart för detta syfte och togs bort så snart uppsatsarbetet var avslutat. 

Då enkätsvaren skickades automatiskt till den tillfälliga e-postadressen kunde inte deltagarna 

identifieras och därför skickades påminnelser ut till alla undersökningsdeltagare vid fyra 

tillfällen, även till dem som redan hade besvarat enkäten. I dessa påminnelser tackades de 

deltagare som redan hade besvarat enkäten och de ombads sedan att bortse från påminnelsen 

och därefter följde det ursprungliga brevet. 

 

Databearbetning 

Det insamlade materialet, de 98 enkäterna matades in i SPSS. De missing values som 

var möjliga att åtgärda, ersattes med ett medelvärde som räknades ut med hjälp av de frågor 

som ingick i samma domän. De missing values som inte gick att åtgärda var antal akademiska 

poäng, religion och två av frågorna gällande skadlig alkoholkonsumtion. Eftersom 11 

respondenter inte svarade på antingen fråga 35 eller 36 gick dessa inte att koda in vilket 

innebar att det blev ett bortfall på de ovannämnda frågorna. Det enda påståendet, förutom 

AUDIT med motsatt innebörd kodades om så att riktningen i materialet blev konsekvent. 

AUDIT var inte möjligt att koda om eftersom det redan var ett färdigutvecklat mätinstrument. 

Efter att all data hade förts in undersöktes normalfördelning och univariat statistik, det vill 

säga medelvärde, standaravvikelse, skewness och kurtosis. De olika item summerades till sin 

respektive slutpoäng eller index (socialt umgänge, social önskvärdhet, riskfylld 

alkoholkonsumtion, alkoholberoende, skadlig alkoholkonsumtion och totalpoäng för 

AUDIT). Index för ålder, social önskvärdhet och socialt umgänge delades in i tre 

approximativt lika stora grupper (ca 33,3 %) låg, mellan, hög. Vad gäller ålder delades 

grupperna in enligt följande: låg = 19-24 år, mellan = 25-28 och hög = 29 och uppåt. Social 

önskvärdhet indelades i låg = 7-19 poäng, mellan = 20-22 och hög = 23-28 och socialt 
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umgänge kategoriserades som låg = 4-9 poäng, mellan = 10-11 och hög = 11-16. Variabeln 

boendeförhållande ändrades från att ha varit tre grupper: På Campus, I studentlägenhet 

utanför Campus och Utanför Campus i annat boende till Campus (N=42) och Ej Campus 

(N=56). Ej Campus innefattar därmed både I studentlägenhet utanför Campus och Utanför 

Campus i annat boende. Univariata outliers åtgärdades genom att de ersattes med det näst 

högsta värdet som inte var extremt. De analysmetoder som användes var Cronbach’s Alpha 

test, korrelationsanalyser (Pearsons r) och variansanalyser (ANOVA). 

 

Resultat 

 För att få en översikt av var i materialet det kunde finnas intressanta korrelationer 

genomfördes en korrelationsanalys (Pearsons r). Denna visade att det fanns signifikant 

samband mellan alkoholkonsumtion och ålder ( .267), mellan alkoholkonsumtion och 

boendeförhållande  

( .425), mellan alkoholkonsumtion och socialt umgänge ( .244) och mellan 

alkoholkonsumtion och social önskvärdhet ( .265). Vad gällde alkoholkonsumtion och kön 

fanns en tendens till ett samband ( .210). 

Cronbach’s Alpha test användes för att mäta reliabiliteten på enkätfrågorna. Detta 

visade en hög reliabilitet på AUDIT (= .87) men däremot visade sig reliabiliteten för social 

önskvärdhet vara låg (= .68) och även för socialt umgänge (= .63) (det som sänkte 

reliabiliteten var fråga nummer 16). Tidigare forskning har dock visat att den sociala 

önskvärdhetsskalan av SSP har ett konsekvent lågt värde vad gäller reliabilitet (Gustavsson, 

et al, 2000). 

 

Hypotes 1 

I den första hypotesen antogs det att manliga studenter konsumerar mer alkohol än 

kvinnliga studenter. Denna hypotes kunde delvis styrkas. Analysen genomfördes med fyra 

envägs variansanalyser (ANOVA). Resultaten visade att det fanns en signifikant skillnad 

mellan kön och riskfylld alkoholkonsumtion (män M=5.59, SD=2.61) (kvinnor M=3.57, 

SD=2.48). Det fanns även en tendens till signifikant skillnad mellan kön och skadlig 

alkoholkonsumtion (män M= .91, SD=1.25) (kvinnor M= .72, SD=1.82) och mellan kön och 

den totala AUDIT-poängen (män M=7.54, SD=4.35) (kvinnor M=5.20, SD=6.12). Däremot 

fanns det ingen signifikant skillnad mellan kön och skadlig alkoholberoende. Se tabell 1. 
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TABELL 1 

Skillnaden mellan manliga och kvinnliga studenter vad gäller riskfylld alkoholkonsumtion, 

alkoholberoende, skadlig alkoholkonsumtion och AUDIT total. 

