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Förord
I mars år 2011 antog riksdagen regeringens proposition En samlad strategi för alko-
hol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (prop. 2010/11:47). Riksdagen beslu-
tade samtidigt om ett övergripande nationellt mål för den svenska ANDT-politiken: 
ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala 
skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Strategin anger mål, 
inriktning och prioriteringar för samhällets insatser under åren 2011–2015. 

För att nå det i ANDT-strategin uppställda övergripande målet är ett av de prioriterade 
delmålen under strategiperioden att minska riskbruket och intensivkonsumtionen av 
alkohol bland studenter. Mot denna bakgrund fick Statens folkhälsoinstitut, numera 
Folkhälsomyndigheten, i uppdrag att under 2011–2014 stödja studenthälsomottag-
ningarna i deras förebyggande ANDT-arbete. 

Universitet och högskolor har enligt högskoleförordningen (1993:100) ansvar för 
att studenter har tillgång till hälsovård, särskilt förebyggande hälsovård som har till 
ändamål att främja studenternas fysiska och psykiska hälsa. Studenthälsovården har 
på de flesta lärosäten en förebyggande inriktning. Av Sveriges invånare har unga vuxna 
(18–25 år) den högsta alkoholkonsumtionen och närmare hälften i denna ålders-
grupp studerar vid universitet och högskolor. Motiv finns därmed för studenthälso-
mottagningarna att arbeta med alkoholpreventiva insatser riktade till studentgruppen. 
Ytterligare motiv för att fokusera på studentgruppen kan vara att främja inlärning 
och studieresultat och att minska risken för att studenterna grundlägger bestående 
alkohol vanor med risk för ohälsa även på längre sikt. 

I den projektplan som utarbetades, kopplad till regeringsuppdraget att stödja student-
hälsomottagningarna i deras förebyggande ANDT-arbete, var ett av målen – det högst 
satta – att utbilda all personal vid studenthälsmottagningarna i alkoholscreening och 
kort rådgivning (Riskbrukmodellen). Med detta som utgångspunkt gav Statens folk-
hälsoinstitut, numera Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet (KI) i uppdrag att 
genomföra en implementeringsstudie om möjligheter och begränsningar när det gäller 
att integrera modellen i det dagliga arbetet vid studenthälsomottagningarna. Resulta-
ten av denna implementeringsstudie redovisas i denna rapport. 

Ulric Hermansson med dr och universitetslektor vid institutionen för klinisk neuro-
vetenskap/Centrum för Psykiatriforskning Karolinska Institutet har varit vetenskaplig 
ledare för planeringen och genomförandet av detta projekt i samverkan med nedan 
nämnda forskare och Statens folkhälsoinstituts dåvarande projektledare Marie-Louise 
Holmberg samt Elisabet Flennemo. Dessa tre har varit ansvariga för implementeringen 
av modellen på studenthälsomottagningarna. Forskarna Johanna Gripenberg och  
Mats Ramstedt från STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) har 
ansvarat för planering, datainsamling, analys och rapportskrivande av de kvantitativa 
studierna (delstudie 1) och forskare Ann-Sofie Bakshi har ansvarat för planering, data-
insamling, analys och rapportskrivande av den kvalitativa studien (delstudie 2). 
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Rapporten har granskats av Karin Guldbrandsson och Regina Winzer, utredare på 
Folkhälsomyndigheten. För den vetenskapliga granskningen av rapporten svarar  
Fredrik Spak (docent avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa på Göteborgs 
universitet). Annika Frykholm, projektledare Studenthälsouppdraget på Folkhälso-
myndigheten, har samordnat sammanställningen av rapporten. 

Vi vill rikta ett särskilt tack till de personer som deltagit i studien på studenthälso-
mottagningar på medverkande universitet och högskolor. 

Anna Bessö
Chef för avdelningen för kunskapsstöd 
Folkhälsomyndigheten
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Sammanfattning
BAKGRUND: Gruppen unga vuxna utmärks av en hög andel riskkonsumenter av alko-
hol och samtidigt av att gruppen är svår att nå med hälsofrämjande- och preventiva 
insatser. Studier visar också att alkoholkonsumtionen är högre under åren vid univer-
sitet och högskola jämfört med andra perioder i livet. Närmare hälften i åldersgruppen 
unga vuxna i Sverige studerar vid högskola eller universitet, och studenthälsomottag-
ningar utgör därför en tänkbar arena för förebyggande insatser. 

SYFTE: Syftet med denna studie är att undersöka möjligheter och begränsningar när 
det gäller att implementera en sekundärpreventiv metod för alkoholscreening och kort 
rådgivning på studenthälsomottagningar. 

METOD: Metoden implementerades på sex universitets och högskolors studenthälso-
mottagningar. Under en 10-veckorsperiod vintern 2012/2013 erbjöds drygt hälften 
av alla studenter som besökte studenthälsomottagningarna alkoholscreening med 
stöd av AUDIT-formuläret samt återkoppling på resultatet. I de fall AUDIT-poängen 
indikerade ett riskbruk av alkohol erbjöds studenterna rådgivning. Studenterna fick 
också svara på en enkät om hur de uppfattade screeningsprocessen, hur de bedömde 
omfattningen av alkoholproblem bland studenter samt hur de bedömde vikten av att 
Studenthälsan arbetar med alkoholprevention. Vidare genomfördes semistrukturerade 
intervjuer med personalen på studenthälsomottagningarna för att undersöka hur de 
uppfattade implementeringen av modellen.

RESULTAT: Totalt tillfrågades 680 studenter om att ingå i studien, varav 623 fyllde i 
AUDIT-formuläret. Medelpoängen på AUDIT var 6,2 för hela gruppen och nästan 
hälften, 44,7 procent, nådde över gränsvärdet för riskbruk (män ≥ 8 och kvinnor ≥ 6). 
Av dessa var det 48,0 procent som tackade ja till ytterligare rådgivning. Studenterna 
fann det varken förvånande eller känsligt att svara på frågor om alkoholvanor. Många 
gav också uttryck för en oro om alkoholproblem bland studenter och en majoritet 
såg ett behov av att Studenthälsan arbetar med studenters alkoholvanor. Personalen 
på studenthälsomottagningarna rapporterade att implementeringen av Riskbruks-
modellen överlag fungerat bra och att den fyller ett behov på Student hälsan. Fram-
gångsfaktorer för implementeringen var utbildningen av personalen samt metod-
manualen för den framtagna modellen, vilken ansågs användarvänlig. I tidspressade 
situationer upplevdes metoden som för tidskrävande och omfattande, och i vissa fall 
inte lämplig att erbjuda studenterna. Personalen ansåg också att det kan vara svårt att 
få studenterna att komma tillbaka på återbesök och flera rapporterade att de främst 
använder metodens första steg, AUDIT med återkoppling och motiverande samtal. 

SLUTSATS: Sammanfattningsvis tyder resultaten på, trots vissa begränsningar, i denna 
pilotstudie på att det är möjligt att arbeta med alkoholscreening och kort rådgivning 
på universitet och högskolor med hjälp av studenthälsomottagningar. Implementering 
av alkohol screening och kort rådgivning på landets studenthälsomottagningar kan 
alltså potentiellt medföra en minskning av studenters riskbruk av alkohol och av de 
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sociala och hälso mässiga negativa konsekvenser ett sådant riskbruk medför. Att ta reda 
på om metoden faktiskt minskar riskkonsumtion bland studenter ingick inte i denna 
undersökning och är därmed en angelägen framtida studie.
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Summary 

Students and high consumption of alcohol
The implementation of alcohol screening and brief councelling  
at student health units

A PILOT SURVEY FROM SIX SWEDISH UNIVERSITIES AND COLLEGES

BACKGROUND: The group of young adults is known to have a high percentage of 
alcohol risk consumers, and at the same time the group is difficult to reach with health 
promotion and prevention methods.  Studies also show that alcohol consumption is 
higher during the years at university, compared to other periods in life. Nearly half of 
all the young adults are students at university level in Sweden, which means that the 
student health unit is a good arena for prevention.

PURPOSE: The purpose of this study was to investigate possibilities and limitations  
in implementing a secondary preventive method for alcohol screening and brief  
counselling at student health units. 

METHOD: The method was implemented at the student health unit of six different uni-
versities. During a ten-week period in the winter of 2012/2013, more then half of all 
students visiting the student health unit were offered alcohol screening with the help 
of an AUDIT- form and brief counselling. In the cases that the AUDIT points indi-
cated a hazardous alcohol consumption, the students were offered brief counselling. 
The students were also asked to respond to a questionnaire about how they perceived 
the process, how they assessed the extent of alcohol problems and the importance of 
the student health unit’s work with alcohol prevention. Furthermore, semi-structured 
interviews were performed with the staff at the student health units in order to find 
out how they perceived the implementation of the model.  

RESULT: A total of 680 students were asked to participate in the study, and 628 of them 
completed the AUDIT form. The average score was 6.2 for the entire group, and nearly 
half of the population, 44.7 per cent, scored over the limiting value for risk drinking 
(men ≥ 8 and women ≥ 6). In this group, 48 per cent of them accepted more counsel-
ling. The students neither seemed surprised nor did they think that it was too delicate 
to be asked about their alcohol use. Many students expressed their concern about 
alcohol problems among students as a whole, a majority also noticed the need for 
student health units to work with the alcohol use among students. The employees at 
the student health units mainly reported that the implementation of the Risk-drinking 
model worked out well, and that the model fills a need at the student health units. The 
success factors for the implementation was the education of employees and the manual 
for the produced model, which was considered to be user-friendly. In time-pressured 
situations the method seemed to be too time consuming and extensive and in some 
cases unsuitable to offer to the students. The employees also felt that it was difficult 
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to get students to revisit the unit and several also reported that they only used the 
model’s first step, AUDIT with brief counselling and motivational interviewing. 

CONCLUSIONS: In conclusion, the results from this pilot study indicates that it is 
 possible, despite limitations, to work with the alcohol screening and brief counselling 
at universities with the help of student health units. Implementation of alcohol screen-
ing and brief counselling at the universities’ student health units may potentially cause 
a decrease of the hazardous use of alcohol among students and the social and health-
related negative consequences such abuse leads to. 

To find out if the model actually decreases the risk consumption among students is 
therefore an important issue for future studies.
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Inledning
Unga vuxna utmärks av en hög andel riskkonsumenter av alkohol, både vad gäller  
totalkonsumtion och berusningsdrickande, samtidigt som de är svåra att nå med 
hälsofrämjande och preventiva insatser (1). Närmare hälften av landets unga vuxna 
studerar vid högskola eller universitet (2). Studier visar att alkoholkonsumtionen är 
högre under universitets- och högskoletiden jämfört med andra perioder i livet (3, 4).

Ofta karaktäriseras studenters alkoholkonsumtion av berusningsdrickande (5), vilket 
ökar risken för negativa konsekvenser för hälsan och för folkhälsorelaterade problem 
såsom olyckor, skador, våld och sexuellt risktagande (6–11). Alkoholkonsumtionen 
under högskoleåren kan dessutom ha betydelse för framtida alkoholproblem (12–14). 
Studenthälsomottagningar utgör därför en intressant arena för förebyggande insatser.

Så kallad brief intervention, program inom hälso- och sjukvården som inkluderar kort 
rådgivning i syfte att sänka en förhöjd eller riskfylld alkoholkonsumtion, är en väl-
studerad och bevisat effektiv metod för vuxna män (15, 16). Visst stöd finns för effekt 
också hos unga vuxna såväl som kvinnor (17, 18) men författarna till studien från the 
Cochrane Collaboration drar bland annat slutsatsen att det behövs fler studier som 
utvärderar alkoholrådgivning för yngre personer (15).

I Sverige sammanställde Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 2001 
kunskapsläget vad gäller bland annat olika metoder att upptäcka och erbjuda rådgiv-
ning (behandling) för personer med riskfylld alkoholkonsumtion (19). Interventio-
nerna beskrivs av SBU som enkla och förhållandevis effektiva och de flesta metoder 
byggde på principen; (A) att identifiera riskfylld alkoholkonsumtion och (B) informe-
ra om riskerna och med empati uppmana, ge råd och motivera personer till att minska 
eller upphöra med alkoholkonsumtionen. I Socialstyrelsens nationella rikt linjer för 
sjukdomsförebyggande metoder nämns att hos unga vuxna (18-29 år) är risken för 
psykosociala problem större än andra (20). I riktlinjerna finns dock inga specifika 
rekommendationer för denna grupp, utan de omfattas av samma rekommendationer 
som gäller för personer med riskbruk generellt, ”hälso- och sjukvård bör erbjuda råd-
givande samtal till vuxna personer med riskbruk av alkohol”. 

Socialstyrelsen konstaterar också i riktlinjerna att rådgivande samtal med särskild 
uppföljning eller kvalificerat rådgivande samtal (ofta längre) inte har bättre effekt på 
alkoholkonsumtionen än korta samtal. Det finns även studier som visar att enbart frå-
gor (screeningformulär) om de egna alkoholvanorna tycks öka den egna och minska 
alkoholkonsumtionen (21). Återkoppling via en broschyr, respektive webbaserad 
intervention, behöver inte alltid vara sämre än personlig rådgivning (15, 22-25).

Mot bakgrund av vad som nämnts ovan är det angeläget att utveckla, implementera 
och utvärdera metoder för att förebygga och minska hög och riskabel alkoholkonsum-
tion bland studenter på svenska universitet och högskolor. I denna rapport redovisas 
resultaten av ett försök att implementera en sekundärpreventiv metod, alkohol-
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screening och kort rådgivning, på studenthälsomottagningar vid sex universitet och 
högskolor i Sverige. Modellen som beskrivs nedan, som detta projekt valt att kalla 
”Riskbruksmodellen”, baseras på metoden alkoholscreening med formulär och kort 
rådgivning i syfte att minska alkoholkonsumtionen. Vi har även valt att låta modellen 
erbjuda kompletterande rådgivning som kartläggning av de egna konsumtionsvanorna 
med stöd av Time-Line Follow-Back (TLFB) (26) och dagliga noteringar, här kallad 
alkonacka. Följande universitet och högskolor deltog:

• Högskolan i Skövde

• Akademihälsan (Göteborgs universitet och Chalmers)

• Malmö högskola

• Blekinge tekniska högskola

• Högskolan i Kristianstad

• Umeå universitet.

För att rekrytera studenthälsomottagningar till pilotstudien skickades en förfrågan per 
e-post till samtliga universitets och högskolors studenthälsomottagningar. De sex mot-
tagningar som anmälde intresse bedömdes representera en god geografisk spridning, 
ha en varierande storlek vad gäller personalbemanning och ge service till olika stora 
studentpopulationer. Dessutom ingår både universitet och högskolor så att olika typer 
av lärosäten finns representerade i studien. 

Implementeringsprocessen innebar bland annat att personalen på mottagningarna 
fullföljde en utbildning i Riskbruksmodellen (screening och kort rådgivningsmetodik) 
samt i motiverande samtalsmetodik. De har också fått en manual som innehåller en 
beskrivning av metoden och instruktioner för hur den ska tillämpas.

Det övergripande syftet med denna implementeringsstudie är att undersöka hur väl 
alkoholscreening och kort rådgivning fungerar i studenthälsomottagningarnas verk-
samhet, det vill säga vilka möjligheter och begränsningar som finns vid implemente-
ringen av metoden. Huvudfrågor är hur personalen uppfattar att modellen fungerar, 
hur många och vilka studenter man når samt hur studenterna uppfattar metoden. 

Rapporten består av två delstudier: en kvantitativ studie med fokus på de studenter 
som besöker studenthälsomottagningarna under implementeringen och en kvalitativ 
undersökning med fokus på personalens uppfattningar och erfarenheter av vad som i 
denna studie kallas för Riskbruksmodellens implementeringsprocess.

Rapporten har följande disposition: Inledningsvis beskrivs modellen och de olika 
delmomenten som ingår. Därefter presenteras de kvantitativa resultaten av imple-
menteringen, bland annat hur många studenter man når, hur stor andel som har ett 
riskbruk samt hur studenterna ser på att bli tillfrågade om sina alkoholvanor vid besök 
hos Studenthälsan. I ett tredje avsnitt presenteras den kvalitativa studien där persona-
lens erfarenheter av implementeringen med fokus på möjligheter och begränsningar 
beskrivs. Avslutningsvis redovisas de sammanfattade resultaten och studiens slutsatser. 
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Modellen och dess tillämpning på studentmottagningarna

MODELLENS FOKUS OCH SYFTE

Denna modell fokuserar på alkoholscreening med erbjudande om kort rådgivning. 
Målet är att nå studenter med förhöjd och/eller riskabel alkoholkonsumtion. Modellen  
– screening och rådgivning – har inte som primärt mål att identifiera och därefter 
diagnostisera skadligt bruk eller alkoholberoende (27). Fokus ligger i stället på riskre-
ducering genom att uppmuntra studenten att själv reflektera över sina alkoholvanor på 
samma sätt som vi kan göra vad gäller kost- och motionsvanor, sexualvanor och andra 
livsstilsfrågor. Modellen bygger på samma metoder som prövats inom arbetslivet (21). 
Modellen kan självfallet identifiera studenter som har skadlig konsumtion och alko-
holberoende och vars behov inte kan tillgodoses med endast kort rådgivning. Mot 
den bakgrunden har varje studenthälsomottagning (SHM) haft en beredskap att även 
hantera studenter med denna problematik. En inventering av kringliggande vårdresur-
ser har här varit till hjälp.

