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Högskolestudenter och alkohol 

Akademisk locus of control i förhållande till alkoholrelaterade 

studieproblem 

 
Christofer Carlmark 

 

 

Studenter är bland de som konsumerar mest alkohol i Sverige. Hög 

alkoholkonsumtion och extern akademisk locus of control (ALC) har 

liknande negativ effekter på studier. Denna studie undersökte relationen 

mellan alkoholkonsumtion, ALC och alkoholrelaterade studieproblem. 120 

studenter, varav 91 var kvinnor, deltog genom att besvara en enkät bestående 

av The Academic Locus of Control Scale for College Students, the AUDIT 

Alcohol Consumption Questions och en egenkonstruerad skala som mätte 

alkoholrelaterade studieproblem. Data analyserades med en 2 (riskbruk/icke-

riskbruk) x 2 (extern ALC/intern ALC) ANOVA för oberoende mätningar. 

Resultatet visade att hög alkoholkonsumtion var associerad med att studenter 

upplever fler olika alkoholrelaterade problem. Prediktionen om en 

interaktionseffekt mellan alkoholkonsumtion och ALC gick åt rätt håll men 

uppnådde inte statistisk signifikans. Resultatet gick åt samma håll som 

tidigare studier. Utveckling av skalan alkoholrelaterade studieproblem 

rekommenderas. 

 

keywords: alcohol consumption, academic locus  of control, academic 

impairment, college students, harmful drinking 

 

 

I Sverige har man uppskattat att 85% av befolkningen över 16 år konsumerar alkohol 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). All konsumtion av alkohol räknas inte som farlig. Enligt 

folkhälsomyndighetens definition är riskabelt bruk (riskbruk) när konsumtionen av alkohol kan 

börja ge skadliga effekter på individens hälsa. Detta har bedömts utifrån hur ofta och hur mycket 

alkohol individen konsumerar. Folkhälsomyndigheten har uppskattat att 16% av Sveriges 

befolkning över 16 år hamnar inom ramen för riskbruk, 12% bland kvinnorna och 19% bland 

männen. 

En grupp som har högt antal riskbrukare i förhållande till andra i Sverige är unga vuxna. I 

åldrarna 16-29 uppskattar man att 28% ligger inom ramen för riskbruk, 24% av kvinnorna och 

31% av männen (folkhälsomyndigheten, 2013). Runt denna ålder är det många som studerar på 

eftergymnasiala utbildningar och bland studenter uppskattar man att riskbruket ligger på 32%, 

29% bland kvinnliga studenter och 37% bland manliga studenter (Elgán, Gripenberg, Jalling, 

Jägerskog & Källmén, 2014). 

Riskbruk av alkohol bidrar till flertal olika skador för individen. Det kan leda till olika 

neuropsykiatriska tillstånd (ex. epilepsi, depression och ångest), cancersjukdomar (muncancer, 

levercancer och bröstcancer), oavsiktliga skador (ex. olyckor i trafiken), avsiktliga skador (ex. 
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våldsbrott och självmord) och under ett långt riskbruk kan immunsystemet försvagas vilket 

leder till att man blir mottaglig för olika infektioner (Poznyak & Rekve, 2014). Därav bör man 

se den höga alkoholkonsumtionen bland studenter som ett allvarligt problem. 

 

 

Studenter och alkohol 

 

Alkoholkonsumtionen bland studenter har negativa konsekvenser. Bullock (2004) rapporterade 

att nästan 43% av studenterna som var alkoholkonsumenter hade upplevt skador relaterade till 

sin alkoholkonsumtion under det senaste året. Vanligast var att skadan relaterade till fysisk 

hälsa (26.3%) eller deras finansiella situation (25.7%). 

Utöver fysisk och finansiell skada gick alkoholkonsumtionen även ut över studenternas 

studier (Bullock, 2004). Perkins (2002) gjorde en överblick av litteraturen om studenter och 

deras alkoholvanor. Litteraturen delades in i olika kategorier och inom kategorin akademiskt 

försvagande (academic impairment) fann han att studenter missade föreläsningar, presterade 

sämre på tentaminas, hamnade efter i skolarbetet och fick lägre betyg på grund av deras 

alkoholkonsumtion. Flertal studier fann trenden att ju mer alkohol studenten konsumerade desto 

mer akademiskt försvagande uppmättes hos individen. 

Inom gruppen studenter finns olika undergrupper som skiljer sig från varandra gällande 

alkoholvanor och konsekvenser. Den tydligaste skillnaden som flera studier har visat på är att 

män tenderar att dricka oftare och mer än kvinnor (Bullock 2004; Clark, Tran, Weiss, Caselli, 

Nikčević & Spada, 2012; Dumas, Wells, Tremblay & Graham, 2013; Elgán, Gripenberg, 

Jalling, Jägerskog & Källmén, 2013; Merill, Carey, K., Lust, Kalichman & Carey, M., 2014; 

Neighbors, Lee, Lewis, Fossos & Larimer, 2007; Wicki, Kuntsche & Gmel, 2010). Vissa 

forskare har menat att det inte enbart handlar om individens biologiska kön utan även om 

individens sociala kön. Zimmermann, Sieverding och Müller (2011) fann bland annat att män 

som identifierade sig mer med stereotypiskt manliga egenskaper drack mer alkohol än dem som 

identifierade sig mer med stereotypiskt kvinnliga egenskaper.  