 Df   F Sig  

Riskfylld alkoholkonsumtion 1  15.32 .000 

Alkoholberoende 1 .34 .564 

Skadlig alkoholkonsumtion 1 3.79 .055 

AUDIT total 1 3.93 .051 

 

Hypotes 2 

I den andra hypotesen antogs att de studenter som bor på Campus konsumerar mer 

alkohol än de studenter som bor utanför Campus. Analysen genomfördes med fyra envägs 

variansanalyser (ANOVA). Dessa visade att hypotesen kunde styrkas både vad gällde 

riskfylld alkoholkonsumtion (Campus M=5.88, SD=2.22) (Ej Campus M=3.43, SD=2.59), 

alkoholberoende (Campus M=1.26, SD=2.12) (Ej Campus M= .46, SD= .89), skadlig 

alkoholkonsumtion (Campus M=2.40, SD=2.74) (Ej Campus M= .65, SD=1.19) och AUDIT 

total (Campus M=9.09, SD=6.46) (Ej Campus M=4.25, SD=3.78). Levenes statistiktest 

visade att variansen för variablerna alkoholberoende och skadlig alkoholkonsumtion inte var 

homogena, för att korrigera dessa skillnader genomfördes därför ett Brown-Forsythe test. Se 

tabell 2. 

 

TABELL 2 

Skillnaden mellan studenter som bor på Campus och studenter som inte bor på Campus vad 

gäller riskfylld alkoholkonsumtion, alkoholberoende, skadlig alkoholkonsumtion och AUDIT 

total. 

 Df   F Sig  

Riskfylld alkoholkonsumtion 1  24.22 .000 

Alkoholberoende 1 5.25* .026 

Skadlig alkoholkonsumtion 1 12.66* .001 

AUDIT total 1 19.37 .000 

Not: * enligt Brown-Forsythe test 
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Hypotes 3 

I den tredje hypotesen antogs att yngre studenter konsumerar mer alkohol än äldre 

studenter. Denna hypotes kunde delvis styrkas. Analysen genomfördes med fyra envägs 

variansanalyser (ANOVA). Resultaten visade att det fanns en signifikant skillnad mellan 

riskfylld alkoholkonsumtion och ålder (låg M=5.17, SD=2.45) (mellan M=5.10, SD=2.68) 

(hög M=2.74, SD=2.46), mellan skadlig alkoholkonsumtion och ålder (låg M=1.97, 

SD=2.54) (mellan M=1.38, SD=2.16) (hög M= .52, SD= .98) och mellan AUDIT total och 

ålder (låg M=8.08, SD=6.48) (mellan M=6.38, SD=4.73) (hög M=3.52, SD=3.54). En 

tendens till signifikant skillnad fanns mellan alkoholberoende och ålder (låg M=1.07, 

SD=2.06) (mellan M= .93, SD=1.3) (hög M= .26, SD= .59). Levenes statistiktest visade att 

variansen för variablerna alkoholberoende och skadlig alkoholkonsumtion inte var homogena, 

för att korrigera dessa skillnader genomfördes därför ett Brown-Forsythe test. Se tabell 3. 

 

TABELL 3 

Skillnaden mellan yngre och äldre studenter vad gäller riskfylld alkoholkonsumtion, 

alkoholberoende, skadlig alkoholkonsumtion och AUDIT total. 

 Df   F Sig  

Riskfylld alkoholkonsumtion 2  8.87 .000 

Alkoholberoende 2 2.94* .058 

Skadlig alkoholkonsumtion 2 4.18* .020 

AUDIT total 2 5.86 .004 

Not: * enligt Brown-Forsythe test 

 

För att se var skillnaderna fanns mellan de olika åldersgrupperna (låg, mellan, hög) 

utfördes därefter ett Tukey post hoc-test. Detta visade att det vad gällde riskfylld 

alkoholkonsumtion fanns det en signifikant skillnad mellan grupp 3 (hög) och grupp 1, 2 (låg, 

mellan), däremot fanns ingen signifikant skillnad mellan grupp 1 (låg) och 2 (mellan). När 

det gällde skadlig alkoholkonsumtion fanns en signifikant skillnad mellan grupp 1 (låg) och 

grupp 3 (hög). Det fanns även en signifikant skillnad mellan grupp 1 (låg) och grupp 3 (hög) 

vad gäller AUDIT total. 
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Hypotes 4 

 I den fjärde hypotesen antogs att det finns ett samband mellan studenters sociala 

önskvärdhet och alkoholkonsumtion. Denna hypotes kunde delvis styrkas. Analysen 

genomfördes med fyra envägs variansanalyser (ANOVA). Resultaten visade att det fanns en 

signifikant skillnad mellan skadlig alkoholkonsumtion och social önskvärdhet (låg M=2.48, 

SD=2.90) (mellan M= .83, SD=1.41) (hög M= .71, SD=1.10) och mellan AUDIT total och 

social önskvärdhet (låg M=8.52, SD=7.56) (mellan M=4.78, SD=3.78) (hög M=5.65, 

SD=3.71). Mellan riskfylld alkoholkonsumtion och social önskvärdhet (låg M=5.12, 

SD=2.85) (mellan M=3.75, SD=2.43) (hög M=5.00, SD=2.83) och även mellan 

alkoholberoende och social önskvärdhet fanns en tendens till signifikant skillnad (låg 

M=1.32, SD=2.38) (mellan M= .57, SD= .82) (hög M= .45, SD= .83). Levenes statistiktest 

visade att variansen för variablerna alkoholberoende, skadlig alkoholkonsumtion och AUDIT 

total inte var homogena, för att korrigera dessa skillnader genomfördes därför ett Brown-

Forsythe test. Se tabell 4. 