Erbjudandet om alkoholscreening med stöd av screeningformuläret Alcohol Use  
Disorders Identification Test (AUDIT) (Bilaga 1) (28) med återkoppling samt eventu-
ellt tillägg av rådgivning, så kallad kort intervention, syftar till att öka medvetenheten 
om studentens egna alkoholvanor (15). Rådgivningen har som mål att få studenter 
som har ett riskdrickande att överväga att minska sin konsumtion med fokus på att 
minska sitt berusningsdrickande. 

TRÄNING OCH INFORMATION TILL PERSONAL

Samtliga studenthälsomottagningar har genomgått en utbildning i hur alkoholscre-
ening och kort rådgivning genomförs. Utbildningen har omfattat den vetenskapliga 
bakgrunden, träning i användandet av instrumenten samt grundinformation och 
träning i motiverande samtal (MI) (29). I manualen (bilaga 2), som samtlig personal 
inom Studenthälsan fick innan studien startade, påtalades bland annat vikten av att 
fråga på rätt sätt för att minska risken för underrapportering (30) samt gavs tips på sätt 
att introducera alkoholscreeningen och återkoppla till studenterna. 

ALKOHOLSCREENING 

I modellen används screeningformuläret AUDIT (bilaga 1). Detta har utvecklats på 
uppdrag av WHO och är kvalitetssäkrat i flera länder och även för svenska förhållan-
den (31). Valet av just AUDIT bygger på att det primärt är avsett för tidig identifiering 
av skadligt drickande (riskbruk) snarare än alkoholberoende, och att det inte är ett 
diagnosinstrument (32). AUDIT består av tio frågor och varje fråga kan ge maximalt 
4 poäng. Frågorna delas in i tre delskalor: alkoholkonsumtion (fråga 1–3), beroende-
symtom (fråga 4–6) och skadlig konsumtion (fråga 7–10). I modellen har vi valt att 
använda 6 poäng eller högre (≥ 6) för kvinnor och 8 poäng eller högre (≥ 8) för män 
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som gränsvärde för riskkonsumtion.1 Motivet till detta val är att dessa referensvärden 
visat sig ge en acceptabel sensitivitet (känslighet, vilket förenklat innebär att formulä-
ret inkluderar ) och specificitet (träffsäkerhet, vilket förenklat innebär att formuläret 
exkluderar) personer med riskkonsumtion (28).

Figur 1. Riskbruksmodellens tre steg från alkoholscreening till intervention.
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MODELLENS TRE NIVÅER

I figuren 1 ovan beskrivs modellens olika steg 
från alkoholscreening till de olika interventio-
nerna som de studenter som screenade positivt 
på AUDIT har erbjudits.

INFORMATIONSBROSCHYR 

Samtliga studenter som genomfört screening 
och rådgivning erbjöds informationsbroschyren 
Ett annat sätt att tänka på alkohol (se bilaga 3). 
Denna broschyr innehåller uppgifter om risk-
konsumtion, hur man själv kan beräkna sin al-
koholkonsumtion, enkla råd hur man kan ändra 
sina alkoholvanor samt vart man kan vända sig, 
här studenthälsomottagningen, om man önskar 
ytterligare råd och stöd. Även de studenter som 
tackar nej till screening och rådgivning erbjuds 
broschyren (se nedan).

(A) Återkoppling på screening  
och erbjudande av alkoholinventering

Efter att AUDIT-formuläret fyllts i sammanställs 
poängen enligt poängsystemet. Samtliga studen-
ter har erbjudits en kort återkoppling via pilfi-

guren (se nedan, figur 2) på totalpoängen från 
AUDIT-formuläret. Rådgivaren har då utifrån 
figuren förklarat vad gränsvärdet för respektive 
kön betyder och sedan relaterat detta till studen-
tens eget utfall och avslutat med en öppen fråga 
som lyder ungefär: Hur tänker du om ditt eget 
resultat?

Om studentens AUDIT-poäng hamnar under re-
ferensvärdet har han/hon dessutom erbjudits en 
informationsbroschyr Ett annat sätt att tänka på 
alkohol som är särskilt framtagen för åldersgrup-
pen inom universitet och högskolor.

 I de fall det förelåg möjlig riskkonsumtion enligt 
referensvärdena på AUDIT eller om studenten 
uttryckligen själv önskade ytterligare rådgivning 
om sina alkoholvanor erbjöds han/hon fortsatt 
rådgivning enligt steg B nedan. De studenter 
som screenade under referensvärdet på AUDIT, 
här riskkonsumtion, och inte önskade fortsatt 
rådgivning erbjöds även de broschyren Ett an-
nat sätt att tänka på alkohol samt möjligheten att 
återkomma om personen framöver önskade dis-
kutera eller ändra sina alkoholvanor.

(C) Återkoppling på alkonackan   

Screening via AUDIT-formuläret 
i samband med nybesök, drop-in, etc.  

(A) Återkoppling på screening och  
erbjudande av alkoholinventering 

(B) 14-dagarsintervju med återkoppling 
och introduktion av alkonacka (B)  
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FIGUR 1.  Riskbruksmodellens tre steg från 
alkoholscreening till intervention.

FIGUR 2.  AUDIT-poäng kopplat till gränsvärden 
för begynnande problem och påtagliga problem för 
respektive kön.
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MODELLENS TRE NIVÅER

I figur 1 ovan beskrivs modellens olika steg, från alkoholscreening till de olika inter-
ventioner som de studenter som screenade positivt på AUDIT har erbjudits.

INFORMATIONSBROSCHYR 

Samtliga studenter som genomfört screening och rådgivning erbjöds informations-
broschyren ”Ett annat sätt att tänka på alkohol” (se bilaga 3). Denna broschyr är 
särskilt framtagen för åldersgruppen inom universitet och högskolor och innehåller 
uppgifter om riskkonsumtion och om hur man själv kan beräkna sin alkoholkonsum-
tion, enkla råd om hur man kan ändra sina alkoholvanor samt vart man kan vända sig 
om man önskar ytterligare råd och stöd – i det här fallet studenthälsomottagningen. 
Även de studenter som tackar nej till screening och rådgivning erbjuds broschyren  
(se nedan).

(A) Återkoppling på screening och erbjudande av alkoholinventering

Efter att AUDIT-formuläret fyllts i sammanställs poängen enligt poängsystemet som 
beskrivits ovan. Samtliga studenter har erbjudits en kort återkoppling via pilfiguren 
(se nedan, figur 2) på totalpoängen från AUDIT-formuläret. Gränsvärdet för riskbruk 
för män är ≥ 8 och för kvinnor ≥ 6. Gränsvärdet för mer omfattande alkoholproblem, 
här benämnt som skadligt bruk, är ≥ 16 för båda könen, och för möjligt beroende är 
gränsvärdet ≥ 18 för kvinnor och ≥ 20 för män. Rådgivaren har då utifrån figuren för-
klarat vad gränsvärdet för respektive kön betyder och sedan relaterat detta till studen-
tens eget utfall och avslutat med en öppen fråga som lyder ungefär: Hur tänker du om 
ditt eget resultat?

1. I den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV) beräknas riskkonsumtion av alkohol genom screen
inginstrumentet AUDITC, som består av de tre första frågor i AUDITformuläret. 
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Om studentens AUDIT-poäng hamnar under gränsvärdet har han/hon dessutom 
erbjudits informationsbroschyren ”Ett annat sätt att tänka på alkohol”.

I de fall det förelåg en möjlig riskkonsumtion enligt referensvärdena på AUDIT, eller 
när studenten uttryckligen själv önskade ytterligare rådgivning om sina alkoholvanor, 
erbjöds han/hon fortsatt rådgivning enligt steg B nedan. De studenter som screenade 
under referensvärdet på AUDIT, här riskkonsumtion, och inte önskade fortsatt råd-
givning erbjöds även de broschyren ”Ett annat sätt att tänka på alkohol” samt möj-
ligheten att återkomma om personen framöver önskade diskutera eller ändra sina 
alkoholvanor.

Figur 2. AUDITpoäng kopplat till gränsvärden för begynnande problem och påtagliga  
problem för respektive kön.
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(B) 14dagarsintervju och introduktion av alkonacka

Steg två i trappan erbjöds i direkt anslutning till återkopplingen på AUDIT. I detta  
steg fick studenten en möjlighet att systematiskt inventera sina alkoholvanor under  
14 dagar bakåt i tiden (se bilaga 4) med stöd av Timeline Follow-Back Interview 
(TLFB) (26). Detta i syfte att få en tidsnära bild av konsumtionsmönstret. När inven-
teringen av alkoholkonsumtion dag för dag under de senaste två veckorna var genom-
förd sammanställdes antalet standardglas per vecka samt antalet dagar med intensiv-
konsumtion (berusningsdrickande). I sammanställningen återges referensvärden i 
form av standardglas. Med ett standardglas menas 12 gram alkohol, det vill säga en 
burk folköl (50 cl), 4 cl sprit, ett glas 12–15 cl vin och en flaska starköl (33 cl). Kon-
sumtion som överstiger 14 glas/vecka för män och 9 glas/vecka för kvinnor beskrevs 
som förknippad med ökad risk för skador och sjukdomar. 

Syftet med denna inventering har främst varit att öka kunskapen och medvetenheten 
om de egna alkoholvanorna. Rådgivningen har fokus på studentens egna tankar kring 
vad som kan vara hjälpsamt för att förändra alkoholkonsumtionen. I detta steg erbjöds 
även introduktion av dagliga noteringar kring de egna alkoholvanorna, Alkonackan 
(se bilaga 5). 
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Om studenten inte önskade fortsatt rådgivning med stöd av självrapportering  
(Alkonackan) erbjöds även här broschyren ”Ett annat sätt att tänka på alkohol” samt 
möjligheten att återkomma om så önskades.

(C) Återkoppling på Alkonackan 

I detta tredje steg erbjöds studenten återkoppling på de dagligt förda noteringarna 
över sina alkoholvanor. Fokus för denna inventering var, liksom för 14-dagarsinter-
vjun om alkoholvanor, att bereda studenten möjlighet att få bättre kunskap om den 
egna alkoholkonsumtionen samt att kunna reflektera över om det finns något särskilt 
mönster i de egna alkoholvanorna. Rådgivningen hade även här fokus på tankar och 
idéer om vad som kan vara hjälpsamt för att förändra alkoholvanorna.

Ytterligare stöd

Om alkoholproblemet bedömdes vara omfattande samt om studenten själv önskade 
ytterligare stöd, skulle studenthälsomottagningarna erbjuda ytterligare behandling 
enligt de rutiner som finns på mottagningen. Samtliga studenthälsomottagningar hade 
vid studiens start god kunskap och beredskap om kringliggande vårdresurser i syfte att 
kunna hänvisa studenter vidare till beroendevård eller annan adekvat vårdgivare. 

Etiskt godkännande
Denna studie är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden vid Karolinska 
Institutet i Stockholm (diarienummer: 2012/1632-31/5).
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DELSTUDIE 1. 

Alkoholscreening och kort rådgivning 
på studenthälsomottagningar 
– en pilotundersökning på sex universitet och högskolor  
bland studenter som besöker mottagningarna

Inledning
Syftet med denna studie är att undersöka möjligheter och begränsningar i att imple-
mentera erbjudandet av alkoholscreening och kort rådgivning (Screening and brief  
intervention, SBI) inom universitet och högskola med stöd av studenthälso-
mottagningar. Syftet var även att genomföra screening och rådgivning på de sex  
mottagningarna med befintlig personal och befintliga resurser och utifrån den  
reguljära verksamheten kunna bedöma metodens möjlighet och begränsningar.

Detta är de mer specifika frågeställningarna: 

• I vilka situationer är det möjligt för studenthälsomottagningar att genomföra  
alkoholscreening och rådgivning riktad till studenter?

• Hur stor andel av studenterna som besöker studenthälsomottagningarna i samband 
med drop-in, bokade samtal, nybesök och återbesök tackar ja till erbjudandet?

• Hur stor andel av studenterna screenar positivt för riskbruk av alkohol?

• Hur upplever studenterna erbjudandet av alkoholscreening och rådgivning? 

• Upplever studenterna att det finns ett behov av att Studenthälsan arbetar med  
studenters alkoholvanor?

Datainsamling
GENOMFÖRANDE

Alla studenter på de sex mottagningarna som sökte till studenthälsomottagningarna 
under en period av maximalt 10 veckor (ca 2 månader) vintern 2012/2013 erbjöds 
att delta i studien. Samtliga informerades om forskningsprojektet skriftligt (se bilaga 
6) där det framgick att deltagandet var frivilligt och att personen hade möjlighet att 
avbryta sitt deltagande under projekttiden utan några negativa konsekvenser för del-
tagaren. Information om studien fanns även i studenthälsornas väntrum samt på deras 
webbplatser. 

De studenter som tackade ja till att delta erbjöds en alkoholscreening med stöd av 
AUDIT-formuläret. Samtliga studenter erbjöds en kort återkoppling på sitt AUDIT-
resultat i syfte att öka självreflektionen om de egna alkoholvanorna. De studenter som 
tackade ja till att ingå i studien erbjöds även en enkät där de svarade anonymt på hur 
de hade uppfattat erbjudandet, screeningstillfället med återkoppling samt bemötandet 
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från personalen vid Studenthälsan (se bilaga 7). För att kunna upprätthålla anony-
mitetsprincipen för enkäten besvarades denna enskilt av studenten och lades sedan 
i ett frisvarskuvert föradresserat till projektledningen på Karolinska Institutet (KI) i 
en särskilt enkätlåda på studenthälsomottagningen. Alternativt kunde studenten själv 
välja att posta den till forskningsgruppen på KI. Kuverten med enkäten sändes veckovis 
till projektledningen på KI som registrerade uppgifterna i en databas. Studenter som 
screenade under referensvärdet för riskkonsumtion (≥ 6 för kvinnor och ≥ 8 för män) 
fick informationsbroschyren ”Ett annat sätt att tänka på alkohol”, speciellt utvecklad för 
att passa studentgruppen. I de fall AUDIT-poängen indikerade ett riskbruk av alkohol  
(≥ 6 för kvinnor ≥ 8 för män) erbjöds den enskilde återkoppling och rådgivning i två 
steg. I steg ett erbjöds studenten en inventering av de senaste två veckornas alkohol-
konsumtion (Timeline Follow-back-metodik) med återkoppling, och i steg två erbjöds 
studenterna att genomföra dagliga noteringar över sina alkoholvanor. I båda stegen 
erbjöds också informationsbroschyren samt ett uppföljande samtal inom tre månader. 

Samtliga uppgifter från AUDIT-formuläret (poäng, kön och ålder) och vilken råd-
givningsnivå deltagaren önskat skulle registreras på respektive mottagning.

Mätinstrument
AUDITformuläret

Samtliga AUDIT-formulär (vid screening) avidentifierades före inmatning i en da-
tabas på respektive studenthälsomottagning. Förutom utfall på AUDIT-formuläret 
skulle uppgifter om besökstyp (nybesök, återbesök, drop-in och övriga), kön och ålder 
registreras.

Rådgivning 

Rådgivning registrerades om endast återkoppling på AUDIT gjordes samt om ytter-
ligare rådgivning genomfördes (TLFB och alkonacka + eventuellt annan insats).

De som avböjde screening

De studenter som avböjde (tackade nej till erbjudandet om screening) tillfrågades  
om de önskade motivera sitt ställningstagande. Kön och ålder samt motiv (om detta 
lämnades) dokumenterades fortlöpande för denna grupp.

Enkät 

En anonym enkät lämnades ut till studenten efter screeningen. Studenten fick enkäten 
av studenthälsomottagningen och ombads lägga den i en särskild enkätlåda på mot-
tagningen alternativt själv posta enkäten till den ansvariga forskningsgruppen på KI.

Besöksstatistik

Varje studenthälsomottagning skulle under projektperioden dokumentera antalet in-
divider som besökte mottagningen för att kunna bedöma andelen av samtliga besökare 
som erbjöds att delta. 
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Retrospektiv bedömning

Respektive studenthälsomottagning som ingick i implementeringsstudien ombads 
skatta hur många studenter som under 2012 sökte Studenthälsan för rådgivning kring 
alkoholvanor.

Statistisk bearbetning
Resultaten presenteras med enkla frekvenstabeller framtagna i statistikprogrammet 
SPSS version 20.0. 

Resultat
SVARSFREKVENS 

Totalt tillfrågades 680 studenter om att ingå i studien. Av dessa avböjde 52 studenter 
att delta, vilket motsvarar ett bortfall på 7,6 procent. Materialet omfattar 628 studenter 
varav 623 studenter fyllde i AUDIT-formuläret. Däremot var det färre, 546 studenter  
(86,9 procent) som svarade på enkäten som studenterna tillfrågats att fylla i efter  
screeningen. 

BAKGRUNDSVARIABLER 

Universitet/Högskolor och studenthälsomottagningar 

Det är stor variation på antalet studenter per universitet/högskola samt på respektive 
studenthälsomottagning. Antalet campusstudenter per lärosäte varierar från 43 586 
(Göteborg) till 3 241 (Blekinge) (tabell 1). Könsfördelningen bland studenterna skiljer 
sig också: störst andel kvinnor har Blekinge (64,7 procent) och lägst andel kvinnor har 
Kristianstad (29,2 procent).
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I tabell 1 redovisas vidare antalet unika studenter som besökte respektive student-
hälsomottagning under 2012, antalet unika studenter som besökte studenthälsomot-
tagningarna under försöksperioden samt antalet studenter som blev erbjudna att delta 
i studien. Under försöksperioden besöktes de sex studenthälsomottagningarna av 
totalt 1 196 studenter och av dessa tillfrågades 56,9 procent (n = 680) om att delta  
i studien. 