Kvinnor och män har rapporterats skilja sig åt gällande negativa konsekvenser relaterat till 

sin alkoholkonsumtion. Dumas et al. (2013) gjorde en undersökning där 265 förstaårsstudenter 

fick föra dagbok över händelser som inträffade när de konsumerade alkohol. Sedan jämfördes 

hur många negativa konsekvenser männen respektive kvinnorna upplevde. Exempel på 

negativa konsekvenser som mättes var missade föreläsningar, minnesluckor, oskyddat sex, 

skador, slagsmål, köra bil alkoholpåverkad och att ha gjort saker man sedan ångrat. Studien 

visade att män upplevde fler negativa konsekvenser sammanlagt under de 26 veckorna som 

dokumenterades, medan kvinnor upplevde fler negativa konsekvenser per konsumtionstillfälle. 

Det fanns en skillnad mellan män och kvinnor på vilka sorters negativa konsekvenser som 

uppstod vid alkoholkonsumtion. Av de 15 olika kategorierna deras data delats in i rapporterade 

män mer slagsmål, skadegörelse och bilkörning under alkoholpåverkan. Medan kvinnor 

rapporterade mer dispyter med vänner, skador och att ha varit med när någon kört bil 

alkoholpåverkad.  Dumas et al. drog slutsatsen att män dricker alkohol oftare och i större 

mängder, därav får de en högre tolerans och vid tillfällen då män inte storkonsumerar alkohol 

händer det inte negativa konsekvenser i lika stor utsträckning. 
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Inom amerikansk och kanadensisk forskning har man haft en lång tradition av att forska om 

studenter och alkohol, därav kommer den största delen av litteraturen därifrån (Wicki et al., 

2010). Wicki et al. gjorde en metastudie om studenters alkoholkonsumtion i Europa, de kom 

fram till att alkoholkonsumtionen bland studenter i Europa var lik den i USA och Kanada. Därav 

bedömdes det att de amerikanska och kanadensiska studiernas resultat bör vara applicerbart 

inom Europa. 

 

 

Locus of Control och Akademisk Locus of Control 

 

Locus of control (LOC) är ett begrepp som behandlar till vilken grad individer upplever att 

de kan påverka händelser runt om sig. Begreppet skiljer på uppfattning om att händelser uppstår 

på grund av eget agerande eller om det sker på grund av yttre omständigheter (Rotter, 1966). 

Detta beskrevs i termer av intern eller extern LOC. Intern LOC innebär att man anser att 

kontrollen ligger hos en själv och extern LOC att kontrollen ligger utanför en. Rotter påpekade 

att individers LOC uppfattning inte är antingen intern eller extern, utan individer är i olika 

grader orienterade åt intern eller extern LOC. 

LOC kommer från Rotters sociala inlärningsteori. Teorin handlar om hur en händelse kan 

påverka individens uppfattning om att den kan få händelsen att inträffa igen (Rotter, 1966). När 

personer upplever att det var det egna beteendet som resulterade i händelsen förstärker det 

personens förväntan att kunna frammana händelsen igen. Om det ses som att yttre 

omständigheter frammanade händelsen sänks förväntan. På det viset stärks en intern eller extern 

LOC. Social inlärningsteori kan ses utifrån en generell förväntan eller specifik. En individ kan 

ha en generell upplevelse av att den har kontroll över omgivningen eller att omgivningen har 

kontroll över den. Vid specifik förväntan kan det handla om att man har en tro att man inte kan 

påverka vädret, men man tror att man har full kontroll över sin hälsa. 

 

Akademisk locus of control (ALC) är en specifik form av LOC som Trice (1985) utvecklade 

en skala till. ALC avser hur stor kontroll individen upplever att den har över sina akademiska 

prestationer. Curtis och Trice (2013) kom i sin revidering av skalan fram till att ALC bestod av 

fyra faktorer: hopplöshet (hopelessness), distraherbarhet (distractibility), dålig studieattityd 

(poor student attitude) och svag planering (impaired planning). Dessa faktorer korrelerar på 

olika sätt med bland annat skolbetyg, frånvaro i skolan och uppskjutningsbeteende.  

Hopplöshet handlar om studentens syn på vilken möjlighet den har att påverka olika 

situationer den befinner sig i. Extern upplevelse av hopplöshet korrelerar positivt med 

uppskjutningsbeteende. Distraherbarhet handlar om hur studenten upplever att den kan behålla 

sin fokus på att studera utan att bli distraherad av annat. Extern upplevelse av distraherbarhet 

korrelerar negativt med betyg och positivt med frånvaro och uppskjutningsbeteende. Dålig 

studieattityd handlar om hur studenten anser sig ha inverkan på sina akademiska prestationer. 

Extern upplevelse av dålig studieattityd korrelerar positivt med frånvaro och 

uppskjutningsbeteende. Svag planering handlar om hur studenten anser sig kunna förhålla sig 

till de planer den sätter upp. Extern upplevelse av svag planering korrelerar negativt med betyg 

och positivt med uppskjutningsbeteende (Curtis & Trice, 2013). 
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Ogden och Trice (1986) studerade om uppmätt ALC i början av en termin skulle kunna 

predicera vilka studenter som i slutet av terminen skulle ha problem med sina betyg. 

Undersökningen fann en liten men signifikant skillnad mellan studenter med intern ALC och 

extern ALC. Av dem som hamnade över en standardavvikelse åt det externa hållet var det två 

tredjedelar som hade problem, medan bland övriga var det ungefär en tredjedel. Ogden och 

Trices slutsats var att anledningen till att studenter med extern ALC tenderar till att ha mer 

problem med betygen är för att de lägger mindre tid på att studera, vilket sedan stärks av Curtis 

och Trices (2013) senare studie.   