 

TABELL 4 

Skillnaden mellan studenters olika nivåer av social önskvärdhet vad gäller riskfylld 

alkoholkonsumtion, alkoholberoende, skadlig alkoholkonsumtion och AUDIT total. 

 Df   F Sig  

Riskfylld alkoholkonsumtion 2   3.01 .054 

Alkoholberoende 2 3.06* .056 

Skadlig alkoholkonsumtion 2 7.25* .002 

AUDIT total 2 4.29* .019 

Not: * enligt Brown-Forsythe test 

 

För att se var skillnaderna fanns mellan de olika grupperna av social önskvärdhet (låg, 

mellan, hög) utfördes därefter ett Tukey post hoc-test. Detta visade att det vad gällde skadlig 

alkoholkonsumtion fanns en signifikant skillnad mellan grupp 1 (låg) och mellan grupp 2, 3 

(mellan, hög), däremot fanns ingen signifikant skillnad mellan grupp 2 (mellan) och 3 (hög) 

Vad gällde AUDIT total fanns en signifikant skillnad mellan grupp 1 (låg) och 2 (mellan). 
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Hypotes 5 

I den femte hypotesen antogs det att ju större socialt umgänge studenterna har desto 

mer alkohol konsumerar de. Denna hypotes kunde enbart styrkas vad gällde riskfylld 

alkoholkonsumtion och socialt umgänge. Analysen genomfördes med fyra envägs 

variansanalyser (ANOVA). Resultaten visade en signifikant skillnad mellan riskfylld 

alkoholkonsumtion och socialt umgänge (låg M=3.09, SD=2.60) (mellan M=4.68, SD=2.60) 

(hög M=5.89, SD=2.24). Se tabell 5.  

 

TABELL 5 

Skillnaden mellan studenters olika nivåer av socialt umgänge vad gäller riskfylld 

alkoholkonsumtion, alkoholberoende, skadlig alkoholkonsumtion och AUDIT total. 

 Df   F Sig  

Riskfylld alkoholkonsumtion 2   9.45 .000 

Alkoholberoende 2 .54 .588 

Skadlig alkoholkonsumtion 2 .76 .469 

AUDIT total 2 2.66 .076 

 

För att se var skillnaden fanns mellan de olika grupperna av socialt umgänge (låg, 

mellan, hög) utfördes därefter ett Tukey post hoc-test. Detta visade att det fanns en 

signifikant skillnad mellan grupp 1 (låg) och mellan grupp 2, 3 (mellan, hög) vad gällde 

riskfylld alkoholkonsumtion. Däremot fanns ingen signifikant skillnad mellan grupp 2 

(mellan) och 3 (hög). 

 

Diskussion 

Denna studie hade som syfte att undersöka studenters alkoholvanor vid Växjö 

Universitet. De variabler som undersöktes var hur kön, boendeförhållande, ålder, social 

önskvärdhet och socialt umgänge påverkar alkoholkonsumtion. Av resultatet framgick att de 

manliga studenterna hade en mer riskfylld alkoholkonsumtion än de kvinnliga studenterna. 

Det fanns även ett starkt samband mellan boendeförhållandet och alkoholkonsumtion där de 

studenter som bodde på Campus konsumerade mer alkohol än de studenter som bodde 

utanför. Vad det gällde ålder visade det sig att yngre studenter konsumerade mer alkohol än 

de äldre studenterna.  De studenter som uppvisade hög social önskvärdhet tenderade att 

rapportera lägre nivåer av skadlig alkoholkonsumtion och AUDIT total. Slutligen framgick 
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av resultatet att de studenter som hade ett större socialt umgänge även rapporterade en högre 

riskfylld alkoholkonsumtion än de studenter som hade ett mindre socialt umgänge. 

Anledningen till att vi valde att ha kön som en variabel var p.g.a. att tidigare studier 

har visat att manliga studenters alkoholkonsumtion är högre än kvinnliga studenters 

(Sundbom, 2003). Andra studier har dock visat att det pågår en utjämning av alkoholvanor 

mellan könen, vilket innebär att kvinnors alkoholkonsumtion blir alltmer lik männens 

(Johansson, 1995). I denna undersökning ville vi därför se hur manliga och kvinnliga 

studenters alkoholvanor vid Växjö Universitet såg ut. Den hypotes som vi utgick ifrån var att 

”Manliga studenter konsumerar mer alkohol än kvinnliga studenter”. Denna hypotes kunde 

stödjas vad gällde riskfylld alkoholkonsumtion, där resultatet visade att de manliga 

studenterna hade en högre nivå än de kvinnliga studenterna. Det fanns en tendens till 

skillnader mellan kön och skadlig alkoholkonsumtion och mellan kön och AUDIT total. 