Tabell 1. Antal studenter som blev erbjudna att delta i studien, antal unika besökare  
per SHM under försöksperioden, totalt antal besökare per SHM under 2012 och antal  
campusstudenter och (andelen kvinnor) per universitet/högskola 

Universitet/
högskola

Antal campus-
studenter per uni-
versitet/högskola 
(andel kvinnor

Antal unika stu-
denter som besökte 
respektive SHM  
under 2012

Antal unika 
studenter som 
besökt SHM 
under studien

Antal studenter 
som blev  
erbjudna att  
delta i studien

Göteborg  43 586 (43,0 %) 1 431 274 208

Malmö  13 804 (31,7 %) 928 273 158

Blekinge  3 241 (64,7 %) 1 270 185 125

Skövde  4 282 (53,5 %) 822 186 85

Umeå  12 935 (43.0 %) 602 233 66

Kristianstad  4 089 (29,2 %) 297 45 38

Totalt  81 937 (41,8 %) 5 350 1 196 680

Göteborg rapporterar högst antal unika besökare under 2012 (1 431) och Kristianstad 
lägst antal unika besökare (297). Göteborg ligger även högst och Kristianstad lägst 
när det gäller antalet unika besökare under den period som studien genomfördes och 
antalet studenter som blev erbjudna att delta i studien. 
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Deltagande studenter

Könsfördelningen bland deltagande studenter var 67,6 procent kvinnor och 32,4 pro-
cent män (tabell 2). Åldern varierade från 18 år till 50 år, med en medianålder på  
23 år. Majoriteten var svenskspråkiga, 86,6 procent, och 12,4 procent var engelsk-
språkiga, vilka sannolikt är de internationella studenterna. Störst andel deltagande 
studenter kom från Akademihälsan i Göteborg, följt av Malmö och Blekinge. 

Tabell 2. Bakgrundsvariabler avseende alla deltagande studenter (na=628).

Variabel 

Ålder (år) (n=594)

Median (intervall)  23 (1850)

Medelvärde  24,1 

Kön (% (n)) (n=555)

Man  32,4 (180)

Kvinna  67,6 (375)

Andelen svensk vs engelskspråkiga (% (n))

Svenskspråkiga  86,6 (545)

Engelskspråkiga  12,4 (78)

Universitet/Högskola

Göteborg  32,6 (205)

Malmö  22,9 (144)

Blekinge  19,9 (125)

Skövde  12,2 (77)

Umeå  8,6 (54)

Kristianstad  3,7 (23)
 

an=antal
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I tabell 3 presenteras bakgrundsvariabler för de studenter som tackade nej till erbju-
dandet om screening. Som framgår i tabellen finns inga nämnvärda skillnader i ålder 
och könsfördelning mellan deltagande och icke deltagande studenter. Störst andel av 
dem som tackade nej kom från Kristianstad, följt av Malmö och Umeå. Vanligaste an-
ledningen till att studenter tackade nej till att delta i screeningen var att de uppgav att 
de inte dricker alkohol (n = 13). Det var även en del studenter som rapporterade att de 
dricker lite/dricker ibland och därför inte ville delta (n = 4). Vidare avböjde ”drop-in” 
studenter på grund av tidsbrist (n = 10), och flera studenter tackade nej utan att ge  
en anledning (n = 10). Det framkommer även att det i vissa fall inte var passande för 
studenten att ingå i studien med anledning av besöksorsaken, exempelvis om studen-
ten genomgick en akut kris, mådde för dåligt och riskerade eller var rädd för att drab-
bas av hedersrelaterat våld. 

Tabell 3. Bakgrundsvariabler avseende de studenter som tackade nej att delta i studien 
(na=52).

Variabel

Ålder (år) 

Median (intervall)  24,0 (2038)

Medelvärde  24,8

Kön (% (n)) 

Man  28,8  (15)

Kvinna  71,2  (37)

Universitet/högskola

Göteborg  5,8  (3)

Malmö  26,9  (14)

Blekinge  0,0  (0)

Skövde  15,4   (8)

Umeå  23,1  (12)

Kristianstad  28,8  (15)
an=antal
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Tabell 4. Antal unika studenter som besökt SHM under studien, antal unika studenter i  
studien, samt andel studenter som genomfört screening per universitet/högskola, och total 
andel av campusstudenter per universitet/högskola som besökte respektive SHM under 2012. 

Universitet/
högskola

Antal unika 
studenter som 
besökt SHM  
under studien

Antal unika 
studenter  
i studien

Andel (%) besök-
are som screenats 
per universitet/
högskola

Andel (%) av totalt 
antal campusstudenter 
som besökt respektive 
SHM under 2012

Göteborg 274 205 74,8 3,3

Malmö 273 144 52,7 6,7

Blekinge 185 125 67,6 39,2

Skövde 186 77 41,4 19,2

Umeå 233 54 23,2 4,7

Kristianstad 45 23 51,1 7,3

Totalt 1 196 628 52,5 6,5

Om man granskar andelen studenter som besökte respektive studenthälsomottagning 
under 2012 ser bilden skiljer sig bilden ut jämfört med hur många unika studenter res-
pektive mottagning når. Blekinges studenthälsomottagning når störst andel studenter,  
39,2 procent, medan Göteborg får besök av lägst andel studenter med 3,3 procent 
(tabell 4). Andelen unika besökare som respektive studenthälsomottagning screenade 
under perioden som implementeringsstudien pågick varierar mellan 23,2 procent och 
74,8 procent. 

Under försöksperioden skulle personalen på respektive studenthälsomottagning no-
tera om de deltagande studenterna var nya besökare, ifall de kom på återbesök, om de 
var drop-in besökare eller övrigt. Störst andel av studenterna fick erbjudandet att delta 
i studien i samband med nybesök, följt av återbesök och drop-in (se tabell 5). Majori-
teten av kategorin övriga besökare (n = 62) är genomförda av Blekinges studenthälso-
mottagning i samband med riktade insatser till större grupper.

Tabell 5. Andel rapporterade besök fördelat på  nybesök, återbesök,  
dropin och övriga besök på alla SHM under studien (na=628).

Variabel 

Nybesök  41,8  (263)

Återbesök  28,3  (178)

Dropin  19,6  (123)

Övrigt  10,2  (64)

Totalt  100,0  (628)

 
an=antal
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För att få en bild av hur de sex studenthälsomottagningarnas verksamheter skiljer sig 
åt har huvudsakliga besöksorsaker per studenthälsomottagning, antal anställda per 
mottagning, typer av professioner och omfattning av tjänster per mottagning sam-
manställts i tabell 6. Typer av professioner och omfattning av tjänster ser olika ut  
för respektive studenthälsomottagning, och antalet anställda varierar från 2 till 12. 
Även huvudsakliga besöksorsaker skiftar mellan mottagningarna. 

Tabell 6. Rapporterade huvudsakliga besöksorsaker per SHM, antal anställda per SHM,  
samt typ av professioner och omfattning av tjänster per SHM. 

Universitet/
högskola

Huvudsakliga  
besöksorsaker

Antal anställda 
per SHM

Professioner/omfattning  
av tjänster per SHM

Göteborg Stress, nedstämdhet/depres
sion, ångest, belastningsbesvär 
somatik, prokrastinering,  
prestationskrav, muskel/ 
skelett, emotionella svårig
heter, studieval, panikångest

12 5 st psykologer (280 %) 
2 st sjuksköterskor (120 %) 
1 st psykiater (100 %) 
1 st företagsläkare (50 %) 
1 st kurator (90 %) 
1 st sjukgymnast (100 %) 
1 st medicinsk sekreterare (80 %)

Malmö Preventivmedel, provtagning 
klamydia/hiv, sjukvårdsråd
givning/guidning, nedstämd
het/depression, ångest/panik/
oro/ängslan/fobi, relations
problem, stress

8 6 st kuratorer (550 %) 
1 st sjuksköterska/barnmorska 
(100 %) 
1 st hälsopedagog (100 %)

Blekinge Smärtproblematik, infektioner, 
oro, stress, nedstämdhet

2 1 st sjuksköterska (100 %) 
1 st kurator (100 %)

Skövde CSN, fysisk ohälsa, missbruk, 
kriser, psykisk ohälsa rela
tioner, stress

3 3 st kuratorer (300 %)

Umeå Provtagning hiv/klamydia, 
fysisk hälsa, psykisk hälsa, 
bostadsärenden, relations
problem, stress

6 2 st sjuksköterskor (175 %) 
2 st kuratorer (125 %) 
1 st sjukgymnast (75 %) 
1 st folkhälsovetare (50 %)

Kristianstad Luftvägsinfektioner, ångest,  
oro, nedstämdhet, stress,  
TBCprevention, smärta,  
livsstil, sömn

3 tom 30 nov: 
2 st kuratorer (120 %) 
1 st sjuksköterska (100 %)

1 dec–14 jan: 
1 st kurator (20 %) 
1 st sjuksköterska (100 %)

15 jan–31 jan: 
2 st kuratorer (70 %) 
1 st sjuksköterska (100 %)
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SCREENING MED AUDIT

Totalt fyllde 623 studenter i AUDIT-formuläret. AUDIT-poängen varierade från 0 till 
33 poäng och medelpoängen var 6,2 för hela gruppen, 7,6 för män och 5,5 för kvinnor.  

Gränsvärdet för riskbruk för män är ≥ 8 och för kvinnor ≥ 6. Gränsvärdet för mer  
omfattande alkoholproblem, här benämnt som skadligt bruk, är ≥ 16 för båda könen, 
och för möjligt beroende är gränsvärdet ≥ 18 för kvinnor och ≥ 20 för män. Det är  
4,8 procent som hamnar över gränsen för skadligt bruk och 2,9 procent över gränsen 
för möjligt beroende (tabell 7).

Tabell 7. Resultat av AUDIT screening för hela gruppen, kön, ålderskategorier, och svensk/
engelsktalande studenter. 

Variabel Medelpoäng 
AUDIT (SD, n)

Andel (%) över 
gränsvärdet för 
riskbruk, män 8 
och kvinnor 6, (n)

Andel (%) över 
gränsvärdet för 
skadligt bruk,  
16 för män/ 
kvinnor, (n)

Andel (%) över 
gränsvärdet för 
möjligt beroende, 
män 20 och  
kvinnor 18, (n)

Hela gruppen  6,2  (5,1, 623)  44,7  (248)  4,8  (30)  2,9 (16)

Kön 

Man  7,6  (180)  46,1  (83)  7,8  (14)  3,3  (6)

Kvinna  5,5  (375)  44,0  (165)  3,2  (12)  2,7  (10)

Ålder (år)

18–24  6,7  (5,2, 394)  48,5  (175)  5,3  (21)  3,3  (12)

25–29  5,6  (5,0, 137)  40,5  (53)  4,4  (6)  3,1  (4)

30–39  4,7  (3,9, 56)  32,7  (17)  1,8  (1)  0,0  (0)

40–  2,3  (2,1, 7)  14,3  (1)  0,0  (0)  0,0  (0)

Svensk vs engelsktalande

Svensktalande  6,5 (5,2, 545)  47,0  (229)  5,3  (29)  3,3  (16)

Engelsktalande  4,0  (3,6, 78)  27,9  (19)  1,3  (1)  0,0  (0)

Universitet/högskola

Göteborg  6,3  (205)  47,2  (83)  3,9  (8)  3,4  (6)

Malmö  6,3  (142)  44,2  (57)  6,3  (9)  5,4  (7)

Blekinge  6,8  (125)  47,4  (55)  6,4  (8)  2,6  (3)

Skövde  4,6  (77)  31,4  (22)  1,3  (1)  0,0  (0)

Umeå  7,4  (52)  58,1  (25)  7,7  (4)  0,0  (0)

Kristianstad  3,7  (21)  28,6  (6)  0,0  (0)  0,0  (0)

Männen har signifikant högre medelpoäng på AUDIT än kvinnorna. för männen  
låg medelpoängen på 7,6 och för kvinnorna på 5,5.  Vidare har den yngsta ålders-
kategorin (18–24 år) signifikant högre medelpoäng på AUDIT än den näst följande 
ålders kategorin (25–29 år).
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28 STUDENTER OCH HÖG ALKOHOLKONSUMTION

Det finns även en statistisk signifikant skillnad i AUDIT-medelpoäng mellan svensk-
språkiga och engelskspråkiga (t (621) = 4,01, p < 0,001), och det är ingen engelsk-
språkig student som ligger över gränsvärdet för möjligt beroende. Medelpoängen för 
AUDIT och andelen över gränsvärdet för riskbruk varierar även mellan universiteten 
och högskolorna: 3,7–7,4 för AUDIT-medelpoäng och 28,6–58,1 procent för andelen 
med riskbruk av alkohol.

En fråga i AUDIT-formuläret mäter berusningsdrickande – fråga 3 (se bilaga 1). Där 
får respondenten svara på hur ofta man dricker sex eller fler standardglas alkohol vid 
ett och samma tillfälle. Av studenterna är det 6,7 procent som rapporterar berusnings-
drickande varje vecka eller oftare, och 23,6 procent gör det varje månad, medan  
28,4 procent uppger att de aldrig berusningsdricker.

Ytterligare rådgivning

Totalt genomförde 104 studenter (16,5 procent) en 14-dagarsintervju, och 114 stu-
denter (18,1 procent) fyllde i en alkonacka, varav 15 (2,4 procent) fick återkoppling 
på alkonackan. Av de personer som gjorde 14-dagarsintervjun var det 83 personer 
som också genomförde självrapporteringen (alkonackan). 21 personer valde att inte 
genomföra alkonackan. Vidare var det 31 personer som genomförde alkonackan, men 
inte genomförde 14-dagarsintervjun. Av studenterna med riskbruk (n = 248) var det 
48,0 procent som valde att gå vidare med antingen 14-dagarsintervju eller alkonacka.

I tabell 8 redogörs för andelen studenter över AUDIT:s gränsvärde, för riskbruk och 
för gruppen med möjligt beroende, som fick uppföljning efter screening. Nästan alla 
studenter fick återkoppling efter AUDIT. I gruppen riskkonsumenter var det drygt en 
tredjedel som gjorde en 14-dagarsintervju och i gruppen med möjligt beroende var det 
hälften. Alkonacka är en metod som används mer för båda grupperna, men det är en 
lägre andel som valde att få återkoppling på alkonacka.

Tabell 8. Andel studenter över gränsvärdet för riskbruk och möjligt beroende som fått åter
koppling AUDIT, 14dagarsintervju, alkonacka och återkoppling alkonacka. 

Variabel Återkoppling 
AUDIT

14-dagars-
intervju

Alkonacka Återkoppling 
Alkonacka

Andel (%) över gränsvärdet för 
riskbruk, män 8 och kvinnor 6, 
(n=248)

98,4 36,7 39,9 4,8

Andel (%) över gränsvärdet för 
möjligt beroende, män 20 och 
kvinnor 18, (n=16)

100,0 50,0 75.0 12,5
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Det finns skillnader mellan andelen studenter som fick uppföljning efter screening, 
och vilken typ av uppföljning som var vanligast på de olika studenthälsomottagning-
arna (tabell 9). Andelen studenter som erbjöds återkoppling efter screening med 
AUDIT-formuläret var 81,6–100 procent och andelen studenter som fick 14-dagars-
intervju var 4,5–50 procent, och alkonacka 9,1–57,9 procent. Resultaten visar att det 
på vissa mottagningar är vanligare med 14-dagarsintervju medan andra mottagningar 
mer frekvent använder alkonacka som ytterligare intervention. Totalt har nio studenter 
blivit hänvisade till annan vårdgivare såsom beroendemottagning.

Tabell 9. Andel av totalt antal studenter (n=628) per SHM som fått återkoppling AUDIT, 
andel studenter över gränsvärdet för riskbruk (n=248) per SHM, samt andel av riskbrukarna 
som fått 14dagarsintervju, alkonacka och återkoppling alkonacka per SHM.

Universitet/ 
högskola

Återkoppling 
AUDIT

Andel över 
gränsvärdet för 
riskbruk

14-dagars-
intervju

Alkonacka Återkoppling 
Alkonacka

Göteborg 97,1 47,2 41,0 41,0 8,4

Malmö 97,9 44,2 35,1 57,9 3,5

Blekinge 81,6 47,4 45,5 34,5 3,6

Skövde 100,0 31,4 4,5 9,1 4,5

Umeå 96,3 58,1 32,0 40,0 0,0

Kristianstad 100,0 28,6 50,0 16,7 0,0

Tabell 10 beskriver om det finns något samband mellan besökstyp, såsom nybesök  
eller återbesök, och om ytterligare rådgivning genomförts. Andelen över gränsvärdet 
för riskbruk varierar mellan besökstyper. Lägst andel har drop-in med 35,2 procent 
och högst andel har övriga besök med 59,7 procent. Som framgår i tabellen är andelen 
rådgivningar lägst för återbesök och högst för drop-in och övriga besök. För nybesök 
och återbesök är det vanligare med alkonacka som rådgivning, medan 14-dagar-
inventering är mer frekvent för drop-in och övriga typer av besök.

Tabell 10. Andel av totalt antal studenter (n=628) som fått återkoppling AUDIT, andel stu
denter över gränsvärdet för riskbruk (n=248) per besökstyp, samt andel av riskbrukarna som 
fått 14dagarsintervju, alkonacka och återkoppling med alkonacka per besökstyp.