Bodill och Roberts (2013) undersökte om man kunde predicera hur många timmar i veckan 

studenter spenderade på att studera utifrån ALC och poäng på intelligenstest. Resultatet visade 

att ALC fungerade som prediktor, medan intelligenstest inte gjorde det. Studenter med intern 

ALC rapporterade att de spenderade mer timmar per vecka på att studera än vad studenter med 

externa ALC gjorde.  

Janssen och Carton (1999) fann att studenter med extern ALC både påbörjade och lämnade 

in skoluppgifter senare än vad studenter med intern ALC gjorde. Slutsatsen blev att studenter 

med intern ALC upplever större kontroll och ansvar över sina studier och därav startar tidigt. 

Studenterna med extern ALC tenderar istället till att skjuta upp arbeten tills de känner att en 

yttre press tvingar dem att göra arbetet. Vilket stärks av Curtis och Trices (2013) undersökning 

om att externa tenderar till att ha uppskjutningsbeteende. Iskender och Akins (2010) fann att 

studenter med intern ALC hade lägre uppmätt internetberoende än studenter med extern ALC. 

Deras slutsats var att studenter med intern ALC upplevde större kontroll över hur mycket tid de 

spenderade på internet och kunde anpassa det i större utsträckning till studierna än vad studenter 

med extern ALC kunde. 

Studenter med extern ALC tenderar att uppleva flera studierelaterade problem som att hamna 

efter med skolarbete, få hög frånvaro i skolan och få ett lägre genomsnittsbetyg. Studenter som 

har hög alkoholkonsumtion brukar uppleva samma studierelaterade problem, fast hos dem är 

det kopplat till deras alkoholkonsumtion. Logiskt borde alkoholrelaterade studieproblem vara 

en delmängd av studieproblem och då kan ALC ha en (direkt eller indirekt) påverkan på 

studenters alkoholrelaterade studieproblem, där externalitet förstärker problemeffekten och 

internalitet dämpar problemeffekten (se Figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. ALC och alkoholkonsumtionens förhållande till studieproblem.  
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Syfte 

 

Syftet med denna studie var att ta reda på om det finns skillnader i hur många olika 

alkoholrelaterade studieproblem studenter upplever beroende på deras alkoholkonsumtion och 

ALC. Genom att undersöka detta skulle man kunna identifiera en riskgrupp bland studenter 

vars alkoholkonsumtion kan äventyra deras akademiska framtid. Att identifiera riskgrupper kan 

hjälpa skolor förhindra att personer får problem som resulterar i att de inte klarar av sina studier. 

Kanske kan även vetskapen om att man själv tillhör en riskgrupp hjälpa att undvika alkohol och 

därmed undvika studieproblem. 

Studien byggde på antagandet att ju mer studenter konsumerar alkohol desto mer 

alkoholrelaterade studieproblem kommer de uppleva. Tidigare studier har visat på ett sådant 

förhållande (Perkins, 2002). Studiens frågeställning var: Påverkar studenters ALC hur mycket 

deras alkoholvanor går ut över studierna och har graden av alkoholkonsumtion någon inverkan 

på förhållandet. Hypoteserna är följande: 

H1: Studenter i riskbruksgruppen upplever fler olika alkoholrelaterade studieproblem än 

studenterna i icke-riskbruksgruppen. 

H2: Studenter med extern ALC tenderar att uppleva fler olika alkoholrelaterade 

studieproblem än studenter med intern ALC. 

H3: Studenters ALC påverkar upplevda alkoholrelaterade studieproblem i mindre 

utsträckning i icke-riskbruksgruppen än i riskbruksgruppen. 

H4: Män kommer ha en större andel riskbrukare och högre alkoholkonsumtion än 

kvinnor. 

 

 

Metod 

 

Deltagare 

 

Studien använde ett bekvämlighetsurval och riktade in sig till studenter, därav skedde 

rekryteringen på en närliggande högskola. Högskolan var mellanstor och låg i Mellansverige. 

För att delta i studien behövde man uppfylla två kriterier: (1) att man studerade på högskola 

eller universitet och (2) att man identifierade sig som man eller kvinna (ett av mätinstrumenten 

hade endast tolkningar för män och kvinnor). Slutligen hade 127 studenter tagit emot en enkät. 

Av dessa fyllde 120 studenter i enkäten fullständigt, lämnade tillbaka den och uppfyllde 

kriterierna. Detta gav en svarsfrekvens på 94%. Av deltagarna var 76% kvinnor och 24% män. 

Åldern varierade mellan 19 till 43 år (Mdn = 24, M = 24.73, SD = 4.25). Av deltagarna var 0.8% 

inne på termin ett, 2.5% på termin tre, 23.3% på termin fyra, 49.2% på termin fem, 6.7% på 

termin sex och resterande 17.5% gick en fristående kurs på 30 högskolepoäng.  
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Material 

 

Enkäten som delades ut bestod av fyra delar med sammanlagt 37 frågor och påståenden. Första 

delen bestod av frågor angående individens bakgrund; vilket årtal de föddes, vilket kön de 

identifierade sig med och vilken termin de gick. Födelseåret och terminen fick de fylla i på fri 

hand och könsidentifieringen fick de kryssa i ett av alternativen kvinna, man eller annat. 

Födelseår och termin efterfrågades för att få en överblick över vilka som deltog och 

könsidentiteten efterfrågades för att en av skalornas poängsumma tolkas olika utifrån kön. 