Däremot visade resultatet av studien ingen skillnad mellan kön och alkoholberoende.  

En tänkbar anledning till varför vårt resultat endast visade en tendens till skillnad 

mellan kön och alkoholvanor skulle kunna förklaras genom studier där testpersonerna 

egenhändigt har fått hälla upp drinkar. Dessa studier har visat att testpersonernas 

alkoholkonsumtion var mycket större än vad de själva rapporterade att de drack. Dessutom 

framkom att kvinnor är mer benägna att dricka mer egenhändigt upphällda drycker än män. 

Detta berodde främst på att kvinnor och män dricker olika typer av alkoholhaltiga drycker. 

Män drack oftare öl, medan kvinnorna drack vin. Skillnaden mellan öl och vin är att öl oftast 

serveras i flaska eller burk och därmed oftast stämmer bättre överens med självskattning av 

alkoholkonsumtion än vad egenhändigt upphällda drycker gör (White et al., 2003). Eftersom 

vi i denna studie inte har frågat respektive kön om vilka alkoholhaltiga drycker de brukar kan 

vi inte jämföra vårt resultat med tidigare studier. Utifrån resultatet på AUDIT total framkom 

endast en tendens till skillnad mellan manliga studenters och kvinnliga studenters 

alkoholvanor. Det resultat som vi fick fram skulle därför kunna tyda på att det inom 

studentvärlden håller på att ske en utjämning av alkoholvanor mellan könen. 

Boendeförhållande handlade vår andra hypotes om och denna variabel valdes därför 

att tidigare studier har visat att de studenter som bor på studenttäta områden som exempelvis 

Campus konsumerar mer alkohol än de som bor utanför (Bullock, 2004; Granstedt, 2004). I 

Växjö är Campus väldigt centrerat och de flesta studentboenden är belägna runt omkring 

universitetsområdet. Vi ansåg därför att denna variabel var särskilt intressant p.g.a. dessa 

omständigheter. Hypotesen som vi utgick ifrån var således att ”Studenter som bor på Campus 

konsumerar mer alkohol än de studenter som bor utanför Campus”. Resultatet visade att 
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denna hypotes var den enda som helt kunde styrkas vad gällde riskfylld alkoholkonsumtion, 

alkoholberoende, skadlig alkoholkonsumtion samt AUDIT total. Enligt Johansson (1995) 

ansåg många studenter att de drack för mycket och att studentlivet var den bidragande 

orsaken till att de drack mer än de själva egentligen ville. En möjlig förklaring till vårt 

resultat är att de studenter som bor på Campus sällan lämnar studentmiljön och de befinner 

sig för det mesta tillsammans med andra studenter. Dessutom framgick av Johanssons studie 

(1995) att många studenters kommande alkoholproblem grundas på kår- och nationspubarna. 

På Campus vid Växjö Universitet ligger två av de tre studentpubarna som finns och där säljs 

alkoholhaltiga drycker till ett lägre pris än på allmänna pubar och de har öppet fyra kvällar i 

veckan. För de studenter som bor på Campus är dessa pubar mer lättillgängliga än för de 

studenter som bor utanför. Då vi i denna studie inte har frågat studenterna vid vilka tillfällen 

de konsumerar alkohol kan vi inte dra slutsatsen att det är i samband med studentpubbesök 

som de konsumerar mer. Tillgängligheten till studentpubarna kan dock vara en trolig 

förklaring till denna skillnad vad gäller alkoholkonsumtion både vad gäller avstånd och 

öppettider. Även acceptansen för alkoholkonsumtionen kan vara en del av förklaringen 

eftersom tillgängligheten till pubar även finns i city. Acceptansen kring att konsumera 

alkohol på vardagarna är däremot inte densamma för ickestuderande som för studerande. 

Bullocks studie (2004) visade att 75 % av studenterna ansåg att alkoholkonsumtion var ett 

normalt beteende för en universitetsstudent. Resultatet av vår studie överensstämmer också 

med tidigare studier där det har konstaterats att ett större utbud av utskänknings- och 

festmöjligheter resulterar i att studenter konsumerar alkohol under fler veckodagar än vad 

som är fallet på de universitet som har ett mindre utbud (Sundbom, 2003). 

Den tredje hypotesen berörde sambandet mellan ålder och alkoholkonsumtion. Ett 

flertal tidigare studier har visat (Bullock, 2004; Johansson, 1995; Sundbom, 2003) att andelen 

yngre studenter med en högre alkoholkonsumtion var betydligt större än äldre studenter. 

Bullocks studie visade att resultatet var det samma i kategorin 30-34 år, men däremot drack 

studenterna i den äldsta ålderskategorin (35 år och äldre) ungefär lika mycket som 

studenterna i de yngre ålderskategorierna. Forskningen angående detta har därmed visat sig 

vara något motsägelsefull. Mot bakgrund av dessa tidigare studier formulerade vi följande 

hypotes ”Yngre studenter konsumerar mer alkohol än äldre studenter”. Denna hypotes kunde 

stödjas vad gällde riskfylld alkoholkonsumtion, där resultatet visade att det fanns en skillnad 

mellan studenterna i grupperna 1 (låg) och 2 (mellan) jämfört med de i grupp 3 (hög). 