Besökstyp Återkoppling 
AUDIT

Andel över 
gränsvärdet för 
riskbruk

14-dagars-
intervju

Alkonacka Återkoppling 
Alkonacka

Nybesök (n=263) 97,3 46,6 32,7 42,3 5,8

Återbesök (n=178) 97,8 42,6 23,2 30,4 4,3

Dropin (n=123) 82,9 35,2 52,6 47,4 5,3

Övrigt (n=64) 96,9 59,7 56,8 43,2 2,7
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Enkäten
Av de 628 studenter som tackade ja till att delta i studien var det 86,9 procent som  
efter AUDIT-screeningen fyllde i enkäten. Medelåldern är 24,1 år, andelen kvinnor 
67,9 procent och andelen engelsktalande 13,7 procent. Vid en jämförelse mellan grup-
pen som valde att delta i studien (n = 628) och de som besvarade enkäten (n = 546) 
fanns ingen skillnad vad gällde bakgrundsvariabler (se tabell 2 och tabell 11). 

Tabell 11. Bakgrundsvariabler avseende respondenterna som besvarade enkäten (na=546).

Variabel

Ålder (år)

Median (intervall)  23  (18–50)

Medelvärde  24,1 

Kön (% (n))

Man  32,1  (175)

Kvinna  67,9  (370)

Andelen svensk vs engelskspråkiga (% (n))

Svenskspråkiga  86,3  (471)

Engelskspråkiga  13,7  (75)

 
an=antal

STUDENTERNAS MOTIV TILL ATT DELTA I STUDIEN

Studenternas motiv till att delta i studien varierade och det fanns möjlighet att ange 
fler än ett alternativ (tabell 12). Det vanligaste motivet var: ”ingen speciell anledning  
– jag blev tillfrågad och ställde upp” (56,4 procent), följt av ”studenternas alkoholvanor 
är en viktig fråga för universitet/högskola” (30,6 procent) och ”man bör delta i forsk-
ningsprojekt på universitet och högskola” (27,3 procent). Knappt 14 procent angav 
funderingar över sina egna alkoholvanor som en anledning att delta.
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Tabell 12. Studenternas motiv till att delta i studien

Fråga och svarsalternativ %              (N)

Vilket eller vilka av nedanstående påståenden stämmer bäst överens 
som motiv för att du tog dig tid att svara på frågorna om alkohol?

Studenternas alkoholvanor är en viktig fråga för universitet/högskola  30,6  (167)

Ingen speciell anledning – jag blev tillfrågad och ställde upp  56,4  (308)

Man bör delta i forskningsprojekt på universitet och högskola  27,3  (149)

Jag har själv haft funderingar över mina alkoholvanor  13,6  (74)

Enklast för att slippa diskussion  0,7  (4)

STUDENTERNAS UPPFATTNING OM DELTAGANDET I STUDIEN

En majoritet av studenterna var mycket nöjda med Studenthälsans bemötande i sam-
band med tillfrågandet av att delta i studien (tabell 13). 

Tabell 13. Studenternas uppfattning om deltagandet i studien (n=546)

Fråga Medelpoäng (SD)

Hur tycker du att du blev bemött av studenthälsan i samband med att  
du blev tillfrågad att delta i en studie om alkoholvanor? 
(1 = dåligt – 10 = mycket bra)

 9,5  (1,2)

Blev du förvånad över att du i samband med ditt besök på studenthälsan  
blev tillfrågad att svara på ett formulär om dina alkoholvanor?  
(1 = inte alls förvånad – 10 = mycket förvånad)

 3,4  (2,5)

Uppfattade du det som känsligt att svara på frågor om dina alkoholvanor? 
(1 = mycket känsligt – 10 = inte alls känsligt)

 8,8  (2,2)

Som framgår av tabellen blev studenterna inte förvånade över att bli tillfrågade om 
alkoholscreening på Studenthälsan, men det är en signifikant skillnad mellan svensk-
talande studenter och engelsktalande studenter (t (544) = 2,62, p = 0,009). Engelsk-
talande studenter var följaktligen något mer förvånade över att bli tillfrågade om 
alkoholvanor. Resultaten visar också att studenterna inte uppfattar det som känsligt att 
svara på frågor om alkoholvanor.
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STUDENTERNAS UPPFATTNING OM EGNA  
OCH STUDIEKAMRATERS ALKOHOLVANOR

En fjärdedel av studenterna rapporterar att någon vän, partner, förälder etcetera någon 
gång oroat sig för deras alkoholvanor (tabell 14). Vidare uppger drygt 10,0 procent  
av studenterna att de vid flera tillfällen oroat sig över sina egna alkoholvanor och  
30,0 procent att de gjort det någon enstaka gång, medan 57,0 procent aldrig har oroat 
sig över sina egna alkoholvanor. Det är däremot fler, 54,6 procent, som någon gång 
oroat sig över sina studiekamraters alkoholvanor. Av dessa har 14,3 procent vid flera 
tillfällen oroat sig över sina studiekamraters alkoholvanor. Av de studenter som vid 
flera tillfällen oroat sig över sina egna alkoholvanor är det mindre än en femtedel som 
oroat sig över studiekamraternas alkoholvanor vid flera tillfällen. Det är följaktligen 
inte samma grupp studenter som oroar sig över sina egna alkoholvanor som oroar sig 
för sina studiekamraters alkoholvanor. Cirka 40 procent har uppfattningen att de har 
studiekamrater som skulle behöva få hjälp med att minska sin alkoholkonsumtion.  
En majoritet uppfattar att det finns ett behov av att Studenthälsan arbetar med studen-
ternas alkoholvanor – 21,6 procent anser att behovet är stort och 59,0 procent att det 
finns ett visst behov. 
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Tabell 14. Studenternas uppfattning om deras egen och studiekamraters alkoholvanor. 
(n=541)

Fråga och svarsalternativ  % (N)

Har du någon gång i livet oroat dig över dina alkoholvanor?

  Ja, vid flera tillfällen  9,9  (54)

 Ja, någon enstaka gång  30,2  (165)

 Nej, aldrig  57,0  (311)

 Vet inte  2,0  (11)

Har någon annan (vän, partner, förälder, etc.) oroat sig över dina alkoholvanor?

 Ja, vid flera tillfällen  5,1  (28)

 Ja, någon enstaka gång  20,0  (109)

 Nej, aldrig  67,2  (367)

 Vet inte  6,8  (37)

Har du någon gång oroat dig över dina studiekamraters alkoholvanor?

 Ja, vid flera tillfällen  14,3  (78)

 Ja, någon enstaka gång  40,3  (220)

 Nej, aldrig   39,6  (216)

 Vet inte   4,8  (26)

Har du studiekamrater som enligt din uppfattning skulle behöva få hjälp  
med att minska sin alkoholkonsumtion?

  Ja, många  4,9  (27)

 Ja, några  35,0  (191)

 Nej, inga  37,4  (204)

 Vet inte  21,8  (119)

Finns det enligt din uppfattning ett behov av att Studenthälsan arbetar  
med studenternas alkoholvanor på din högskola/universitet?

  Ja, ett stort behov  21,6  (118)

  Ja, ett visst behov  59,0  (322)

 Nej, inget behov  2,6  (14)

 Vet inte  16,1  (88)
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Diskussion
Syftet med denna studie var att undersöka möjligheter och begränsningar med att 
implementera alkoholscreening och kort rådgivning inom universitet och högskola 
med stöd av studenthälsomottagningar. Modellen implementerades därför på sex uni-
versitet och högskolors studenthälsomottagningar efter att mottagningarnas personal 
genomgått utbildning. 

Studien indikerar att det finns goda möjligheter att arbeta med screening och kort 
rådgivning på studenthälsomottagningar, eftersom majoriteten av de studenter som 
erbjöds screening tackade ja. Dessutom blev studenterna varken förvånade eller tyckte 
att det var känsligt att svara på frågor om alkoholvanor. Det visade sig också att model-
len fångar upp studenter med riskbruk av alkohol och att nästan hälften av gruppen 
med riskbruk gick vidare till ytterligare rådgivning. Resultaten pekar även på att det 
finns en betydande medvetenhet och oro om alkoholproblem bland många studenter; 
40 procent rapporterade t.ex. att man oroat sig över sin egen alkoholkonsumtion, och 
ännu fler hade oroat sig över sina studiekamraters alkoholvanor. En klar majoritet av 
studenterna tyckte dessutom att det finns ett behov av att Studenthälsan arbetar med 
studenters alkoholvanor på universitet och högskolor.

Att studenterna var positivt inställda till att genomföra alkoholscreening illustreras av 
att endast 7,8 procent av dem som erbjöds detta avböjde att medverka. Denna grupp 
skiljde sig inte från deltagande studenter vad gäller kön och ålder, men de drack  
sannolikt mindre alkohol; åtminstone var den vanligaste anledningen till att inte 
medverka att man inte drack alkohol eller att man bara drack lite. Den positiva inställ-
ningen till att medverka kan bero på flera faktorer, bland annat på bemötandet från 
mottagningarnas personal, eftersom nästan alla studenter rapporterar att de blivit väl 
bemötta. Nästan en tredjedel uppgav också att studenternas alkoholvanor är en viktig 
fråga för universitet och högskola som motiv till att svara på frågor om alkohol. Att 
deltagarna inte uppfattar det som känsligt att svara på frågor om alkoholvanor på-
verkade sannolikt också deltagandet i studien. Liknande resultat har redovisats från 
studier genomförda i arbetslivet där Företagshälsovården erbjudit anställda alkohol-
screening och kort rådgivning (33). Forskare har också tidigare framgångsrikt använt 
AUDIT för att undersöka svenska universitets- och högskolestudenters alkoholkon-
sumtion (3, 4).

Närmare hälften, 44,7 procent, av studenterna screenade positivt för riskbruk, med 
AUDIT-poäng ≥ 6 för kvinnor och ≥ 8 för män som gränsvärde för riskkonsumtion 
(28). I en befolkningsstudie genomförd i Sverige 2009 var andelen över gränsvärdet för 
riskbruk 15,1 procent. Om man däremot jämför samma åldersgrupper är skillnaderna 
mindre. Bland deltagarna i denna studie låg 48,5 procent av 18–24-åringarna över 
gränsvärdet för riskbruk mot 50,4 procent i befolkningsstudien i samma åldersgrupp. 
Vidare låg 5,3 procent av studenterna över gränsvärdet för skadligt bruk och 3,3 pro-
cent över gränsvärdet för möjligt beroende, vilket var något lägre än i befolknings-
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studien där motsvarande siffra var 6,9 procent för både skadligt bruk och möjligt bero-
ende. Andelen med möjligt beroende är således något högre bland 18–24-åringarna i 
befolkningsstudien jämfört med samma åldersgrupp i denna studie.

I stort sett alla studenter fick återkoppling efter att de fyllt i AUDIT-formuläret. Av 
dem som identifierats som riskbrukare (låg över gränsvärdet för riskbruk) valde 
nästan hälften att gå vidare med ytterligare rådgivning och av dem som hade höga 
AUDIT-poäng tackade en större andel ja till ytterligare rådgivning. Enligt manualen 
till modellen ska återkoppling på screening efterföljas av erbjudande av alkoholinven-
tering: först en 14-dagarsintervju, och därefter introduceras alkonacka (se beskrivning 
av modellen i metoddelen). Resultaten visar dock att hur man erbjuder rådgivning 
varierar mellan de olika studenthälsomottagningarna; vissa använder sig mer av 
14-dagarsintervju medan andra hoppar över den delen och introducerar alkonacka 
direkt. Dessa skillnader förklaras av att i instruktionen som personalen på student-
hälsomottagningarna fick under utbildningen gavs alternativet att gå direkt till att  
erbjuda alkonacka om det inte fanns tid eller intresse för en 14-dagarsintervju. Ande-
len studenter som kommer på återbesök för att få återkoppling på alkonacka är låg,  
4,8 procent för de om låg över gränsvärdet för riskbruk och 12,5 procent för de som 
låg över gränsvärdet för möjligt beroende. 

Studenthälsomottagningarna tar emot studenter för nybesök, återbesök, drop-in och 
övriga besök. Störst andel av deltagande studenter i studien besökte studenthälso-
mottagningen för första gången. Besökstypen påverkar inte i någon större utsträckning 
andelen som fått återkoppling på AUDIT och ytterligare rådgivning, även om vissa 
skillnader kunde noteras. Lägst andel återkoppling på AUDIT får drop-in-besökarna, 
men den gruppen har också lägst andel över gränsvärdet för riskbruk. Däremot har 
gruppen övriga besökare högst andel över gränsvärdet för riskbruk. Dock är det viktigt 
att påpeka att majoriteten av denna grupp, 62 studenter av 64, kommer från samma 
mottagning varför gruppen inte är representativ för de övriga fem medverkande  
studenthälsomottagningarna.

Det är inte vanligt att studenter söker hjälp för alkoholvanor hos Studenthälsan. De sex 
medverkande studenthälsomottagningarna fick uppskatta hur många studenter som 
uppgav alkoholvanor som besöksorsak under år 2012, och svaret varierade från 0 till 
13, där Blekinge och Kristianstad rapporterade 0 studenter med besöksorsak alkohol, 
medan Skövde rapporterade 13 stycken. Eftersom studenter sällan söker rådgivning 
för alkoholvanor är det viktigt att Studenthälsan hittar metoder för att upptäcka stu-
denter med riskbruk. Resultaten i denna studie visar att införandet av screening såsom 
AUDIT kan identifiera riskbrukare av alkohol bland studenter, vilket ger möjlighet att 
inleda samtal om alkoholvanor och erbjuda ytterligare rådgivning.

Av de 628 studenter som genomförde screeningen besvarade majoriteten enkäten som 
utvärderade screeningsprocessen och studenternas uppfattning om deras egen och 
studiekamraters alkoholvanor, samt behovet av att Studenthälsan arbetar med alkohol-
vanor. Cirka två femtedelar hade oroat sig över sin egen alkoholkonsumtion och en 
fjärdedel rapporterade att någon annan (vän, partner, förälder etc.) hade oroat sig över 
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deras alkoholvanor. Över hälften av respondenterna uppgav att de oroat sig över deras 
studiekamraters alkoholvanor och två femtedelar ansåg att de hade studiekamrater 
som skulle behöva få hjälp med att minska sin alkoholkonsumtion. Resultaten visar 
att studenterna är positivt inställda till att Studenthälsan arbetar med alkoholvanor, då 
över 80 procent rapporterade att det finns ett behov av att Studenthälsan arbetar med 
studenternas alkoholvanor på deras högskola/universitet, och av dessa tyckte dryga  
20 procent att behovet är stort. 

Som tidigare nämnts tackade nästan samtliga studenter som besökte studenthälso-
mottagningarna ja till alkoholscreening. Däremot framkom tydligt att Studenthälsan 
endast når en begränsad del av samtliga studenter – under 2012 var t.ex. andelen 
studenter som besökte mottagningarna 3,3–39,2 procent för de lärosäten som ingick i 
denna studie. Detta innebär troligen att mottagningarna med deras nuvarande uppdrag, 
befintliga resurser och arbetssätt endast har möjlighet att erbjuda screening till en be-
gränsad del av studenterna. Här finns det anledning att reflektera över om det finns an-
dra vägar för att nå fler studenter än det mer traditionella sättet att studenterna söker sig 
till studenthälsomottagningarna. Exempelvis skulle Studenthälsan kunna erbjuda större 
grupper enklare livsstilsundersökningar där kost, motion, fysisk aktivitet, tobak och även 
alkohol kan ingå. Denna modell har visat sig fungera inom arbetslivet där företagshälso-
vård i samband med livsstilsundersökningar erbjuder alkoholscreening (34). 

Det vore önskvärt att göra en större kartläggning av alkoholvanorna bland studenter 
vid universitet och högskola och i denna möjliggöra en jämförelse mellan studenter 
som besökt studenthälsomottagningarna och de som inte gör det. På så sätt skulle man 
få en bättre bild av potentialen med att arbeta mer aktivt med Riskbruksmodellen på 
studenthälsomottagningarna. Att ca 40 procent av studenterna anger att man har flera 
kamrater som behöver stöd för att dricka mindre, tyder på att möjligheterna är stora. 

Det finns även en rad begränsningar i denna studie som bör nämnas. De studenthälso-
mottagningar som ingår i studien är inte slumpmässigt utvalda, utan alla studenthälso-
mottagningar som anmälde intresse för att delta i studien inkluderades. Det är därför 
viktigt att påpeka att generaliserbarheten av resultaten till att gälla samtliga universitet 
och högskolor inte kan fastställas. En ytterligare begränsning är att trots att andelen 
som tackade nej till studien är låg erbjöds inte alkoholscreening till knappt hälften av 
dem som besökte Studenthälsan. Under tiden som studien pågick registrerade perso-
nalen vid studenthälsomottagningarna antalet unika besökande studenter. Av denna 
statistik framkommer att 43,1 procent av besökarna inte blev erbjudna screening.  
Ambitionen i pilotstudien var dock att alla studenter som besökte mottagningarna 
skulle bli erbjudna screening. Det är stor variation på andelen studenter som blev 
screenade per universitet/högskola (23,2–74,8 procent), och denna studie kan inte ge 
en fullständig bild över varför studenter inte tillfrågades och varför andelen tillfrågade 
skiljer sig mellan mottagningarna. Även om det inte finns något som tyder på att de 
som inte fått erbjudandet om screening skulle skilja sig från de som nåddes, så kan vi 
inte fullt ut utesluta att så är fallet. Det finns alltså anledning att gå vidare med orsa-
kerna till varför alla studenter inte erbjuds alkoholscreening.  
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Fokus i studien har visserligen varit att studera möjligheten och begränsningarna  
med att erbjuda alkoholscreening med återföljande kort rådgivning (återkoppling).  
I modellen som vi valt att kalla Riskbruksmodellen ingår även adderande rådgivning 
som TLFB-metoden och dagliga noteringar (alkonacka). Det har tidigare framförts 
synpunkter från översiktsstudier, inom området brief intervention, att forskarna bör 
tydliggöra de olika delarna i rådgivningen (15). Dessutom visar Socialstyrelsens (20)
genomgång av alkoholrådgivning som riktar sig till riskkonsumenter att rådgivande 
samtal med särskild uppföljning och så kallade kvalificerade samtal får en lägre prio-
ritet, eftersom effekten på alkoholkonsumtionen inte är bättre än rådgivande samtal 
(oftast 10-15 minuter) och kostnaden är högre. Nu syftar inte denna studie till att 
effektutvärdera men möjligen hade det av flera grunder varit klokt att avgränsa model-
len till att enbart omfatta screening och kort rådgivning. Dock är bedömningen att det 
av etiska grunder finns anledning för SHM att kunna erbjuda adderande rådgivning 
om så behövs och önskas.