 

Academic locus of control scale for college students (ALC). Andra delen av enkäten var 

Curtis och Trices (2013) reviderade skala för att mäta ALC. Skalan uppskattar styrkan av 

individens externa ALC, detta fungerade som en oberoende variabel i studien. Skalan består av 

21 påståenden av typen "Det finns vissa ämnen som jag aldrig kommer kunna prestera bra i" 

och "jag är lättdistraherad". Svarsalternativen som gavs var "sant" och "falskt" och deltagarna 

svarade utefter om påståendena stämde in på dem. För varje svar tilldelas noll eller ett poäng. 

För att veta vilket poäng som ska ges jämför man svaren med skalans tillhörande manual där 

alla påståenden och svarspoäng finns listade. Efter att ha gått igenom alla svaren adderas 

poängen ihop. Maximala poängsumman är 21, vilket visar på en stark extern ALC. Minimala 

poängsumman är 0, vilket visar på en svag extern ALC. En svag extern ALC kan tolkas som 

intern ALC (Janssen & Carton, 1999). Efter att alla poängsummor adderats ihop görs en 

indelning med hjälp av medianen. De som hamnar över medianen räknas till att ha en extern 

ALC och de som hamnar under medianen räknas till att ha en intern ALC (Janssen & Carton, 

1999). I denna studie var medianpoängen för ALC 8 och det var 48.3% som hade 7 poäng eller 

lägre, därav sattes en fördelningsgräns vid 7.5 poäng för att få en jämn fördelning. De under 

gränspoängen räknades till intern ALC och de över räknades till extern ALC. Skalan var 

översatt av författaren från engelska till svenska. Cronbachs alpha på skalan i denna studie 

uppmättes till .58. 

 

Alcohol Use Disorder Identification Test - Consumption (AUDIT-C). Fjärde delen bestod av 

en svensk översättning av AUDIT-C (Wennberg, Källmén, Hermansson & Bergman, 2006), 

detta fungerade som en oberoende variabel för att mäta individers alkoholkonsumtion. Skalan 

består av tre frågor: "hur ofta dricker du alkohol?", "hur många glas dricker du en typisk dag då 

du dricker alkohol?" och "hur ofta dricker du 6 glas eller mer vid samma tillfälle?". Termen 

glas definierades i sammanhanget som ca 12 g ren alkohol och detta illustrerades med exempel 

på vad det motsvarade i folköl, starköl, cider, vin och sprit. Vardera fråga har fem 

svarsalternativ som representerar mild konsumtion till hög konsumtion och om man vid första 

frågan svarar att man inte dricker alkohol får man hoppa över fråga två och tre. Poängen som 

ges för varje svar varierar mellan noll till fyra. Noll ges vid den lägsta eller minst frekventa 

konsumtionen och sedan stiger det med ett poäng för varje steg uppåt. Poängen adderas sedan 

ihop till en summa som jämförs med ett gränsvärde för att avgöra om alkoholkonsumtionen 

räknas som riskbruk eller icke-riskbruk. Denna studie använde gränsvärdet 5 poäng: det har 

visat sig fungera bra i bedömningen av riskbruk (Selin, 2006) och ger en jämn fördelning mellan 

grupperna, vilket ger bra förutsättningar för analysen. Till skalan rekommenderas att kvinnor 
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ska ha ett poäng lägre på gränsvärdet för en bättre bedömning (Babor, Higgins-Biddle, Saunders 

& Monteiro, 2001; Wennberg et al., 2006). Därav är gränsvärdet 4 poäng för kvinnor och 5 

poäng för män. De tidigare nämnda studierna i inledningen (Folkhälsomyndigheten 2013; 

Elgán et al., 2014) använde gränsvärdena 5 poäng för kvinnor och 6 poäng för män. Cronbachs 

alpha på skalan i denna studie uppmättes till .72. 

 

Alkoholrelaterade studieproblem. Tredje delen bestod av tio påståenden som skulle mäta 

beroendevariabeln om hur många olika alkoholrelaterade studieproblem studenten upplevde. 

Påståendena var baserade på tre olika källor: (1) Perkins (2002) sammanfattning av forskning 

om studenter och alkohol, (2) the Young Adult Alcohol Consequences Questionnaire 

(YAACQ) (Read, Kahler, Strong & Colder, 2006) och (3) IQ:s rapport studentliv och 

alkoholkultur (Elgán et al., 2014). Utifrån dessa källor valdes påståenden och frågor ut och 

korrigerades för att kunna ställas som olika påståenden. Skalans påståenden var av typen "Jag 

har känt mig okoncentrerad under en föreläsning för att jag har druckit dagen innan" och "jag 

har avstått från att plugga för att dricka istället". För en noggrannare beskrivning av hur skalan 

skapades se Bilaga 1. Påståendena besvarades "sant" eller "falskt" utifrån om deltagarna hade 

upplevt påståendena under det senaste året. Ett poäng tilldelades för varje påstående som 

besvarades med "sant". Efter att alla svar tilldelats poäng adderades dessa ihop till en 

poängsumma. Maximala poängsumman var 10 och minimala 0. Poängen som erhålls uppskattar 

hur många olika alkoholrelaterade studieproblem deltagaren har upplevt under senaste året. 

Cronbachs alpha på skalan i denna studie uppmättes till .60. Analysen visade att alphavärdet 

inte kunde höjas markant (som bäst höjdes det med .007) vid borttagandet av någon fråga, därav 

fick alla frågor vara kvar.  