Däremot fanns ingen skillnad mellan grupp 1 (låg) och 2 (mellan). Både när det gällde 

skadlig alkoholkonsumtion och AUDIT total fanns en skillnad mellan grupp 1 (låg) och 
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grupp 3 (hög). Sammanfattningsvis visade detta resultat sig vara förenligt med tidigare 

studier (Bullock, 2004; Johansson, 1995; Sundbom, 2003) d.v.s. att yngre studenter 

konsumerar mer alkohol än äldre studenter. En potentiell förklaring till detta resultat kan vara 

att dessa yngre studenter nyss har påbörjat sin studietid vilket även har framkommit i tidigare 

studier (Bullock, 2004). Att nyblivna studenter konsumerar mer alkohol anser vi kan bero på 

att de i de flesta fall har flyttat till en ny stad och det är därför viktigare för dem att skapa nya 

kontakter och att delta i det sociala umgänget med andra studenter. En tänkbar tolkning är 

därför att dessa studenter kan vara mer benägna att vistas i miljöer där det förekommer en 

stor alkoholkonsumtion. Detta antagande kan också delvis stödjas av tidigare studier 

(Sundbom, 2003) som visat att ju yngre studenterna är desto vanligare är det att de 

konsumerar alkohol i studentmiljö och ju äldre studenterna är desto vanligare är det att de 

konsumerar alkohol i hemmiljö. Det har också framkommit att ju mer skadligt eller riskfyllt 

studenternas alkoholbruk är desto vanligare är det att det sker i studentfestsammanhang och 

inte i hemmiljö. I samma studie kunde det utläsas att det främst var de yngre studenterna som 

deltog i studentaktiviteterna. Intensivkonsumtion av alkohol används också i många fall som 

en invigningsritual för nya studenter (Ehrlich et al., 2006). 

I studien valdes social önskvärdhet som en fjärde hypotes. Utifrån tidigare studier har 

det framkommit att det i princip alltid förekommer en viss underrapportering när det handlar 

om frågor angående alkoholkonsumtion eftersom det inte är socialt önskvärt att konsumera 

mycket alkohol. Bland bortfallet finns det också en viss tendens till att de personer som 

missbrukar alkohol är överrepresenterade (Folkhälsoinstitutet & Centralförbundet för 

alkohol- och narkotikaupplysning, 1996). Den hypotes som vi valde löd därför ”Det finns ett 

samband mellan social önskvärdhet hos studenter och deras alkoholvanor”. Resultatet visade 

att denna hypotes kunde stödjas vad gällde skadlig alkoholkonsumtion där vi fann en skillnad 

mellan studenterna i grupp 2 (mellan) och 3 (hög) jämfört med studenterna i grupp 1 (låg). 

Mellan grupp 2 (mellan) och grupp 3 (hög) fann vi däremot ingen skillnad. När det gällde 

AUDIT total fann vi en skillnad mellan grupp 1 (låg) och 2 (mellan). Anledningen till att de 

studenter som hade höga poäng vad gällde social önskvärdhet rapporterade låg 

alkoholkonsumtion skulle kunna vara att det inte ses som socialt accepterat att konsumera 

stora mängder alkohol. Dessa studenter kan därför ha underrapporterat om sina alkoholvanor 

för att framstå som mindre ohälsosamma. Att vara student är förknippat med att konsumera 

alkohol men vi anser dock att det inte är accepterat att ha en skadlig eller riskfylld 

alkoholkonsumtion. Även om en person konsumerar en större mängd alkohol är det inte 

säkert att denne själv vill rannsaka sina egna alkoholvanor och väljer därför istället att 
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underrapportera. Detta behöver inte vara ett medvetet val utan kan ske oavsiktligt. Vårt 

resultat överensstämmer också med tidigare undersökningar där det tydligt framkommit att 

studier där respondenterna genomför självskattningar blir missvisande på grund av den 

sociala önskvärdhetseffekten (Larsen & Buss, 2005; Brottsförebyggande rådet, 2005).  

Som den femte och sista hypotesen valde vi att studera hur socialt umgänge kan 

påverka studenters alkoholvanor och denna variabel valdes därför att tidigare studier har visat 

att ju mer studenterna engagerar sig i nöjesaktiviteter desto mer avancerat alkoholbruk har de 

(Sundbom, 2003; Bullock, 2004; Johansson, 1995). Med dessa studier som utgångspunkt 

valdes följande hypotes ”Ju större socialt umgänge studenterna har desto mer alkohol 

konsumerar de”. Denna hypotes kunde endast stödjas vad gällde riskfylld alkoholkonsumtion 

där det fanns en skillnad mellan grupp 2 (mellan) och 3 (hög) jämfört med grupp 1 (låg). 

Däremot visade resultatet ingen skillnad mellan grupp 2 (mellan) och grupp 3 (hög). 