Sammanfattningsvis tyder resultatet i denna pilotstudie på, trots vissa begränsningar, 
att det är möjligt att arbeta med alkoholscreening och kort rådgivning på universitet 
och högskolor med hjälp av studenthälsomottagningar. Resultatet från studien visar 
dock på vissa frågetecken som t.ex. att andelen som erbjöds alkoholscreening var lägre 
än väntat samt att återbesöksfrekvensen var låg trots identifierat riskbruk. Frågor som 
ändå bör sättas i relation till möjligheten till implementering av alkoholscreening och 
kort rådgivning på landets studenthälsomottagningar. Det finns även behov av att 
grundligare utreda i vilken grad Riskbruksmodellen kan anses användas i relation till 
att vissa delar väljs ut, främst AUDIT med kort återkoppling, medan andra väljs bort 
i den konkreta praktiken. I föreliggande studie ingick inte att undersöka om metoden 
minskar riskkonsumtion bland studenter men det är en angelägen fråga för en fram-
tida studie. Därmed finns det också en stor potential att på så sätt få fler studenter 
att dricka mindre och därmed minska risken för de olika negativa  sociala och hälso-
mässiga konsekvenser som en hög alkoholkonsumtion kan medföra.
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DELSTUDIE 2.

Implementering av riskbruksmodellen 
– en intervjustudie med personalen på sex studenthälsomottagningar 

Bakgrund

IMPLEMENTERINGSTEORI

För att en metod ska börja användas behöver den implementeras. Att implementera 
en metod i en verksamhet innebär att förändra verksamheten. En implementering 
är därför alltid en förändringsprocess. Denna process delas ofta in i olika faser inom 
implementeringsområdet. Med utgångspunkt i Rogers verk Diffusions of innovations 
(35) använder en huvudfåra av implementeringsforskningen i dag följande uppdelning 
av implementeringsprocessen: ”exploration”, ”program installation”, ”initial implemen-
tation”, ”full operation” och ”sustainability” (35-37). 

Under explorationsfasen (exploration) görs bedömningar av hur metoden – här 
screening och kort rådgivning utifrån Riskbruksmodellen – kommer att fungera 
med de rutiner som redan finns i den lokala kontext där metoden ska föras in. Under 
programinstallationen (program installation) förankras implementeringsprocessen i 
organisationen och personal utbildas, och om extra resurser behövs bör dessa tilldelas 
under denna fas. Sedan följer den initiala implementeringsfasen (initial implemen-
tation) då den lokala kontextens organisatoriska kultur och klimat såsom rutiner, 
kunskaper och värderingar och de övriga arbetsuppgifter som utförs i verksamheten 
börjar påverka metoden, och tvärtom. Under den fas då metoden ingår som en del 
av den ordinarie verksamheten (full operation) är tanken att den ska integreras i den 
lokala kontextens vanliga rutiner och bli en del av verksamheten. Efter det tar vid-
makthållandefasen (sustainability) vid. Det är ofta då det börjar bli tydligt hur meto-
den förändras i relation till den lokala kontextens villkor, men också hur metoden och 
implementeringen påverkar kontexten. Under vidmakthållandefasen blir det också 
möjligt att se om metoden integrerats i sådan utsträckning att den ingår i verksamhe-
tens ordinarie rutiner.

En mängd faktorer påverkar implementeringsprocessen och avgör hur pass fram-
gångsrik den blir. Rogers utvecklade i Diffusion of innovations ett antal kriterier 
som är avgörande för en framgångsrik implementering, och som i hög utsträckning 
används som utgångspunkter inom interventions- och implementeringsforskning  
(35-40). Dessa kriterier är: relevans, relativa fördelar, överensstämmelse, användar-
vänlighet, testbarhet, synliga resultat och anpassningsbarhet (35). En implemente-
ringsprocess framgång beror på hur väl den klarar av att motsvara dessa kriterier.

Rogers diffusionsteori har under senare år vidareutvecklats inom implementerings-
fältet, bland annat av Atun med kollegor som inkorporerat Rogers kriterier i ett ram-
verk för integrering av interventioner i hälso- och sjukvårdssystem (38). Ramverket 
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fokuserar på kontexten som omger den metod som ska integreras eftersom varje im-
plementering påverkas och formas av kontextuella faktorer. Ramverket, som är avsett 
att användas vid exempelvis analyser av implementeringsprocesser, består av fakto-
rerna problemet, interventionen, adoptionssystemet och verksamhetens karaktäristika. 

Problemet är det som behöver åtgärdas genom implementeringen. Om problemet 
uppfattas som angeläget ökar möjligheterna för en effektiv process, inte minst under 
förankringsfasen, eftersom metoden är avsedd att svara mot det behov att lösa pro-
blemet som uppstått (relevans). Problemet utgörs i detta fall av en studentkultur som 
delvis präglas av hög alkoholkonsumtion. Studenterna är mestadels unga vuxna, en 
åldersgrupp i samhället som är svår att nå för hälsofrämjande insatser. För att nå grup-
pen kan därför studenthälsomottagningar fungera som kontaktyta och implemen-
teringskontext. Dessutom har studenthälsovården hittills inte haft några enhetliga/
gemensamma metoder för screening och rådgivning vid riskbruk av alkohol generellt, 
och i vissa fall inte heller på enskilda mottagningar, och kan ha behov av ökad enhet-
lighet och struktur inom arbetsområdet. 

För interventionen – programmet som ska implementeras (Riskbruksmodellen) –  
är Rogers diffusionskriterier avgörande; bland annat påverkar metodens uppfattade 
komplexitet den tid det tar att integrera metoden i ordinarie verksamhet. Implemen-
teringsprocessen och integreringen underlättas om metoden är lik det som funnits 
tidigare, exempelvis om den bygger på samma typ av kunskap och metodik och använ-
darna kan känna igen centrala begrepp. Metoder som framstår som alltför främmande 
i förhållande till verksamhetens rutiner, värderingar och kunskapsbas riskerar att inte 
bli accepterade (överensstämmelse) (41). Samma risk löper metoder som visserligen 
baseras på det som är välkänt men som innehåller många komponenter och faser och 
därmed riskerar att upplevas som för komplexa, samt metoder som är oflexibla och 
därför svåra att anpassa till de förutsättningar som styr verksamheten (anpassnings-
barhet). Det okända och det komplexa är alltså hinder som kan orsaka att en metod 
upplevs kräva för många förändringar för att vara implementeringsbar i verksamheten 
(användarvänlighet). Metoden bör inte heller vara för resurskrävande vad det gäller 
ekonomi och tid. Ytterligare fördel är om metoden redan har testats och har visat sig 
vara effektiv, exempelvis att den har vetenskapligt stöd och att den under implemen-
teringsprocessen ger resultat (synliga resultat) och därmed visar tecken på att den är 
mer fördelaktig i jämförelse med tidigare metoder (relativa fördelar). Den miljö, dvs. 
det sammanhang som interventionen ska implementeras i består av nyckelaktörer och 
den verksamhet som ingår i och påverkar implementeringsprocessen – studenthälso-
mottagningarna och deras personal. Även brukarna – patienterna/studenterna –  
är nyckelpersoner. Om inte brukarna ser någon nytta i metoden och inte vill delta i 
behandlingen eller följa instruktionerna som metoden anger blir det svårt att hävda 
metodens fördelar och implementeringsprocessen försvåras avsevärt. Integreringen 
av metoden sker gradvis och påverkar samt påverkas av verksamhetens karaktäristika, 
exempelvis verksamhetsrutinerna på studenthälsomottagningarna (41). Integreringen 
innebär att verksamheten förändras på olika sätt. Naturligtvis förändras den vård som 
erbjuds, men det är också troligt att verksamheten i övrigt i olika grad kan komma att 
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påverkas och även påverka metoden då den omsätts i praktiken, exempelvis vad gäller 
resursfördelning och prioritering av vilka insatser som ska utföras och hur (38). 

GENUSPERSPEKTIV

Det finns inte speciellt mycket forskning om skillnader i bemötande av kvinnor och 
män i vården vad gäller alkoholberoende och behandling. Dock visar ett par relativt 
nya svenska studier att beroendevården delvis är ojämställd, bland annat att läkare 
tenderar att ge olika rekommendationer om alkoholkonsumtion och alkoholvanor 
beroende på kön. Kvinnor rekommenderas oftare än män att helt avstå från alkohol, 
medan män rekommenderas att dra ned på konsumtionen (42, 43). Internationella 
studier visar dessutom att kvinnors riskbruk och alkoholberoende i högre grad är stig-
matiserat jämfört med männens, och att kvinnors drickande betraktas som okvinnligt 
och socialt mindre acceptabelt medan mäns drickande uppfattas som manligt och 
avsevärt mer socialt accepterat (44-46). Enligt Rolfe et al. (45) kan denna genusbund-
na stigmatisering medföra att kvinnor i högre utsträckning än män drar sig för att 
söka vård, och Hensing et al. (43) menar att stigmatiseringen kan medföra att kvin-
nors beroende osynliggörs och förblir obehandlat, genom att läkare i mindre omfatt-
ning frågar kvinnliga patienter om alkoholvanor. Det finns därför anledning att lyfta 
genusperspektivet under en metodimplementering i en vårdkontext som denna för att 
studera bemötande.

Syfte och frågeställningar
Syftet med delstudie 2 är att undersöka hur personalen på studentmottagningarna 
upplever implementeringsprocessen och hur de bedömer att Riskbruksmodellen  
(alkoholscreening och kort rådgivning) fungerar. Vid tidpunkten för intervjuerna 
pågick fortfarande implementeringsprocessen, och studien fokuserar därför på den 
initiala implementeringsfasen. 

Studien utgår från följande frågeställningar:

• Hur fungerar Riskbruksmodellen i studenthälsomottagningarnas kontext?

• Vilka framgångsfaktorer och hinder upplever personalen att det finns för att  
integrera modellen i mottagningarnas ordinarie verksamhet?

MATERIAL OCH GENOMFÖRANDE

För att följa upp implementeringen av Riskbruksmodellen på studenthälsomottag-
ningarna genomfördes en kvalitativ intervjustudie med personal på de sex student-
hälsomottagningar där metoden implementerats. Intervjuerna gjordes utifrån ett 
strategiskt urval informanter. Informanterna bestod av en verksamhetsansvarig (eller 
motsvarande) samt den i personalgruppen som i störst utsträckning arbetat med 
metoden på respektive mottagning. Intervjuerna genomfördes på telefon och varje 
intervju tog cirka en timme. Totalt intervjuades tolv informanter. För intervjuerna  
användes en semistrukturerad intervjuguide, dvs. guiden bestod av ett antal öppna  
frågor som informanterna fick svara fritt på utan att några svarsalternativ angavs  
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(bilaga 8). Intervjufrågorna konstruerades med utgångspunkt i studiens syfte och 
frågeställningar samt för att kunna följa upp den implementeringsteori som anges 
i studien, exempelvis Rogers implementeringskriterier (35). Utifrån genomförda 
intervjuer skulle det vara möjligt att beskriva hur man tidigare arbetat med alkohol, 
hur prioriterat arbetet med alkohol är och i vilken mån Riskbruksmodellen behövs 
(implementeringskontext och implementeringsförutsättningar), om utbildningen och 
manualen fungerar, om modellen fungerar i verksamhetskontexten och vilka hinder 
och framgångsfaktorer som funnits under processen.

Under intervjuerna gjordes noggranna anteckningar om vad informanterna berät-
tade. Denna dokumentation utgör underlag för analysen. Informanternas berättelser 
analyserades med en tematisk innehållsanalys med utgångspunkt i studiens syfte och 
frågeställningar i relation till relevant implementeringsteori. Materialet kodades först i 
mindre kategorier, som sedan sammanfördes till teman utifrån att utsagorna handlade 
om samma grundläggande ämne. För att förtydliga kategoriseringsprocessen exem-
plifieras här hur temat ”Utbildningen” genererades. Temat konstruerades från olika 
koder såsom ”Regelbunden utbildning ger kontinuitet”, ”Gemensam utbildning skapar 
gemensam kunskapsgrund”, ”Utbildningen genererar systematik” och ”Utbildningen 
gav tillräckliga kunskaper”. Eftersom alla dessa koder grundläggande handlade om ut-
bildningen fördes de samman till ett tema som benämndes ”Utbildning”. Temat syftar 
till att ge en sammanhållen översikt över de olika variationer av utsagorna om utbild-
ningen som framkom under intervjuerna och som tillsammans ger en övergripande 
bild av hur informanterna uppfattade utbildningen som ett element i implemente-
ringsprocessen. Temat analyserades i relation till implementeringsteori, exempelvis 
Fixsen et al. (36) som lyfter fram utbildning av personal som en nyckelfaktor under en 
implementeringsprocess. 

Analysen genererade följande åtta teman:

• Implementeringskontext

• Implementeringen av Riskbruksmodellen

• Utbildningen i Riskbruksmodellen

• Riskbruksmodellen i relation till mottagningarnas övriga verksamhet

• Riskbruksmodellens komponenter

• Riskbruksmodellens effektivitet

• Förutsättningar för vidmakthållande

• Riskbruksmodellen och genus 

För att informanterna i den utsträckning det är möjligt ska vara anonyma i studien 
har mottagningarna tilldelats följande pseudonymer: SHM 1, SHM 2, SHM 3, SHM 
4, SHM 5 och SHM 6. På varje mottagning fanns två informanter: en verksamhets-
ansvarig och den i personalen som arbetat mest med modellen.
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Resultat
I detta avsnitt presenteras de åtta teman som analysen av intervjuerna med informan-
terna genererade. Analysen uppmärksammar både de uppfattningar som informan-
terna delade och de avvikande varianter som förekommer i datamaterialet. 

IMPLEMENTERINGSKONTEXT

I princip samtliga studenthälsomottagningar bär på likartad karaktäristika avseende 
vad studenterna söker för. Ett stort område utgörs av psykosociala problem i form av 
oro, stress, ångest, sömnproblem och nedstämdhet. Studenterna söker också för soma-
tiska problem och hälsotillstånd såsom rygg- och ledvärk, huvudvärk och sår skador. 
Flertalet mottagningar erbjuder möjlighet för studenterna att både boka tid och 
besöka mottagningen på särskilt avsatta drop-in-tider. Särskilt under drop-in-tiderna, 
när trycket från många besökare periodvis är högt, uppger flera informanter att deras 
arbetssituation är tidspressad och att de kan uppleva stress. 

Att arbeta med alkohol är högt prioriterat på samtliga mottagningar, och endast två 
informanter angav att frågan förvisso är viktig men att de trots allt prioriterar annan 
problematik. Den ena informanten säger att det beror på det uppdrag mottagningen 
har – att främja studenternas studiemiljö – vilket medfört att alkohol inte är den stora 
eller största frågan för mottagningens verksamhet. Den andra informanten menar att 
studenterna inte söker för alkoholproblem utan främst för oro, stress och ångest, och 
därför är dessa områden mer prioriterade, även om informanten tycker frågan är  
viktig och även kan vara en del av den psykosociala problematik studenterna bär på. 

De övriga informanterna ansåg att alkohol är ett av de viktigaste områdena för verk-
samheten och de framhåller att även det förebyggande arbetet är viktigt. Flertalet 
informanter betraktade alkohol som en del av en helhet, och exempelvis säger den 
ena informanten på SHM 2 att det är mycket viktigt att ställa frågor om alkohol till 
studenterna eftersom alkoholbruket kan ligga till grund för sömnproblem, oro och 
stress. En av informanterna menar dessutom att hög alkoholkonsumtion utgör den 
enskilt största hälsorisken för de unga studenterna, medan en annan informant hävdar 
att om alkoholfrågan föll bort som högsta prioritet skulle man tappa en stor del av vad 
som både orsakar och följer av studenternas psykosociala problematik. Informanterna 
kopplar alltså ihop det stora området psykosociala problem som studenterna söker 
för med alkohol, och tenderar att se det som ett sammanhängande och mycket högt 
prioriterat område för verksamheten att hantera.

De flesta mottagningarna har sedan tidigare arbetat med alkohol, men i princip inte 
utifrån någon tydlig manualbaserad metod. Verksamhetschefen på SHM 5 säger under 
intervjun att de tidigt på 2000-talet började arbeta mer omfattande med alkoholfrågor, 
men att det då varken fanns material eller några utbildningar som kunde systematisera 
arbetssättet inom alkoholområdet. 