 

 

Procedur 

 

Rekryteringen skedde i slutet av skolterminen. För att rekrytera deltagare kontaktades olika 

föreläsare på högskolan via mejl och tillfrågades om det fanns möjlighet att komma till deras 

föreläsningar och dela ut enkäter till närvarande studenter. Fem föreläsningar bokades in där 

enkäter delades ut. Kravet för att få delta i studien var att man studerade vid högskola eller 

universitet.  

Vid tre föreläsningar delades enkäterna ut innan föreläsningen startade, vid de två andra 

föreläsningarna delades enkäten ut innan studenterna tog rast. För att få in mer enkäter efter 

föreläsningarna delades enkäter ut till studenter i skolans korridorer och bibliotek. Vid varje 

tillfälle enkäter delades ut presenterades uppsatsskrivaren och det informerades om att 

uppsatsen handlade om studenters alkoholvanor och LOC. Information gavs om att deltagandet 

i studien var frivilligt och anonymt. 
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Databearbetning 

 

För att besvara hypoteserna 1-3 utfördes en 2 (alkoholkonsumtion: riskbruk/icke-riskbruk) x 

2 (ALC: intern/extern) ANOVA för oberoende mätningar med antal upplevda studieproblem 

som beroende variabel. Hypotes 1 och 2 besvaras genom att se på huvudeffekterna och hypotes 

3 besvaras genom interaktionseffekten. Första delen av hypotes 4 besvaras genom ett chi-två-

test av oberoende med variablerna kön (man/kvinna) och alkoholkonsumtion (riskbruk/icke-

riskbruk) och andra delen besvaras med hjälp av ett t-test för oberoende där män och kvinnor 

jämförs på beroende variabeln AUDIT-C poängsumma.  

 

 

Resultat 

 

Hypotes 1, Studenter i riskbruksgruppen upplever fler olika alkoholrelaterade 

studieproblem än studenterna i icke-riskbruksgruppen. Det fanns en signifikant huvudeffekt av 

alkoholkonsumtion där riskbruksgruppen hade fler olika alkoholrelaterade problem (M = 1.58, 

SD = 1.42) än icke-riskbruksgruppen (M = 0.43, SD = 0.92), F(1, 116) = 23.10, p < .001, η2 = 

0.10.  

 

Hypotes 2, Studenter med extern ALC tenderar att uppleva fler olika alkoholrelaterade 

studieproblem än studenter med intern ALC. Skillnaden i alkoholrelaterade studieproblem 

visade sig inte vara statistiskt signifikant mellan studenter med intern ALC (M = 0.69, SD = 

1.11) och extern ALC (M = 1.27, SD = 1.44), F(1, 116) = 2.71, p = .103. Prediktionen var i rätt 

riktning men gav inte ett statistiskt signifikant värde. 

 

Hypotes 3, Studenters ALC påverkar upplevda alkoholrelaterade studieproblem i mindre 

utsträckning vid icke-riskbruk än vid riskbruk. Interaktionseffekten fick inte statistiskt 

signifikans i analysen, F(1, 116) = 2.37, p = .126. Prediktionen var i rätt riktning men gav inte 

ett statistiskt signifikant värde (se Figur 2). 

 

 

 

Figur 2. Alkoholrelaterade studieproblem bland studenter utifrån fördelningarna 

alkoholkonsumtion och ALC. 
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Hypotes 4, Män kommer ha en större andel riskbrukare och högre alkoholkonsumtion än 

kvinnor. Chi-två-testet gav inte ett statistiskt signifikant resultat för en könsskillnad bland 

andelen riskbrukare och icke-riskbrukare, χ2 (1, N = 120) = .552, p = .458. Ett t-test för 

oberoende gjordes på poängsumman för män och kvinnors AUDIT-C. Det fanns en signifikant 

skillnad mellan män (M = 4.48, SD = 2.28) och kvinnors (M = 3.20, SD = 1.91) poängsumma 

på AUDIT-C, t(118) = 3.01, p = .003.  

 

 

Diskussion 

 

Denna studie visade att studenter i riskbruksgruppen upplevde statistiskt signifikant fler olika 

alkoholrelaterade studieproblem än icke-riskbruksgruppen. Hypotesen att studenters ALC 

relaterar till hur många olika alkoholrelaterade studieproblem studenter upplever gick i 

förväntad riktning men var inte statistiskt signifikant. Interaktionseffekten mellan 

alkoholkonsumtion och ALC gick i förväntad riktning men gav inte någon statistisk signifikans. 

Det fanns inte heller någon statistiskt signifikant skillnad mellan män och kvinnor på andelen 

riskbrukare och icke-riskbrukare. 

Första hypotesens resultat bekräftade tidigare studiers resultat att studenter som konsumerar 

mer alkohol upplever fler olika alkoholrelaterade studieproblem (Merill et al., 2014; Perkins, 

2002). Detta innebär att studenters alkoholvanor kan vara viktiga att se över. En minskad 

alkoholkonsumtion bland studenter skulle kunna innebära att flera studenter slutför sin 

utbildning. 

Andra hypotesens resultat fick inte statistiskt stöd. Prediktionen var i rätt riktning och med 

ett större urval skulle resultatet eventuellt kunnat visa på en tendens till signifikans. Detta skulle 

kunnat ge mer insikt till Ogden och Trices (1986) resultat om att studenter med extern ALC 

tenderade till att få mer problem med sina betyg. Ogden och Trices slutsats var att studenter 

med intern ALC la mer tid på att studera än studenter med extern ALC, vilket resulterade i att 

studenter med extern ALC upplevde mer problem med sina betyg än studenter med intern ALC. 