En förklaring till detta samband skulle sannolikt kunna vara att många av de 

aktiviteter som studenter deltar i är kopplade till alkoholkonsumtion. Vi anser det vara troligt 

att de studenter som är aktivt delaktiga i dessa typer av alkoholrelaterade studentaktiviteter 

också har skaffat sig ett större socialt umgänge. Detta samband mellan deltagande i nöjeslivet 

och ett större socialt umgänge leder därmed till att dessa studenter konsumerar mer alkohol. 

För de studenter som inte i samma utsträckning deltar i studentlivet och inte har ett lika stort 

socialt umgänge blir då förhållandet det motsatta d.v.s. att de konsumerar mindre alkohol. För 

att kunna styrka detta antagande borde vi ha undersökt studenternas deltagande i 

studentaktiviteter. Vår tolkning kan dock relateras till liknande resultat utav tidigare studier 

som har visat att studenters alkoholkonsumtion ökar om de är delaktiga vid aktiviteter på 

Campus (Bullock, 2004). Både nationsmedlemmar och de studenter som deltar i skolidrott 

klassas som tillhörande de grupper där det förekommer hög alkoholkonsumtion. 

Nationsmedlemmar tenderar också att dricka sig berusade mer frekvent än de studenter som 

inte är medlem i någon nation (West & Graham, 2005). 

I vår studie valde vi även att ta med variabler utöver våra hypoteser som tidigare 

studier (West & Graham, 2005; Bullock, 2004; Granstedt, 2004) har visats haft betydelse vad 

gäller studenter och deras alkoholvanor. I enkäten ingår det därför frågor som berör etnicitet, 

religion, studieform, studieprestation, boendeform, hälsa och motionsvanor. Ingen av dessa 

variabler visade sig dock ha någon effekt. 
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Begränsningar 

 Begränsningarna i denna studie gällde urvalsförfarandet och samplestorleken. Det vi 

ville åstadkomma med studien var att undersöka vilka alkoholvanor studenterna vid Växjö 

universitet har. Från början gjordes därför ett försök att få Växjö Universitets tillåtelse att via 

dem slumpa ut ett urval på 300 studenter. Detta var dock inte möjligt att genomföra eftersom 

Växjö Universitet inte kunde lämna ut dessa uppgifter. Att vi därför själva istället gjorde det 

slumpmässiga urvalet utifrån studenternas e-postadresser kan ha påverkat studiens resultat. 

Eftersom vi inte har kunskap om hur systemet är upplagt kan vi inte veta vilka studenter som 

datorn tog fram. Att vi endast fick fram en lista på de 500 första studenterna vid sökningen på 

respektive årtal innebar också att alla studenter som kom efter dessa 500 automatiskt 

exkluderades från studien utan att vi hade möjlighet att påverka detta. Att urvalet gjordes via 

e-post innebar också att vi inte kunde veta vilka utav studenterna som aktivt läste sin e-post. 

En del utav det höga externa bortfallet på 67 % skulle därför kunna förklaras av denna 

urvalsmetod. Vi kan därför inte bortse från det faktum att det höga bortfallet troligtvis 

påverkade studiens resultat. Hade vi istället för att skicka ut e-post delat ut enkäten direkt till 

studenterna skulle detta troligtvis ha höjt svarsfrekvensen men däremot skulle detta kanske 

inte ha känts lika anonymt för respondenterna. Svaren skulle i detta fall kanske inte bli lika 

sanningsenliga som nu när studenterna hade möjlighet att fylla i enkäten hemma i lugn och 

ro.  

En del av det höga bortfallet skulle även kunna förklaras genom att frågor angående 

alkoholvanor kan uppfattas som känsliga eftersom det kan innebära att respondenten tvingas 

till ofrivillig självrannsakan. I Bullocks studie (2004) framkom det att 4 % av studenterna inte 

hade konsumerat alkohol under de senaste 12 månaderna före genomförandet av studien. Vårt 

resultat visade istället på att 9 % av de tillfrågade aldrig konsumerade alkohol vilket skulle 

kunna tyda på att de som valde att medverka i studien var de som inte konsumerade stora 

mängder alkohol. Frågor om alkoholvanor kan uppfattas som väldigt personliga och privata 

och de som vet med sig att de konsumerar stora mängder alkohol kan ha valt att inte delta. 

Dessutom kan detta resultat bero på att försökspersonerna inte har velat rannsaka sig själva 

till fullo, dels därför att de inte har velat att andra ska få kunskap om deras alkoholvanor och 

dels därför att de inte vill erkänna det för sig själva.  

 Något som också förmodligen har påverkat studiens resultat är att vi tvingades 

utesluta 11 respondenters svar på frågorna 35 och 36 av AUDIT formuläret då 

respondenterna inte hade svarat på dessa. Dessa delar av de enkäterna exkluderades eftersom 

de inte kunde omkodas och de ansågs därför inte vara tillförlitliga. 



Campus 

 

26 

 Den låga svarsfrekvensen påverkar naturligtvis studiens generaliserbarhet. Eftersom 

det var mindre än en tredjedel som deltog i studien är det inte möjligt att utifrån resultatet 

generalisera vare sig till andra studenter vid Växjö Universitet eller till studenter generellt.  