Gemensamt för de flesta mottagningarna är att de använt AUDIT sedan tidigare, 
men inte utifrån någon tydlig systematik. På mottagningen SHM 1 uppgav den ena 
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informanten att de inte arbetat individinriktat med alkohol innan Riskbruksmodellen 
implementerades, förutom i de fall då studenter specifikt har sökt för detta. Verksam-
hetschefen på SHM 1 uppgav att de tidigare inte haft speciellt mycket aktiviteter över 
huvud taget kring alkohol, men att det finns ett samarbete med studentkåren och med 
länsstyrelsen om alkoholbruk i ortens studentliv.

IMPLEMENTERINGEN AV RISKBRUKSMODELLEN

Informanterna anser generellt att implementeringsprocessen varit oproblematisk och 
att man har en positiv syn på screening och kort rådgivning (Riskbruksmodellen). 
Flera informanter anser att metoden tillför något, att den tillhandahåller ett systema-
tiskt instrument att gå efter i arbetet med studenternas alkoholvanor. Metoden och  
arbetssättet behöver dock lite tid innan det blir ett mer rutinartat inslag i verksamhe-
ten, och några informanter menar att det ibland händer att de glömmer bort att använ-
da metoden. Det gäller särskilt när de befinner sig under tidspress på mottagningen, 
exempelvis när personalen är fåtalig men studenttrycket stort. Verksamhetschefen på 
SHM 5 menar att modellen utgör en utmaning vad det gäller att integrera den som 
en naturlig del av verksamheten, eftersom den har visat sig svår att få in i den dagliga 
verksamhetsrutinen och tillämpa på varje student. Denna informant tror att det kan 
vara bättre att genomföra s.k. AUDIT-veckor för att få in rutinerna hos personalen, 
och att lägga tillämpningen av Riskbruksmodellen utanför de perioder som är mest 
hektiska för mottagningen, som när de har öppen mottagning för drop-in-studenter. 

En problematisk aspekt under implementeringsprocessen enligt ett flertal informanter 
har varit att tillämpa Riskbruksmodellens alla steg på varje student. Ibland har tids-
brist såväl som personalbrist inte medgett detta, och man har valt att prioritera och 
fokusera på det som studenten sökt för och därför inte tagit upp alkoholfrågan. I vissa 
fall har också studentens tillstånd och den situation studenten befunnit sig medfört att 
frågor om alkoholvanor känts obekväma att ta upp. 

Modellen anses ge en möjlighet att få upp frågan på verksamhetens agenda, dels 
genom att den definierar vikten av att fånga upp alkoholfrågan, dels genom att den 
tillhandahåller en systematik för att föra en dialog med studenterna om alkohol. 
Dessutom ger modellen förutsättningar för att ta ett helhetsgrepp om den problematik 
som finns hos en del studenter och som man kan riskera att missa utan ett metodiskt 
tillvägagångssätt.

UTBILDNINGEN I RISKBRUKSMODELLEN

Några av de intervjuade har tidigare utbildats i Riskbruksmodellen och är sedan 
några år erfarna användare. Majoriteten av informanterna har dock utbildats under 
det senaste året några månader före projektstarten. Samtliga informanter är nöjda 
med utbildningen, som de anser gav tillräckliga kunskaper för att arbeta med Risk-
bruksmodellen. Flera nämner också att utbildningens inslag av träning i exempelvis 
motiverande samtal gav en god förberedelse inför att applicera metoden i den egna 
verksamheten. En av informanterna på SHM 4 nämnde att hon under utbildningen 
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inte tyckte den gav tillräckliga kunskaper och övning, men upptäckte att det fungerade 
utan problem och utan de svårigheter hon förväntat sig när hon väl började arbeta 
med den. Hon menar att det är viktigt att så snart som möjligt efter genomgången 
utbildning börja arbeta med metoden, så att det snabbt kan skapas en rutin för den, 
för annars är risken att det i stället byggs upp ett motstånd som försvårar rutinisering 
av Riskbruksmodellen.  

Flera informanter lyfter upp vikten av systematik, och att utbildningen är en viktig 
del av detta. En gemensam utbildning ökar systematiken genom att alla får samma 
utbildning, vilket anses öka graden av att alla också gör likadant. Några av informan-
terna nämner också vikten av att se till att nyanställda alltid går utbildningen, så att 
all personal på mottagningen konstant arbetar utifrån samma utgångspunkter. Att det 
finns en manual att följa ökar ytterligare systematiken.

Samtliga informanter ansåg alltså att utbildningen, kompletterat med manualen för 
Riskbruksmodellen, har gett dem tillräckliga kunskaper för att arbeta med alkohol-
frågor, särskilt vad det gäller att bemöta och genomföra screening. Däremot uppger 
flertalet att de inte besitter den kompetens de anser behövs för att behandla alkohol-
problem, särskilt av mer allvarlig grad. Detta kompletteras dock genom att de har 
samarbete med ortens drog- och alkoholmottagningar, och de studenter de anser 
behöva ytterligare behandling remitteras dit. Några informanter uppger också att 
de skulle vilja ha större kunskaper om hur studenternas alkoholvanor ser ut inom 
student populationen vid deras lärosäten. De efterlyser kartläggningar av studenternas 
alkoholvanor för att mer effektivt kunna arbeta med alkoholfrågor i verksamheten, på 
både individ- och gruppnivå.

RISKBRUKSMODELLEN I RELATION  
TILL MOTTAGNINGARNAS ÖVRIGA VERKSAMHET

Generellt fungerar modellen relativt väl i mottagningarnas övriga verksamhet. Infor-
manterna uppger dock att metoden inte kan ingå i rutinerna i den meningen att alla 
studenter vid (ny)besök tillfrågas om sina alkoholvanor. Detta beror på två saker. Den 
ena orsaken är tidspress, och flera informanter menar att patientrycket på mottagning-
arna ibland är så högt att de inte hinner erbjuda alkoholscreening och kort rådgivning 
utan måste prioritera de besvär och problem studenten söker för. Enligt deras uppfatt-
ning tar Riskbruksmodellen för lång tid för att vara funktionell under tidspress. En av 
informanterna, verksamhetsansvarig på SHM 1, säger under intervjun att hon uppfat-
tar att Riskbruksmodellen tar cirka 15 minuter, vilket innebär att de inte har möjlighet 
att använda den regelrätt varje dag. I stället har hon beslutat att mottagningen ska göra 
extrainsatser i form av screening med Riskbruksmodellen ett par gånger per läsår. När 
arbetstakten är lugnare och man har haft möjlighet att planera in den extra tid me-
toden tar fungerar den dock väl tillsammans med övrig verksamhet, tycker i princip 
samtliga informanter.  
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En annan aspekt av upplevd tidspress är att studenterna ibland markerar att de inte har 
tid att genomföra Riskbruksmodellen, och en av informanterna på SHM 2 säger sig 
känna att man tar fokus från det studenten söker för och tar upp tiden för studenten. 
Andra informanter upplever att studenterna känns stressade och tycker sig se en tendens 
till att de gärna gör AUDIT med kort återkoppling, men inte vill göra fortsatta moment 
och steg i metoden. Studenterna tackar därför nej till att komma tillbaka för uppföljning,  
eller avbokar återbesök. På mottagningen SHM 3 har man erfarit att studenterna ten-
derar att avboka återbesök för att följa upp sina resultat av AUDIT, och har löst detta 
genom att göra flera steg i metoden under samma besök. Detta skapar dock ett stress-
moment, eftersom metoden tar längre tid att genomföra och informanten är inte säker 
på om det motiverande samtalet blir lika bra när alla steg görs under samma tillfälle, 
samtidigt som medvetenheten finns om att fler studenter finns i väntrummet.   

Den andra orsaken som uppges som ett hinder för att använda metoden som en rutin 
vid alla besök är att flera av informanterna inte tycker att frågan alltid passar att ställa. 
Ibland är studenternas problem och deras tillstånd sådant att frågan om alkoholvanor 
känns malplacerad och till och med okänslig att ställa, exempelvis vid personliga kri-
ser och sorg. Då fokuserar man på att hantera detta, och en av informanterna uppger 
också att studenterna i sådana situationer inte är mottagliga för att diskutera sin alko-
holkonsumtion. 

Vad det gäller bemötande ansåg ingen av informanterna med undantag av en att de 
tycker att det känns obekvämt eller integritetskränkande att fråga studenterna om 
deras alkoholvanor, även om studenterna själva inte lyfter frågan. De upplever heller 
inte att någon student reagerat negativt, och att den skulle uppfattas som en s.k. käns-
lig fråga. Intressant är att flera av informanterna menade att studentkontexten tycks 
generera en högre acceptans för att både ställa och få frågan om alkoholvanor. En av 
informanterna på SHM 4 nämnde att det skulle kännas mer obekvämt att ställa frågan 
i mötet med en patient på en vårdcentral eller inom företagshälsovården. Där möter 
man patienter i andra socioekonomiska förhållanden och som inte tillhör student-
kulturen. Informanten hänvisar till det stigma som ett problematiskt alkoholbruk bär 
på för en person med exempelvis en fast anställning och menar att det ”skulle kunna 
vara katastrof om man ställde frågan” inom allmänvården utan att något i patient mötet 
indikerat en anledning att fråga. Ytterligare en informant nämner att det vid något 
enstaka tillfälle hänt att studenten tyckts ha reagerat på att få frågan. 

RISKBRUKSMODELLENS KOMPONENTER

Generellt är informanterna positiva till Riskbruksmodellen. De anser att den är lätt-
använd samt att den innebär en förbättring i relation till tidigare metoder och rutiner 
för att arbeta med alkohol på studenthälsomottagningarna. 

AUDIT med kort återkoppling är den komponent som används i högst utsträckning, 
och samtliga informanter anser att AUDIT fungerar bra. Flera av informanterna anger 
att de ännu inte haft tillfälle att genomföra alla stegen i Riskbruksmodellen, eller haft 
tillfälle endast ett fåtal gånger. Detta beror på att studenterna avböjer att genomföra 
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fler steg än AUDIT med kort återkoppling, men även på grund av tidsbrist för perso-
nalen eller för att metoden så nyligen införts att personalen ännu inte hunnit arbeta 
med den i större utsträckning. Det fanns en del oklarheter om hur vissa av frågorna 
i AUDIT skulle tolkas: exempelvis kunde en del studenter undra om fråga 4 gällde 
alkoholsug eller kompistryck. Två informanter på olika mottagningar hade också fun-
deringar kring hur väl poängen stämmer som indikationer på riskbruk, där den ena 
informanten tyckte att AUDIT visar låga poäng när de dricker lite men ofta, och att en 
helhetsbedömning kan visa på ett riskbruk. Den andra informanten tyckte däremot 
att gränserna för riskbruk, särskilt för kvinnor, är för lågt satta och därför fångar in 
för många som inte har ett riskbruk utifrån ett helhetsperspektiv. Informanten menar 
att det blir svårt att värdera hur man ska följa upp AUDIT när poängen visar riskbruk 
men helhetsintrycket säger emot detta, och att ambivalenta situationer då kan uppstå 
som är komplicerade att hantera.  

Ingen av komponenterna ansågs problematiska av flertalet informanter, utan i de flesta 
fall handlar det om enstaka eller ett fåtal mer individuella variationer, vilket medför att 
ingen komponent särskilt kan lyftas fram som generellt problematisk. Den komponent 
som genererade något mer negativa kommentarer är alkonackan, men där finns inget 
entydigt mönster eftersom informanterna ansåg att den har både för- och nackdelar. 
De flesta angav att alkonackan tillför nya dimensioner till studenternas förståelse av 
sin alkoholkonsumtion, samtidigt som den ger utgångspunkter för att diskutera hur 
mycket studenterna dricker och hur konsumtionsmönstren ser ut. En nackdel som 
några informanter nämnde var att de tyckte att det var svårt att motivera studenterna 
att fylla i alkonackan – studenterna tycks anse att det är besvärligt och tidsödande. 
Verksamhetschefen på SHM 5 tyckte att alkonackan i pappersform kändes otymplig 
och otidsenlig, och föreslog att den skulle göras till en app för mobiltelefonen. 

Även 14-dagarsintervjun väckte en del kritiska synpunkter. Också denna komponent 
upplevdes ibland vara svår att motivera för studenterna, som kunde tacka nej till att 
genomföra den eftersom de tycks anse den tidsödande och omständlig. En av infor-
manterna på SHM 4 ansåg att 14-dagarsintervjun ibland ger något av en ”revisors-
känsla”, men tyckte samtidigt att den är bra för att få en tydligare bild av studenternas 
alkoholkonsumtion och att tydliggöra hur problemen ser ut. Andra informanter lyfte 
också fram att 14-dagarsintervjun tydliggör mönster, och att den kan skapa självreflek-
tion och väcka insikt hos studenter och därför är ett bra redskap i det motiverande 
samtalet, inte minst som ett komplement till alkonackan. 

Verksamhetschefen på SHM 3 tyckte att det finns en ambivalens i metoden, då den 
definieras som ett screeninginstrument, och i utbildningen och i manualen poängteras 
att metoden inte är ett diagnosinstrument. Hon upplever att metoden fungerar diag-
nostiskt när Pilen används, särskilt när det röda fältet blir aktuellt, och enligt hennes 
uppfattning är mottagningens personal inte helt bekväm med detta. Hon föreslår att 
Pilen designas om, inte minst för att färgerna är så symboliska och den röda färgen blir 
ett slags stoppmärke med nästan moraliserande innebörd. Hon efterlyser en kompo-
nent som är mindre laddad som kan användas för att diskutera med studenten. Också 
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sjuksköterskan på SHM 3 var kritisk mot Pilen, dock utan att nämna att hon upplevde 
den som moraliserande. Hon tyckte att pilsymbolen kändes diffus och att den arbetar 
utifrån en alltför glidande, otydlig skala. Dessa mer negativa perspektiv på Pilen var 
dock undantag och generellt betraktas pilfunktionen positivt: exempelvis nämner 
den ena informanten på SHM 4 att Pilen blir en tydlig bild när den kopplas ihop med 
AUDIT för att åskådliggöra patientens alkoholkonsumtion. 

En informant menade att det finns en viss osäkerhetsfaktor i Riskbruksmodellen som 
gör att den inte kan stå för sig själv, eftersom den är beroende av behandlarens kompe-
tens och i viss mån även personlighet. Enligt informanten utgör detta en svaghet hos 
metoden.

RISKBRUKSMODELLENS EFFEKTIVITET

Informanterna är generellt försiktiga med att uttala sig om metodens effektivitet i  
vetenskaplig bemärkelse, särskilt i betydelsen screening och kort rådgivning påverkar 
alkoholkonsumtionen. Däremot anser de att metoden troligen är ett effektivt redskap 
för att skapa förändring genom reflektion. Informanterna tycker att de olika kompo-
nenterna i metoden, bland andra AUDIT och 14-dagarsintervjun, kompletterar varan-
dra och skapar både en tydlig framställning av hur studentens alkoholkonsumtion ser 
ut och en utgångspunkt för reflektion och diskussion med studenten. Enligt exempel-
vis den ena informanten på SHM 2 kan kartläggningen av och reflektionen kring det 
egna alkoholbruket leda till ändrade vanor, medan en annan informant poängterar 
att det känns tryggt att arbeta med metoden eftersom den är vetenskaps baserad och 
beprövat effektiv.  

Några informanter lyfter fram att metoden effektiviserar verksamhetens arbete med 
alkoholfrågor – metoden går snabbt att tillämpa och den är tydlig och enkel. En av 
informanterna menar också att metoden är effektiv eftersom den ger förutsättningar 
att hitta studenter med riskbruk tidigare, genom att metoden när den implementeras 
sätter fokus på alkoholfrågan på mottagningarna. Informanten anser det också troligt 
att man genom metoden hittar fler personer med riskbruk.   

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VIDMAKTHÅLLANDE

Majoriteten av informanterna vill fortsätta arbeta med Riskbruksmodellen. De anser 
att det är en metod som fungerar i verksamheten eftersom den är enkel att använda 
och att det känns tryggt med en beprövad metod som tycks fungera och ge effekt. 
Några av informanterna poängterar också att de inte känner till andra metoder, och 
att en beprövad metod behövs för arbetet med studenternas alkoholvanor. Ett par 
informanter nämner dock att metoden är bra men att den är lite för omfattande och 
tidskrävande, vilket gör att de troligen kommer att använda den mer restriktivt.  
Exempelvis nämner en informant att de kan tänka sig att göra tillfälliga satsningar 
med Riskbruksmodellen några veckor om året. En annan informant säger att de kom-
mer att använda metoden periodvis men i den dagliga verksamheten är främst AUDIT 
med kort återkoppling aktuellt. 
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Trots vissa reservationer ansåg samtliga informanter att Riskbruksmodellen bör bli 
en permanent del av verksamheten, eftersom den utgör ett relevant och systematiskt 
verktyg som ger struktur åt alkoholarbetet. Några informanter tyckte inte att de ännu 
funnit formerna för hur metoden ska bli en naturlig och mer rutinartad del av verk-
samheten eftersom de nyligen börjat implementera den, men såg samtidigt behovet 
av den och ansåg att den bör finnas med. Ett problem som i vissa fall lyftes upp var 
bristen på resurser, och en informant säger att tid och personal måste finnas eftersom 
arbetsbelastningen annars kan bli för hög med den nya metoden. 

RISKBRUKSMODELLEN OCH GENUS

Avslutningsvis finns anledning att lyfta genusfrågor i relation till Riskbruksmodellen 
och dess implementering. Frågan är om indelningen i män och kvinnor vad gäller 
indikationer på exempelvis riskbruk egentligen motsvarar reella förhållanden. Kvinnor 
är inte alltid fysiskt mindre än män, och mer könsneutrala mätmetoder kan behöva 
utvecklas i stället för (enbart) kön som indikator. 