Denna studies resultat kunde visat att en ytterligare anledning till att studenter med extern ALC 

upplever mer problem med betygen kunde vara att de upplever flera olika alkoholrelaterade 

studieproblem. Resultatet skulle även kunnat tolkas utifrån Iskender och Akins (2010) slutsats 

i deras studie om ALC och internetberoende. Denna studie, vid statistisk signifikans, skulle 

kunnat ha tolkats som att studenter med intern ALC i större utsträckning planerar sin 

alkoholkonsumtion för att inte påverka studietillfällen jämfört med studenter som har extern 

ALC. 

Tredje hypotesens resultat visade en möjlighet, men inte med statistisk signifikans, att 

studenters ALC endast hade en påverkan på alkoholrelaterade studieproblem när de var i 

riskbruksgruppen. Detta kan ses i förhållande till första hypotesens resultat. Anledningen till att 

studenters ALC inte påverkar upplevda alkoholrelaterade studieproblem i icke-riskgruppen 

skulle kunna vara att studenter som inte har en riskkonsumtion av alkohol inte upplever 

tillräckligt med alkoholrelaterade studieproblem för att ALC ska ha någon signifikant inverkan. 
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Medan i riskbruksgruppen där fler olika alkoholrelaterade studieproblem upplevs kan man 

lättare urskilja ALC:s inverkan.   

Fjärde hypotesens resultat pekade åt att det inte fanns någon statistisk signifikant skillnad 

mellan män och kvinnors andel riskbrukare och icke-riskbrukare. Det fanns dock en statistiskt 

signifikant skillnad mellan män och kvinnors poängsumma på AUDIT-C. Detta betyder att män 

har en högre alkoholkonsumtion än kvinnor, vilket går i linje med tidigare forskning (Bullock 

2004; Clark et al., 2012; Dumas et al., 2013; Elgán et al., 2013; Merill et al., 2014; Neighbors 

et al., 2007; Wicki et al., 2010), men andelen riskbrukare ligger på samma nivå. Detta är möjligt 

genom att kvinnor har ett lägre gränsvärde för riskbruk.  

 

 

Styrkor och svagheter med studien 

 

Deltagandet bland de som tilldelats enkäten var hög (94%). Ett bortfall på 6% borde inte 

påverka studiens utfall i någon större utsträckning, av den anledningen borde urvalet vara 

representativt för gruppen studenter. En annan fördel bland deltagandet var att fördelningen 

bland individer gav bra förutsättningar för ANOVA-analys. På båda variablerna ALC och 

alkoholkonsumtion blev grupperna nästan jämnstora och varje cell innehöll fler än 20 individer. 

Översättningen av ALC-skalan gjordes av uppsatsförfattaren utifrån det engelska originalet. 

När översättningen jämfördes med en tidigare översättning av två C-uppsatsstudenter (Çoktel 

Ericsson & Tidehorn, 2014) var överensstämmelsen stor, vilket ger en bra 

interbedömarreliabilitet. Formuleringarna av påståendena skiljde sig ibland i val av ordföljd, 

men de centrala begreppen var i nästan alla fall översatta till detsamma.  

Den reviderade ALC-skalan användes för att den versionen passade bättre in i en svensk 

kontext än originalet. Originalet innehöll bland annat påståenden som "some students, such as 

student leaders or athletes, gets free rides in college" och "at least once, I have taken a course 

because it was easy to get a good grade". Det första exemplet kan vara svårt att anpassa till en 

svensk utbildningskontext och det andra exemplet kan vara svårt att relatera till för deltagarna, 

de flesta gick program där valmöjligheterna mellan kurser är begränsade.  

I studien användes en lägre skärningspunkt för riskbruk än vad studierna i inledningen 

använde (Folkhälsomyndigheten, 2013; Elgán et al., 2014). Sänkningen gjordes inte 

godtyckligt, var skärningspunkten sätts är en fråga om vilken sensitivitet och specificitet man 

vill ha. Sensitivitet handlar om hur många av de faktiska riskbrukarna som hamnar över 

gränsvärdet och specificitet handlar om hur många av icke-riskbrukarna som hamnar över 

gränsvärdet. Det är en balansgång mellan dessa två saker, när den ena höjs så sänks den andra 

(Selin, 2006). Skärningspunkterna 4 för kvinnor och 5 för män har fungerat bra i utvärderingar 

av AUDIT-C (Babor et al., 2001; Selin, 2006). 

Elgan et al. (2014) redovisar statistik för båda skärningspunkterna, med skärningspunkterna 

4 för kvinnor och 5 för män visade rapporten på att 51.7% av studenterna som tillfrågades 

hamnade i riskbruksgruppen. Detta är jämförbart med denna studies 49.2 %. Om 

skärningspunkterna 5 för kvinnor och 6 för män skulle använts i denna studie skulle riskbruket 

hamnat på 30%. Även detta ligger nära Eglán et al. (2014) resultat på 32%. Det ligger även över 

Folkhälsomyndighetens (2013) rapportering om att riskbruket ligger på 28% bland unga vuxna 
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i åldrarna 16-29. Detta kan tyda på att rapporteringen av alkoholkonsumtion från denna studies 

urval var representativt för studenter. 

En av anledningarna till att AUDIT-C användes istället för den fullskaliga AUDIT är att de 

övergripande undersökningarna som hittades använde AUDIT-C (folkhälsomyndigheten, 2013; 

Elgán et al., 2014), på det viset skulle resultatet från denna studie bättre kunna jämföras med 

dessa. Utöver det mäter den fullskaliga AUDIT, utöver riskkonsumtion, individens 

alkoholproblem, detta ansåg uppsatsförfattaren inte var relevant då beroende variabeln i studien 

skulle mäta alkoholrelaterade problem. 