 

Avslutningsord  

 Sammanfattningsvis visar resultatet att de manliga studenterna har en högre riskfylld 

alkoholkonsumtion än de kvinnliga studenterna. Yngre studenter konsumerar mer alkohol än 

äldre studenter. Det framkommer även att det finns ett samband mellan social önskvärdhet 

och skadlig alkoholkonsumtion och AUDIT total. De studenter som har ett större socialt 

umgänge konsumerar också mer alkohol än de som har ett mindre socialt umgänge. Den 

variabel som visar den största signifikanta skillnaden är boendeförhållande och de studenter 

som bor på Campus konsumerar mer alkohol än de som bor utanför.  

    Studenters alkoholvanor är ett ämne som ständigt är aktuellt. Det vår studie främst 

har tillfört är att ge ytterligare stöd till den forskning som har visat att det håller på att ske en 

utjämning av manliga och kvinnliga studenters alkoholvanor. Dessutom har vi utifrån andra 

studier uppmärksammat betydelsen av studenternas alkoholkonsumtion i relation till 

egenhändigt upphällda drycker. Den största limitationen vad gäller att kunna dra slutsatser av 

denna studie är dock det begränsade urvalet. Samtliga ovannämnda aspekter behöver utredas 

ytterligare och det krävs därför vidare och mer omfattande studier inom detta område.  
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Hej! 
 
Vi är tre studenter som skriver våran C-uppsats i psykologi. Vi har fått ditt namn samt   
E-postadress genom ett slumpmässigt urval från Växjö Universitets studentmailregister 
varifrån du tillsammans med flera hundra andra studenter blivit utvald för att kontaktas 
angående om deltagande i vår forskningsstudie. Det skulle vara till stor hjälp för oss om 
du ville fylla i en enkät om dina alkoholvanor. Enkäten består av två delar den ena 
behandlar frågor om boende- och studiesituation och den andra behandlar frågor om 
alkoholvanor. Att fylla i enkäten tar maximalt 20 minuter.  
 
Syftet med studien är att undersöka vilka alkoholvanor studenter vid Växjö Universitet 
har. Meningen med studien är inte att studera någon enskild persons alkoholvanor utan vi 
är enbart intresserade av studenters alkoholvanor över lag. Svaren på enkäterna kommer 
att behandlas konfidentiellt och varje enskilt svar kommer inte att framgå. All data 
kommer att avidentifieras i en datafil.  
 
Deltagandet är helt frivilligt och du som deltagare kommer självfallet, om du vill, att i 
någon form få tillgång till uppsatsen när den är färdig. 
Har du några frågor om studien eller enkäten går det bra att kontakta oss på E-postdress: 
cuppsats-vxu@hotmail.com 
 
För att svara på enkäten klicka på följande länk: 
http://survey.minimalism.se/ 
 
 
Tack på förhand för din medverkan!  
 
 
Anne Bryggare 
Emma Ekstrand 
Camilla Strömberg 
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Enkät angående studenters alkoholvanor 

Innan du fyller i enkäten vill vi återigen påminna om att deltagandet är frivilligt och alla 
svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

Det är viktigt att alla frågor i enkäten besvaras så efter att du har fyllt i alla frågor ber vi 
dig att kontrollera att samtliga frågor är besvarade. Om det är någon fråga som du får 
svårigheter med att besvara så får du naturligtvis hoppa över den, men vi vore väldigt 
tacksamma om du svarade på så mycket som möjligt. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Till enkäten  
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Studenters alkoholvanor :: Demografiska frågor  
 
 
1. Är du 

 Kvinna  

 Man  
 
2. Hur gammal är du (i antal år)? 

   
 
3. Vilket land är du född i? 

Sverige
 

 
4. Vilket/vilka länder är dina föräldrar födda i? 

Förälder ett  
Sverige

 

Förälder två  
Sverige

 
 
5. Utövar du någon religion aktivt? 

 Ja  

Om ja, vilken?   

 Nej  
 
6. Boendeförhållande 

 På campus  

 I studentlägenhet utanför campus  

 Utanför campus i annat boende  
 
7. Boendeform 

 Sammanboende med partner  

 Bor ihop med annan/andra  

 Bor ensam  

 Bor hos föräldrar  

 Inneboende  
 
Till nästa sida 
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Studenters alkoholvanor :: Studierelaterade frågor  
 
 
8. Studieform 

 Fristående kurs  

 Program  

 Distanskurs  

 Distansprogram  

 Annan  
 
9. Hur länge har du sammanlagt studerat på universitet? 

Heltid, antal terminer   

Deltid, antal terminer   
 
10. Hur många akademiska poäng har du, sammanlagt, tagit under din studietid? 

Antal poäng   
 
11. Känner du dig nöjd med din studieprestation? 

 Mycket  

 Ganska  

 Inte särskilt  

 Inte alls  
 
12. Är det viktigt för dig att du presterar bra vad gäller dina studier? 