Informanterna anser inte att de gör någon skillnad i bemötandet av män och kvin-
nor när det gäller alkoholfrågor, med ett fåtal undantag som när de reflekterar över 
frågan är osäkra på om de kanske lindar in frågan om alkoholkonsumtion mer eller 
ställer frågan på ett annat sätt när de möter en kvinnlig student. En informant tycker 
sig möjligen känna ett större motstånd innan frågan ställs till en kvinnlig student, 
men informanten frågar alltid om alkoholkonsumtion. En annan informant förklarar 
tydligare de fysiologiska skillnaderna mellan män och kvinnor och vilken inverkan de 
har på alkoholkonsumtionens effekter.  

Vad gäller alkoholkonsumtion finns en klar tendens till att informanterna tycker sig 
se att de kvinnliga studenterna konsumerar mindre alkohol än de manliga. Däremot 
lyfter några av informanterna fram att det finns grupper av kvinnliga studenter, ofta de 
som umgås med de manliga studenterna i könsblandade grupper, som högkonsumerar 
alkohol. Informanterna är dock osäkra på hur alkoholkonsumtionsmönstren ser ut 
i ett köns- och genusperspektiv på verksamhetens studieort. Vissa av informanterna 
anger att de mest möter kvinnliga studenter och därför har svårt att göra en jämförelse 
mellan manligt och kvinnligt drickande, och därför avstår från att uttala sig. Andra 
informanter tycker sig se att de manliga studenterna konsumerar alkohol i högre ut-
sträckning än de kvinnliga och att det beror på en ”grabbkultur”, där alkohol är en väg 
in i gemenskapen. Några informanter menar även att de tycker sig se att de kvinnliga 
studenternas dryckesmönster mer och mer tenderar att likna de manliga studenternas, 
med högkonsumtion och mer eller mindre kraftig berusning i samband med fester 
och helger. 

D
E

LS
T

U
D

IE
 2



 STUDENTER OCH HÖG ALKOHOLKONSUMTION 49

Diskussion

FAKTORER SOM PÅVERKAT IMPLEMENTERINGEN

Implementeringen av Riskbruksmodellen har bestått av två övergripande element: 
utbildning och manual. Med utgångspunkt i dessa element i relation till student-
mottagningskontexten har analysen identifierat ett antal framgångsfaktorer och hinder 
som uppstått under den initiala fasen för implementeringsprocessen av Riskbruks-
modellen. 

En avgörande framgångsfaktor som underlättat implementeringen är utbildningen i 
metoden. Samtliga informanter ansåg att den fyllde de kunskapsbehov som fanns och 
tycker att den behövs för att introducera det arbetssätt som manualen beskriver, men 
också för att ge träning och ökad färdighet i att föra en dialog och arbeta med de olika 
verktygen som ingår i Riskbruksmodellen. Dessutom poängterar flera informanter, 
bland andra verksamhetscheferna, vikten av att all personal genomgår utbildningen 
för att skapa systematik och upprätthålla gemensamma rutiner för mottagningen och 
bemötandet av studenterna. De lyfter också fram vikten av att utbildningen fortsätter 
att ges, dels för att skapa en kunskapsbas för arbete med alkoholfrågor, dels för att ge 
förutsättningar för kontinuitet, exempelvis vad gäller personalens fortbildningsbehov. 
Fixsen et al menar att kompetensutveckling och fortbildning är viktiga element för 
att skapa kontinuitet och ge förutsättningar för att en metod fortsätter att användas i 
ett längre perspektiv. Det är också viktigt att upprätthålla den kompetens som krävs 
för att använda den implementerade metoden så väl som möjligt (36). Det tycks dock 
finnas önskemål om mer kunskap om hur studenters alkoholvanor och konsumtion 
ser ut på olika studieorter. Det är möjligt att mer information om hur denna grupps 
konsumtionsmönster ser ut behöver spridas till studenthälsomottagningarnas perso-
nal, och kanske även diskuteras på utbildningen.

Att det finns en utbildning som regelbundet ges ökar institutionaliseringsgraden och 
möjligheten att integrera metoden i verksamheten, samtidigt som det mer nyckfulla 
tillstånd som uppstår då kunskap och praktik bärs fram av enskilda personer och  
s.k. ”eldsjälar” minskas (38). Utbildningen har gett ett tydligt och strukturerat incita-
ment för mottagningarna att tillämpa metoden i sin verksamhet. Även manualen utgör 
en stark framgångsfaktor, eftersom den kompletterar utbildningen och anses använ-
darvänlig av informanterna. Analysen tyder på att utbildningen och metodmanualen 
samspelar väl och skapar en tät struktur utan glapp och glidningar mellan de olika 
kunskapsstöden. Ytterligare framgångsfaktorer är att metoden tillför struktur och sys-
tematik för mottagningarnas alkoholverksamhet, samt uppfattas som effektiv både för 
att upptäcka studenter med alkoholproblem och för att hantera dessa problem i dialog 
med studenten (35). Informanterna har också tilltro till metoden som ett effektivt red-
skap för att skapa en konstruktiv självreflektion hos studenten som potentiellt kan leda 
till förändring av alkoholvanor och konsumtionsmängder. Att ingen av informanterna 
har upplevt att studenterna uppfattar frågan som känslig tillför styrka till implemente-
ringsprocessen. 
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Ett dominerande drag var även att samtliga informanter inte ansåg att de bemöter 
manliga och kvinnliga studenter olika i samtal om alkohol och riskbruk, utan frågade  
alla oavsett kön. Dock upplevde en av informanterna ett visst motstånd inför att 
ställa frågan till kvinnliga studenter och enstaka andra informanter var osäkra på om 
de kanske lindade in frågan lite mer till kvinnliga studenter. Däremot uppgav ingen 
informant att de märkt att de kvinnliga studenter som fått frågan har reagerat negativt. 
Utifrån informanternas berättelser framstår alltså Riskbruksmodellen som funktionell 
i ett genusperspektiv och i studentmottagningskontexten. 

Vissa hinder för metodens implementering föreligger. Dessa genereras huvudsakligen 
av den mottagningskontext som med nödvändighet påverkar metodens tillämpning. 
I tidspressade situationer upplevs metoden som ett stressmoment. Dessutom anser 
informanterna att det finns situationer när det inte är lämpligt att fråga om alkoholva-
nor, exempelvis när en student befinner sig i emotionell kris. Om det finns ett krav på 
att alltid fråga studenterna om deras alkoholvanor och tillämpa metoden finns en risk 
för att metoden kan upplevas mer som en belastning än en tillgång i verksamheten. 
Samtidigt kan dessa hinder begränsa möjligheterna att integrera metoden så att önsk-
värd grad av institutionalisering och rutinisering uppnås (35, 38). Det är möjligt att 
utbildningen och kanske även manualen behöver adressera dessa frågor och inkludera 
en modul för diskussion om situationer när metoden inte fungerar.     

Ett annat tydligt hinder är att metoden upplevs som alltför omfattande för att praktiskt 
kunna tillämpas i sin helhet, även när behov finns. Enligt informanterna upplever 
studenterna att metoden innehåller för många komponenter och de avböjer därför att 
fortsätta, eller avbokar återbesök. En informant har löst detta genom att komprimera 
flera steg under ett besök, medan de flesta andra endast genomför metodens första 
steg. Ingen enskild komponent utpekades som särskilt problematisk, även om det finns 
en mindre tendens till att alkonackan lyfts fram som ett mer otympligt inslag eftersom 
informanterna finner det svårt att motivera studenterna att fylla i den. Möjligen kan 
formen för alkonackan behöva förändras, exempelvis erbjudas som app för mobiltele-
foner, för ökad funktionalitet. 

En problematisk aspekt som kan skönjas är metodens anpassningsbarhet till den 
lokala kontext som studenthälsomottagningarna utgör (35, 38). Både mottagningar-
nas förutsättningar och studenternas tillvaro präglas till delar av stress och upplevd 
tidsbrist, samtidigt som Riskbruksmodellen uppfattas som omfattande med sina tre 
steg. Detta har medfört att metoden inte tillämpats i den omfattning implemente-
ringen avsett, vilket kan vara en indikation på att den bör anpassas ytterligare för att 
svara mot lokala förutsättningar och behov (41). Ovanstående talar för att Riskbruks-
modellen kan behöva omarbetas så att insatsen kortas för att bättre passa den kontext 
som studenthälsomottagningarna utgör. En sådan förändring har stöd i senare studier 
som visat att återkoppling via en broschyr om hur den egna alkoholkonsumtionen kan 
påverka hälsan kan vara lika effektiv som personlig rådgivning (22).
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Utbildningen, som tydligt fokuserar på Riskbruksmodellens samtliga steg, är upp-
skattad av alla informanter. Samtidigt uppger flera av informanterna att de främst 
endast använder metodens första steg – AUDIT med kort återkoppling – tillsammans 
med motiverande samtal för att tillsammans med studenterna föra en dialog om deras 
alkoholvanor. Det finns därför anledning att reflektera över i vilken grad utbildningen 
verkligen leder till att Riskbruksmodellen i reell mening används i verksamheten.

IMPLEMENTERINGSRESULTAT

Studien genomfördes under den initiala implementeringsfasen, och analysen har 
därför fokuserat på denna fas. Det är ännu för tidigt att uttala sig om implemente-
ringsresultatet eftersom processen fortfarande pågår. Det är möjligt att ett delvis annat 
resultat manifesterats om studien genomförts exempelvis under implementeringens 
avslutande fas. Ett antal aspekter talar dock för att Riskbruksmodellen kan komma 
att fortsätta användas på mottagningarna, eftersom flera element som behövs för ett 
vidmakthållande föreligger. Ett av dessa är att modellen uppfattas som relevant och att 
den fyller ett behov, ett annat att den av användarna bedöms som bättre i jämförelse 
med vad som användes tidigare. Andra starka element är att den anses lättanvänd och 
att informanterna hyser tilltro till dess effektivitet (35, 36, 38-40). 

Analysen visar alltså att det finns möjligt att modellen överlever implementerings-
processen och integreras som en permanent del av verksamheten. Metoden är dock i 
viss mån känslig för verksamhetskontextens påverkan. Denna känslighet består främst 
i att metoden uppfattas som omfattande och till viss del tidskrävande av användarna, 
då den innehåller flera komponenter och genomförandefaser. Hälso- och sjukvårds-
mottagningar i allmänhet, inklusive studenthälsomottagningar, är en kontext som  
karaktäriseras av tidsbrist, resursbrist och stress. Detta är faktorer som påverkar i 
vilken grad en metod kommer att implementeras och i vilken grad faktorerna kommer 
att förändra metoden för att anpassa den till verksamheten. Det kan vara så att meto-
den behöver bli mer robust, kanske genom att göras mindre omfattande och mer kom-
pakt. Anpassningar till den verksamhet där en metod ska fungera sker alltid, men det 
finns en kritisk punkt där anpassningen riskerar att leda till att metoden i sin tillämp-
ning kommit att driva alltför långt från ursprungsmodellen, och frågan om metoden 
som används verkligen är den metod som en gång implementerades uppstår (37). 

Utifrån analysen dras slutsatsen att det finns behov av att grundligare utreda i vilken  
grad Riskbruksmodellen kan anses användas i relation till att vissa delar väljs ut, 
främst AUDIT med kort återkoppling, medan andra väljs bort i den konkreta prak-
tiken. Aktuella frågor att ställa är i hur hög grad metoden kan förändras i relation till 
verksamhetens villkor och förutsättningar och fortfarande anses som intakt, vad som 
särskiljer metoden från en mer traditionell AUDIT-screening när vissa moment inte 
används, och i vilken mån utbildningen leder till att Riskbruksmodellen tillämpas.
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BEGRÄNSNINGAR

Materialet till denna delstudie samlades in genom telefonintervjuer med informan-
terna. Intervjuerna spelades inte in, utan dokumenterades genom anteckningar som 
fördes under samtalen. Mest fördelaktigt hade varit att genomföra intervjuerna i ett 
personligt möte där samtalen spelades in, för att sedan använda ordagrant transkri-
berade (utskrivna) intervjuer som underlag för analysen. Ordagrant transkriberade 
intervjuer är att föredra i kvalitativa studier, eftersom ett sådant datamaterial kan 
minska risken (dock inte eliminera) att feltolkningar och missförstånd av vad som 
sagts under intervjuerna uppstår. I detta fall var det av pragmatiska skäl nödvändigt att 
använda telefonintervjuer, eftersom tidsramarna för delstudien inte medgav resor för 
tolv personliga intervjuer på de studentmottagningar som ingår i studien och som är 
spridda över hela landet. För att i så hög utsträckning som möjligt säkerställa att do-
kumentationen av intervjuerna motsvarar informanternas utsagor förde intervjuaren, 
som också är författare av denna delstudie, noggranna anteckningar under samtalen, 
och kontrollerade kontinuerligt att utsagorna uppfattats korrekt genom uppföljnings-
frågor. Dessutom fick informanterna tillfälle att läsa en tidigare version av studien 
inför ett seminarium om studien, där informanterna och/eller representanter för dem 
deltog. Under seminariet tillfrågades deltagarna om redovisningen och tolkningen av 
deras utsagor stämde med vad de sagt under intervjuerna. Samtliga deltagare ansåg att 
de blivit  
korrekt refererade och att analysen överensstämmer med deras uppfattning.
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Konklusion
Syftet med denna studie var att undersöka möjligheter och begränsningar när det  
gäller att implementera en metod med huvudfokus på alkoholscreening och kort  
rådgivning, på svenska universitet och högskolor med stöd av Studenthälsan.  
Riksbruksmodellen, som vi valde att benämna den implementerades därför på sex  
studenthälsomottagningar efter att personalen genomgått en utbildning i modellen 
samt i motiverande samtalsmetodik. Två studier genomfördes, en kvantitativ studie 
med studenterna som besökte studenthälsomottagningarna och en kvalitativ studie 
med personalen på mottagningarna för att studera implementeringsprocessen.

Sammanfattningsvis visar resultaten från de sex mottagningar som ingått i denna 
studie att det varit möjligt att genomföra alkoholscreening och rådgivning riktat till 
studenter. Som vi tidigare påtalat i diskussionen i delstudie 1 är urvalet av mottag-
ningar inte representativt, varför generaliserbarheten av resultaten är begränsad till de 
mottagningar som ingått i studien. Personalen deltog i och uppskattade utbildningen 
i modellen. Den tillhörande manualen som beskriver metoden ansågs vara användar-
vänlig och ett bra komplement till utbildningen. Efter genomgången utbildning 
implementerade alla deltagande studenthälsomottagningar modellen och personalen 
rapporterade att implementeringen av metoden generellt fungerat väl, och att metoden 
tillförde en systematik att hantera studenternas alkoholvanor som tidigare saknats.

Majoriteten av studenterna som blev tillfrågade om screening tackade ja till att delta 
och rapporterade att de varken var förvånade över att få frågor om alkoholkonsumtion 
eller upplevde det som känsligt att svara på frågor om sina alkoholvanor. Det visade sig 
också att modellen hade fångat upp studenter med riskbruk av alkohol och att nästan 
hälften av dem som identifierats som riskbrukare tackade ja till ytterligare rådgivning. 

Både personalen på mottagningarna och studenterna upplevde att det finns ett behov 
av att Studenthälsan arbetar med studenters alkoholvanor. Majoriteten av personalen 
ansåg att alkohol är ett av de viktigaste områdena för verksamheten samt att alkohol 
ofta kan kopplas ihop med psykosociala problem som studenterna söker för. Även  
studenterna rapporterade en oro över både sin egen och studiekamraternas alkohol-
konsumtion. En majoritet av studenterna tycker att studenthälsomottagningar ska 
arbeta med studenters alkoholvanor.

Vissa begränsningar med alkoholscreening på studenthälsomottagningar identifiera-
des. I tidspressade situationer upplevdes metoden som tidskrävande och omfattande, 
och i vissa fall inte lämplig att erbjuda studenterna. Personalen ansåg också att det kan 
vara svårt att få studenterna att komma tillbaka på återbesök och flera rapporterade att 
de främst använder metodens första steg, AUDIT med återkoppling och motiverande 
samtal. Resultaten tyder här på att det kan vara motiverat att ytterligare anpassa Risk-
bruksmodellen till studentmottagningarnas kontext. 
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Sammantaget visar resultaten att det finns ett behov av att Studenthälsan arbetar med 
studenters alkoholvanor. Personalen på mottagningarna betraktar studenternas delvis 
höga alkoholkonsumtion som ett prioriterat problemområde där Studenthälsan kan 
göra en insats, och är därför välmotiverade till att systematiskt arbeta med alkohols-
creening och kort rådgivning. Studenterna är positivt inställda till att bli tillfrågade 
om sina alkoholvanor, och många uppger att både deras egen och studiekamraternas 
alkoholkonsumtion stundtals är oroande. Dock behövs mer kunskap om studenters 
alkoholvanor. 