Skalorna som mätte alkoholrelaterade studieproblem och ALC visade på en låg Cronbachs 

alpha (.60 & .58). För ALC-skalan redovisar Curtis & Trices (2013) att även de fick ett lågt 

alphavärde (.68). Utöver Cronbachs alpha använde de sig av ett annat mått för intern konsistens, 

McDonald's ω, som visade på en acceptabel intern konsistens (ω = .86). Måttet finns inte i IBM 

SPSS Statistics 19, vilket användes till denna studies dataanalys, så skalans interna konsistens 

analyseras enbart utifrån Cronbachs alpha.  

Könsfördelningen bland deltagarna var snedfördelad (76% kvinnor, 24% män). Tidigare 

forskning hade visat på att det fanns en skillnad mellan män och kvinnor inom 

alkoholkonsumtion och upplevda negativa konsekvenser vid alkoholkonsumtion (Dumas et al., 

2013). Om denna skillnad nu finns skulle könsfördelningen kunnat påverka studien. Studien 

skulle eventuellt gett ett annat resultat om en jämnare fördelning hade eftersträvats eller om 

separata analyser mellan män och kvinnor genomförts. 

Den beroende variabeln som mäter olika alkoholrelaterade studieproblem som 

uppsatsförfattaren skapade har vissa nackdelar. För det första mäter skalan bara hur många olika 

saker individen har upplevt och inte hur ofta den upplevt dessa. Det innebär att en person som 

har upplevt ett av påståendena tio gånger ändå får mindre poäng än någon som upplevt två olika 

saker en gång vardera. I skapandet av skalan övervägdes det att lägga in en extra dimension för 

hur ofta individen upplevde påståendena, i oro över att komplicera till det och göra skalan mer 

svårtolkad och svårförstådd undveks det. Andra problemet med skalan är att den inte tar hänsyn 

till hur allvarliga problemen är. Påståendena har förmodligen olika stor effekt på individens 

studier. Om man jämför påståendena "Jag har avstått från att plugga för att dricka istället" och 

påståendet "Jag har missat en tenta på grund av mitt drickande", kan man se en skillnad i möjliga 

konsekvenser. Medan första påstående kan innebära att man pluggar lite extra dagen efter kan 

det andra påstående göra att man måste plugga dubbelt under nästkommande kurs för att man 

ska klara av både den nuvarande kursen och en omtentamen. Detta är svårt att ta hänsyn till i 

skalan då det är svårt att mäta konsekvensernas allvarlighet. Om dessa saker åtgärdas skulle 

skalans Cronbachs alpha kunna bli starkare. 

Ett annat problem som kan vara aktuellt i denna studie är bortfallet av personer. Inte 

bortfallet bland de som inte svarade på enkäterna, utan de som avslutat sina studier i förtid. 

Bland studenter som gick ett program var det endast 4.0% som gick termin tre eller under. De 

studenter som har flest alkoholrelaterade studieproblem kan ha varit tvungna att avsluta sina 

studier tidigare på grund utav dessa problem. Detta kan innebära att denna studie har missat att 

fånga upp en relevant grupp av studenter i urvalet.  
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Slutsats 

 

Slutsatsen man kan dra utifrån denna studie är att studenter med hög alkoholkonsumtion utsätts 

för en större risk att deras alkoholvanor går ut över skolarbetet jämfört med studenter med låg 

alkoholkonsumtion. Med det kan man argumentera för att alkoholkonsumtionen bland studenter 

bör ses över och undersökningar om vad man kan göra för att minska alkoholkonsumtionen på 

högskolor bör göras. 

De slutsatser man kan göra utifrån andra och tredje hypotesens resultat får man vara ytterst 

försiktiga med då det inte fick statistisk signifikans. Då resultatet föll i hypotesernas riktning 

och eventuellt skulle kunnat få genomslag om urvalet hade utökats kan ändå några ord sägas 

om dessa. Utifrån att ALC har en inverkan på alkoholrelaterade studieproblem skulle man 

kunna dra slutsatsen att studenter som känner ett större ansvar gentemot sina studier har dessa 

i tankarna mer när de planerar att konsumera alkohol jämfört med studenter som inte känner 

samma ansvar över studierna och därav påverkar de sakerna inte varandra. 

Hypotesen om interaktionseffekten visade på möjligheten att ALC endast påverkar 

alkoholrelaterade studieproblem för studenter som har en relativt hög alkoholkonsumtion. 

Slutsatsen man kan dra utifrån detta är att bland personer som inte konsumerar större mängder 

alkohol är ALC inte relevant för alkoholrelaterade studieproblem, möjligtvis för att varken 

studenter med intern eller extern ALC upplevde så många problem i icke-riskbruksgruppen. 

Medan hos de som konsumerar större mängder alkohol kan effekten av ALC synas mer 

eftersom de har fler alkoholrelaterade studieproblem. Därav kan hypotesen om att ALC 

fungerar som en förstärkare till problem orsakade av alkoholkonsumtion stämma. 

För framtida studier inom ALC, alkoholvanor och dess inverkan på studenters studier 

rekommenderas att utveckla skalan som tagits fram för att mäta alkoholrelaterade 

studieproblem genom att exempelvis lägga till dimensioner som frekvens på problemen, 

styrkan av påståendena och även se över om påståendena skulle kunna ändras eller utökas för 

att få en bättre bedömning av alkoholrelaterade studieproblem. Detta skulle kunna komma till 

hands med tanke på att uppsatsförfattaren inte hittade någon tidigare etablerad skala för att mäta 

alkoholrelaterade studieproblem. En annan väg att gå skulle kunna vara att göra en studie som 

fokuserar enbart på riskbruksgrupper, då ALC inte verkade ha någon större påverkan på icke-

riskbruksgruppen i denna studie. 