 Mycket  

 Ganska  

 Inte särskilt  

 Inte alls  
 
Till nästa sida 
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Studenters alkoholvanor :: Hälsorelaterade frågor  
 
 
13. Har du under det senaste året haft något/några av nedanstående besvär? 
 Så gott som alltid Ofta Någon enstaka gång  Aldrig 
a) Huvudvärk         
b) Annan typ av värk         
c) Sömnsvårigheter         
d) Nedstämdhet         
e) Trötthet         
f) Oro eller ångest         
g) Mag- eller tarmbesvär        
h) Stress         
 
14. Hur ofta motionerar du? 

 Mer än tre gånger per vecka  

 Någon gång per vecka  

 Någon gång per månad  

 Aldrig  
 
Till nästa sida 
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Studenters alkoholvanor :: Sociala relationer  
 
 
15. Jag har stor umgängeskrets. 

 Stämmer precis  Stämmer ganska bra  Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls  
 
16. Jag går ut och festar ofta. 

 Stämmer precis  Stämmer ganska bra  Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls  
 
17. Jag mår inte bra om jag inte hinner umgås med mina vänner. 

 Stämmer precis  Stämmer ganska bra  Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls  
 
18. Jag försöker att prioritera mina vänner även om jag har ont om tid. 

 Stämmer precis  Stämmer ganska bra  Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls  
 
19. Jag är alltid lika artig och behärskad oavsett vem jag pratar med. 

 Stämmer precis  Stämmer ganska bra  Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls  
 
20. Jag lyssnar alltid lika intresserat, oavsett vem jag pratar med. 

 Stämmer precis  Stämmer ganska bra  Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls  
 
21. Jag ställer alltid upp när någon behöver min hjälp. 

 Stämmer precis  Stämmer ganska bra  Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls  
 
22. Jag har aldrig något emot att man ber mig om en tjänst. 

 Stämmer precis  Stämmer ganska bra  Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls  
 
23. Om jag har gjort ett misstag så är jag alltid villig att medge det. 

 Stämmer precis  Stämmer ganska bra  Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls  
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24. Jag är alltid artig, även mot otrevliga personer. 

 Stämmer precis  Stämmer ganska bra  Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls  
 
25. Det har hänt att jag har tagit till en lögn för att slippa ifrån något jag inte har 
velat göra. 

 Stämmer precis  Stämmer ganska bra  Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls  
 
Till nästa sida 
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Studenters alkoholvanor :: Frågor om alkoholvanor (AUDIT)  
 
 
Vi är tacksamma om du besvarar dem så noggrant och ärligt som möjligt genom att 
markera det alternativ som gäller för dig. 
 

Med ett "glas" menas 

 

 
 
 
26. Du har tidigare svarat att du är (inte angett kön) och (inte angett ålder) år 
gammal. 
Om det är fel, klicka här för att ändra  
 
27. Hur ofta dricker du alkohol? 

 Aldrig  En gång i månaden  En-fyra gånger i månaden  Två-tre gånger i 

veckan  Fyra gånger i veckan eller mer  
 
28. Hur många "glas", se bild ovan, dricker du en typisk dag då du dricker alkohol? 

 En-två  Tre-fyra  Fem-sex  Sju-nio  Tio eller fler  
 
29. Hur ofta dricker du sex "glas", se bild ovan, eller mer vid samma tillfälle? 

 Aldrig  Mer sällan än en gång i månaden  Varje månad  Varje vecka 

 Dagligen eller nästan varje dag  
 
30. Hur ofta under senaste året har du inte kunnat sluta dricka sedan du börjat? 

 Aldrig  Mer sällan än en gång i månaden  Varje månad  Varje vecka 

 Dagligen eller nästan varje dag  
 
31. Hur ofta under senaste året har du låtit bli att göra något som du borde för att 
du drack? 

 Aldrig  Mer sällan än en gång i månaden  Varje månad  Varje vecka 

 Dagligen eller nästan varje dag  
 
32. Hur ofta under senaste året har du behövt en "drink" på morgonen efter 
mycket drickande dagen innan? 
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 Aldrig  Mer sällan än en gång i månaden  Varje månad  Varje vecka 

 Dagligen eller nästan varje dag  
 
33. Hur ofta under senaste året har du haft skuldkänslor eller samvetsförebråelser 
på grund av ditt drickande? 

 Aldrig  Mer sällan än en gång i månaden  Varje månad  Varje vecka 

 Dagligen eller nästan varje dag  
 
34. Hur ofta under senaste året har du druckit så att du dagen efter inte kommit 
ihåg vad du sagt eller gjort? 

 Aldrig  Mer sällan än en gång i månaden  Varje månad  Varje vecka 

 Dagligen eller nästan varje dag  
 
35. Har du eller någon annan blivit skadad på grund av ditt drickande? 

 Nej  Ja, men inte under det senaste året  Ja, under det senaste året  
 
36. Har en släkting, vän, en läkare eller någon annan inom sjukvården oroat sig 
över ditt drickande eller antytt att du borde minska på det? 

 Nej  Ja, men inte under det senaste året  Ja, under det senaste året  
 
 
Kontrollera dina svar genom att klicka här 
 
 
Skicka enkäten 
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Studenters alkoholvanor :: Tack för din medverkan! 
 

Hälsningar 

Anne Bryggare, Emma Ekstrand och Camilla Strömberg 

 
Till förstasidan 
 
 
 
 