Praktisk tillämpning av denna studie skulle kunna inrikta sig till preventionsprogram för 

alkoholkonsumtion bland studenter. Där skulle man antingen kunna förespråka en mindre 

alkoholkonsumtion eller försöka lägga vikt på studentens ansvar över sina studier för att 

förstärka en interna ALC. 
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Bilaga 1. 

Till beroende variabeln alkoholrelaterade studieproblem fann uppsatsförfattaren ingen 

etablerad skala och skapade därav en ny skala. Här förklaras tillvägagångssättet för skalans 

skapande. Dessa instrument och rapporter användes: (1) YAACQ (Read et al. 2006), (2) Perkins 

(2002) översikt av dåvarande forskning om studenter och alkohol och (3) IQ:s rapport studentliv 

och alkoholkultur (Elgán et al., 2014).  

Anledningen till att skalan YAACQ användes var att det var den enda etablerade skalan 

uppsatsförfattaren kunde hitta som behandlade alkoholrelaterade studieproblem. Skalan var 

väldigt bred och täckte in mer än vad som behövdes inför studien. En undergrupp om 

akademiska konsekvenser (academic/occupational consequences) fanns med i skalan och 

därifrån plockades påståenden ut från undergruppen. Påståendena besvarades "yes" eller "no" 

utifrån om man upplevt påståendena under det senaste året (Read et al., 2006). Dessa 

påståenden togs ut:  

 

1. The quality of my schoolwork has suffered because of my drinking 

2. I have gotten into trouble at school because of drinking 

3. I have missed classes at school because of drinking, a hangover, or illness caused by 

drinking 

4. I have received a lower grade on an exam or paper than I ordinarily could have because 

of my drinking 

 

Anledningen till att Perkins (2002) rapport användes var att den hade en väldigt bred och 

omfattande rapportering av tidigare studier på ämnet studenter och alkohol. Rapporten var 

väldigt bred och innefattade många underkategorier om hur alkohol påverkade studenters liv. 

Den underkategori som undersöktes för att skapa skalan för alkoholrelaterade studieproblem 

var akademiskt försvagande (academic impairment), där behandlades tidigare studier om hur 

studenters alkoholvanor gått ut över deras studier. Från den delen plockades påståenden ut som 

Perkins visade på att andra studier hade rapporterat att studenter upplevt. Dessa saker plockades 

ut: 

 

5. Presterat dåligt på en tentamen eller ett projekt på grund av drickande 

6. Missat föreläsning på grund av drickande 

7. Hamnat efter med skolarbete på grund av drickande 

8. Missat föreläsning på grund av bakfylla 

9. Fått lägre betyg på grund av drickande 

10. Missat tentamen på grund av drickande 

 

Den sista rapporten som användes var Eglán et al., (2014) rapport studentliv och 

alkoholkultur. Den valdes ut för att den utfördes i Sverige och skulle kunna haft med 

alkoholrelaterade studieproblem som kunnat vara typiska för svenska studenter. Utifrån den 

rapporten plockades påståenden ut som var relaterade till alkohol och studier, dessa hade 

besvarats utifrån om det hänt under det senaste året. Dessa påståenden togs ut: 

 



 
 

 
 

11. Avstått från att göra något du hade tänkt eller borde göra, för att du druckit alkohol 

dagen innan. 

12. Gjort sämre ifrån dig på en föreläsning, tenta eller annat studiesammanhang för att du 

druckit dagen innan. 

 

Efter att dessa punkter tagits ut kategoriserades påståendenas och frågornas innehåll efter tre 

kategorier: orsak (t ex druckit dagen innan eller ens alkoholkonsumtion över lag), händelse (t 

ex missat saker eller haft problem med koncentrationen) och vad det gått ut över (t ex tentamen 

eller ens egna studietid). Efter denna kategorisering sattes påståenden ihop på nytt med de 

gamla påståendena och frågorna som grund. På det viset kunde 12 påståenden och frågor som 

överlappade varandra omvandlas till 10 olika påståenden som kunde besvaras med "sant" eller 

"falskt" utefter om individen har upplevt påståendet under det senaste året. Dessa var 

påståendena (de nummer som står inom parentes visar vilket påstående/fråga som påståendet 

har baserats på): 

 

1. Jag har försämrat kvalitén på mitt skolarbete på grund av mitt drickande (1, 9) 

2. Jag har avstått från att plugga för att dricka istället (1, 11) 

3. Jag har missat föreläsning(ar) på grund av mitt drickande, bakfylla eller sjukdom/skada 

orsakat av drickande (3, 6, 8, 12) 

4. Jag har avstått från att plugga för att jag har druckit dagen innan (11) 

5. Jag har missat en tenta på grund av mitt drickande (10) 

6. Jag har presterat dåligt på en tenta på grund av mitt drickande (4, 5, 9, 12) 

7. Jag har känt mig okoncentrerad under en föreläsning för att jag har druckit dagen innan 

(12) 

8. Jag har hamnat efter med skolarbete på grund av mitt drickande (1, 7) 

9.  Jag har tidigare känt att mina alkoholvanor går ut över mina studier (2) 

10. Jag har försovit mig till skolrelaterade saker för att jag har druckit dagen innan (6, 8) 

 