För att kunna utveckla och implementera effektiva strategier för att sänka studenternas 
alkoholkonsumtion behöver vi inte bara kunskap om implementeringen av metoder 
utan även om deras effekter på attityder och beteenden hos målgruppen. Det behövs 
också effektstudier av den aktuella metoden. En systematisk litteraturöversikt behövs 
också som beskriver kunskapsläget generellt i syfte att ge vägledning om fungerande 
sekundärpreventiva metoder för unga vuxna.
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BILAGA 1

AUDIT
Här är ett antal frågor om dina alkoholvanor det senaste året.
Vi är tacksamma om du besvarar dem så noggrant och ärligt  
som möjligt genom att markera det alternativ som gäller för dig.

hur gammal är du?                år q man	 q kVinna

med ett ”standardglas” (ca 12 gram alkohol) menas
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33 CL 
STARKÖL

33 CL  
STARKCIDER

12–15 CL RÖTT  
ELLER VITT VIN

8 CL  
STARKVIN 4 CL SPRIT

50 CL 
FOLKÖL

Ifylls av Studenthälsan

Sign Nr

 1. Hur ofta dricker du alkohol?
ALDRIG

1 GÅNG I MÅNADEN
ELLER MER SÄLLAN 

2–4 GÅNGER
I MÅNADEN

2–3 GÅNGER
I VECKAN

4 GÅNGER/VECKA
ELLER MER

 2. Hur många ”standardglas”  
(se exempel) dricker du en typisk  
dag då du dricker alkohol?

1–2 3–4 5–6 7–9 10 ELLER FLER 

 3. Hur ofta dricker du sex sådana  
”standardglas” eller mer vid  
samma tillfälle?

ALDRIG
MER SÄLLAN ÄN EN
GÅNG I MÅNADEN VARJE MÅNAD VARJE VECKA

DAGLIGEN ELLER
NÄSTAN VARJE DAG

 4. Hur ofta under det senaste året har  
du inte kunnat sluta dricka sedan  
du börjat?

ALDRIG
MER SÄLLAN ÄN EN
GÅNG I MÅNADEN VARJE MÅNAD VARJE VECKA

DAGLIGEN ELLER
NÄSTAN VARJE DAG

 5. Hur ofta under det 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

 6. Hur ofta under senaste året har 
du behövt en ”drink” på morgonen  
efter mycket drickande dagen innan?

ALDRIG
MER SÄLLAN ÄN EN
GÅNG I MÅNADEN VARJE MÅNAD VARJE VECKA

DAGLIGEN ELLER
NÄSTAN VARJE DAG

 7. Hur ofta under det senaste året har  
du haft skuldkänslor eller samvets- 
förebråelser på grund av ditt  
drickande?

ALDRIG

q

MER SÄLLAN ÄN EN
GÅNG I MÅNADEN

q
VARJE MÅNAD VARJE VECKA

DAGLIGEN ELLER
NÄSTAN VARJE DAG

 8. Hur ofta under det senaste året har  
du druckit så att du dagen efter inte  
kommit ihåg vad du sagt eller gjort?

ALDRIG
MER SÄLLAN ÄN EN
GÅNG I MÅNADEN VARJE MÅNAD VARJE VECKA

DAGLIGEN ELLER
NÄSTAN VARJE DAG

 9. 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

10. Har en släkting eller vän, en läkare  
(eller någon annan inom sjukvården) 
oroat sig över ditt drickande eller  
antytt att du borde minska på det?

NEJ
JA, MEN INTE UNDER DET  
SENASTE ÅRET

JA, UNDER DET  
SENASTE ÅRET

Har du besvarat alla frågor? – Tack för din medverkan!

Bilaga 1
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BILAGA 2

Manual 
FÖR ALKOHOLSCREENING  
OCH KORT RÅDGIVNING  
PÅ EN STUDENTHÄLSOMOTTAGNING (SHM)

Bilaga 2
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ALKOHOLVANOR BLAND UNGA VUXNA 
Gruppen unga vuxna, 18 – 25 år, beräknas vara 
drygt 900 000 personer i Sverige och närmare 
häften av denna åldersgrupp är inskrivna vid 
landets universitet och högskolor. Detta gör att 
universitet och högskolor har en unik möjlighet 
att nå många personer i denna stora grupp.

Studietiden på ett universitet eller en högskola 
innebär för många av studenterna frekventa fest-
tillfällen, där alkoholen kan vara ett återkomman-
de inslag. Den akademiska kulturen har också en 
del traditioner intimt knutna till alkohol. Många 
studenter flyttar dessutom hemifrån för första 
gången med allt vad det innebär av eget ansvar, 
nya kamratrelationer och nytt socialt skyddsnät. 

Enligt flera forskningsstudier är gruppen unga 
vuxna den åldersgrupp som har den högsta kon-
sumtionen av alkohol. Kartläggningar från åren 
2001-2002 visar att alkoholkonsumtionen för 
både män och kvinnor är som högst i 20-årsål-
dern, för männen i åldern 24–25 år och för kvin-
norna i åldern 20–21 år. Detta gäller oavsett om 
man är student eller befinner sig i arbetslivet.

Undersökningar riktade till studenter på univer-
sitet och högskolor har visat att ca 30 procent 
under någon period under studietiden dricker 
så mycket alkohol att det är skadligt för dem. Det 
finns även studier som visar att återkommande 
berusningsdrickande under studenttiden kan 
fortsätta högre upp i åldrarna. I en studie där 
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification 
Test) (bilaga 1) använts för att mäta förekomst av 
riskfylld alkoholkonsumtion hos studenter visade 
det sig att hela 56 procent av männen och 49 
procent av kvinnorna ligger över AUDITs gräns-
värden för riskkonsumtion (män: ≥8 poäng och 
kvinnor: ≥6 poäng). 

Det finns självfallet flera motiv för att universitet 
och högskolor bör implementera alkoholpre-
ventiva insatser. Några av dessa kan vara: ökad 
risk för ohälsa, risk att alkoholvanorna inverkar 
på inlärningsförmåga och studieresultat, risk för 
skador och olycksfall under berusning, och risk 
för att bestående alkoholvanor grundläggs. Dessa 
situationer av ökad risk bör ses i relation till att 
det sociala skyddsnätet ofta förändras i samband 
med högskolestudier.

TIDIGARE ERFARENHETER OCH FORSKNINGSLÄGET
Senare års forskning har visat att screening och 
kort rådgivning (screening and brief interven-
tion, SBI) är en effektiv interventionsmetod. Mer-
parten av forskningen handlar dock om primär-
vården, och till viss del om akutmottagningar. 
Därutöver finns även ett mindre antal studier om 
psykiatrisk vård och mödrahälsovård samt en-
staka studier om arbetslivet.

Statens beredning för medicinsk utvärdering 
(SBU) skriver: ” För många riskbrukare är ett 
samtal på cirka 10 minuter tillräckligt för 
att få en förändring till stånd, medan det för 
alkoholberoende patienter oftast krävs mer. 
Utmaningen för praktikern är att fokusera på 
alkohol som en riskfaktor och i rådgivningen till 
riskbrukarna släppa associationerna till missbruk 
och alkoholism”. 

MODELLENS FOKUS 
För det första är det viktigt att framhålla att 
denna modell fokuserar på alkoholscreening med 
erbjudande av kort rådgivning. Målet är att nå 
unga vuxna med förhöjd och/eller riskabel alko-
holkonsumtion. Modellen - screening och rådgiv-
ning - har inte som primärt mål att identifiera 
alkoholmissbruk eller alkoholberoende. Fokus 
ligger istället på riskreducering genom att upp-
muntra studenten att själv reflektera över sina 
alkoholvanor på samma sätt som vi kan göra vad 

gäller kost- och motionsvanor, sexualvanor och 
andra livsstilsfrågor. Självfallet kommer denna 
modell även att identifiera unga vuxna som har 
alkoholproblem vars behov inte kan tillgodoses 
med denna modell. Mot den bakgrunden bör 
varje studenthälsomottagning (SHM) ha bered-
skap att även hantera studenter som har denna 
problematik och önskar hjälp. En inventering av 
kringliggande vårdresurser kan här vara till hjälp.
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4

ATT TÄNKA PÅ 
Erfarenheten har visat att frågor och formulär 
som är relaterade till alkoholvanor sällan upp-
levs som känsliga, särskilt om de  är en del av de 
rutiner, såsom hälsosamtal eller annan liknande 
rådgivning, som erbjuds till den enskilde. 

Fråga på rätt sätt
Utifrån tidigare forskning har vi sammanfattat 
några punkter att tänka på vid introduktionen 
och återkopplingen av screeningformuläret (AU-
DIT) samt under den fortsatta rådgivningen:

•	 Inga negativa konsekvenser får drabba studen-
ten oavsett vad han/hon svarar. Även kropps-
språket är här av stor betydelse: det kan ibland 
räcka med att rynka på pannan eller på annat 
sätt sända negativa signaler.

•	 Allt vad studenten säger skall bemötas respekt-
fullt och betraktas som relevant. Undvik att 
moralisera över det studenten berättar.

•	 Fråga på ett så konkret och direkt sätt som 
möjligt för att utesluta möjlighet till missför-
stånd. Försök att skapa ett informellt samtal 
och en dialog med studenten, och undvik ”ex-
pertspråk” och medicinska termer i den mån 
det är möjligt.

Ett annat viktigt moment är att repetera.Sum-
mera gärna vad studenten sagt för att undvika 
missförstånd och samtidigt möjliggöra komplet-
teringar samt förtydliganden.

Frågorna är en del av metodens rutiner
Alla studenter som kommer till SHM får ta del av 
samma erbjudande vad gäller screening och råd-
givning. Inga särskilda studenter får väljas ut för 
erbjudandet av alkoholscreening. 

Syftet med att erbjuda screening  
och rådgivning
Erbjudandet av alkoholscreening med stöd av 
AUDIT med återkoppling samt eventuellt ad-
derande rådgivning syftar till att öka medve-
tenheten om studentens egna alkoholvanor. 
Rådgivningen har som mål att få personer som 
har ett riskdrickande att överväga att minska sin 
konsumtion med fokus på berusningsdrickande. 
Metoden är inte tänkt att exakt kartlägga eller 
diagnostisera alkoholproblem, utan snarare att 
skapa en medvetenhet om de egna alkoholva-
norna och därigenom öka motivationen för för-
ändrade vanor.

Några tips 
Vid introduktion och återkoppling av alkohols-
creeningen samt under de rådgivande samtalen 
är det bra att hålla i minnet att:

•	 studenten äger problemet 

•	 inte vara moraliserande

•	 visa inlevelseförmåga och respekt 

•	 ställa öppna frågor

•	 undvika argumentation

Om det föreligger en riskkonsumtion av alkohol 
enligt AUDIT är det bra att försöka få studenten 
att uttala:

•	 viss insikt om att det finns ett problem

•	 eventuell oro över problemet

•	 funderingar över en förändring

•	 en viss till mer omfattande tro på att han/hon 
kommer att klara en förändring

Det är viktigt att alltid erbjuda studenten att 
ställa frågor: Är det något du undrar över? Vad tyck-
er du om det vi nu har pratat om?
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SCREENING 
I modellen använder vi som screeningformulär 
Alcohol Use Disorders Identification Test (AU-
DIT). Formuläret har utvecklats på uppdrag av 
WHO och är kvalitetssäkrat i flera länder. Valet 
av just AUDIT bygger på att det primärt är avsett 
för tidig identifiering av skadligt drickande (risk-
bruk), snarare än alkoholberoende. AUDIT består 
av tio frågor och varje fråga kan ge maximalt 4 
poäng. Frågorna delas in i tre delskalor; alko-
holkonsumtion (fråga 1-3), beroendesymptom 
(fråga 4-6) och skadlig konsumtion (fråga 7-10). 

I modellen har vi valt att använda 6 poäng eller 
högre (≥6) för kvinnor och 8 poäng eller högre 
(≥8) för män som gränsvärde för riskkonsumtion. 
Motivet till detta val är att dessa referensvärden 
visat sig ge en acceptabel sensitivitet (känslighet) 
och specificitet (träffsäkerhet i icke selekterade 
grupper). 

I bilaga 2 kan du se hur du poängsätter varje svar 
och räknar samman totalpoängen.  

MODELLENS TRE NIVÅER
Nedan beskriver modellen (se figur x) mer över-
siktligt vad som sker efter att studenten genom-
fört en alkoholscreening med stöd av AUDIT. De 
olika stegen omfattar instrument som även finns 
som bilagor i denna manual.

Återkoppling på screening och 
erbjudande av alkoholinventering (A)
Efter att AUDIT-formuläret fyllts i sammanställs 
poängen enligt poängsystemet i bilaga 2.  Stu-
denten får en kort återkoppling via ”pilen” (se 
bilaga 3)  på totalpoängen i sitt AUDIT-resultat 
som utgångspunkt för reflektion om de egna 
alkoholvanorna. Om studentens AUDIT-poäng 
hamnar under gränsvärdet (referensvärdet) 
erbjuds broschyren Ett annat sätt att tänka på 
alkohol (se bilaga 7), speciellt framtagen för stu-
dentgruppen. I de fall det föreligger möjlig risk-
konsumtion enligt AUDIT (≥8 poäng för män och 
≥6 poäng för kvinnor) eller om studenten själv 
önskar mer rådgivning erbjuds fortsatt rådgiv-
ning enligt steg B nedan. 

Om studenten inte önskar fortsatt rådgivning 
erbjuds broschyren Ett annat sätt att tänka på 
alkohol, samt möjligheten att återkomma om stu-
denten i framtiden vill diskutera eller ändra sina 
alkoholvanor.

14-dagarsintervju  
och introduktion av alkonacka (B)
Steg två i trappan lämpar sig bäst i direkt anslut-
ning till återkopplingen på AUDIT. I detta steg 
erbjuds studenten en systematisk inventering 
av sina alkoholvanorna 14 dagar tillbaka i tiden. 
Denna metodik, att kartlägga sina alkoholvanor 
dag för dag tillbaka i tiden, kallas på engelska 
för time line follow-back interview (TLFB) with 14 
days window. I detta projekt kallar vi instrumentet 
14-dagars intervju (bilaga 4). Syftet med meto-
den är främst att öka kunskapen och medveten-
heten om de egna alkoholvanorna. I detta steg 
erbjuds även introduktion av alkonackan som är 
dagliga noteringar framåt i tiden av alkoholkon-
sumtionen och ifyllandet följer ungefär samma 
principer som för 14-dagarsintervjun. 

Det är bra att ha i åtanke att de flesta studenter 
som söker studenthälsan gör detta utifrån andra 
funderingar än sina livstilsvanor. Att studenten 
bereds tid att prata om det som den sökt för är 
självklart och prioriterat. Vid samtal där 14-da-
garsintervjun inte passar eller ryms inom besöks-
tiden kan den med fördel bokas in vid nästkom-
mande tillfälle eller som ett separat samtal.

Om studenten inte önskar fortsatt rådgivning 
med stöd av alkonackan erbjuds broschyren Ett 
annat sätt att tänka på alkohol, samt möjlighet att 
återkomma om så önskas. 
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Återkoppling på screening och 
erbjudande av alkoholinventering (A)
Samtliga studenter som screenat positivt på AU-
DIT (män ≥8poäng och, kvinnor ≥6 poäng) er-
bjuds en återkoppling av resultatet. Ett positivt 
screeningutfall behöver inte vara detsamma 
som att studenten har alkoholproblem utan 
indikerar riskkonsumtion av alkohol. Betänk 
även att AUDIT inte är ett diagnosinstrument.

Använd gärna skissen som beskriver gränsvär-
dena för riskkonsumtion (bilaga 3) vid återkopp-
lingen. Visa då bilden och sätt ett kryss eller 
peka på ett ungefär var personens rapporterade 
AUDIT-poäng hamnade. Inled med att säga: 
Gränsen för riskkonsumtion enligt AUDIT är för män/
kvinnor (8/6 poäng) och du hamnade på xx poäng 
Hur tänker du om det? Det är viktig att du ger stu-
denten tid att själv reflektera. Tänk på att inte 

vara moraliserande, att visa inlevelseförmåga och 
respekt, att undvika argumentation och att ställa 
öppna frågor. Det är också viktigt att fråga om 
det finns något som studenten funderar över, om 
något upplevs som oklart. Som avslutning skall 
du erbjuda studenten fortsatt rådgivning genom 
14-dagarsintervjun som syftar till att inventera 
alkoholvanorna de senaste två veckorna.

Tackar studenten ja till fortsatt rådgivningen är 
det mest lämpligt att påbörja den omedelbart i 
samband med återkopplingen av screeningresul-
tatet. Det fungerar  även om rådgivningen påbör-
jas vid nästa besök. Den fortsatta rådgivningen 
innefattar en kartläggning av studentens alko-
holvanorna 14-dagar tillbaka i tiden (bilaga 4).

Om personen inte önskar fortsatt rådgivning 
erbjuds broschyren Ett annat sätt att tänka på 
alkohol, samt möjligheten att återkomma om stu-
denten önskar ytterligare stöd.

Informationsbroschyr ”Ett annat sätt att tänka på alkohol”  
– skall erbjudas till alla som tackat ja eller nej till screening via AUDIT

Utöver att studenten kommer att få återkoppling på screeningsresultatet 
samt rådgivning, skall samtliga som genomfört screening och råd-givning 
erbjudas informationsbroschyren Ett annat sätt att tänka på alkohol. 
Denna broschyr innehåller uppgifter om riskkonsumtion, hur man själv 
kan beräkna sin alkoholkonsumtion, enkla råd hur man kan ändra sina 
alkoholvanor samt vart man kan vända sig, här SHM, om man önskar 
ytterligare råd och stöd.

Ett annat sätt 
att tänka på 

alkohol

©
 U

lr
ic

 H
er

m
an

ss
on

. S
ta

te
ns

 fo
lk

hä
ls

oi
ns

tit
ut

, 2
0

0
9.

 IS
B

N
 9

78
9

1
72

57
7

18
3

. T
ry

ck
: R

yd
he

im
s,

 Jö
nk

öp
in

g 
20

12
. U

pp
la

ga
 3

:2

ALKOHOL
& HÄLSA

ETT VERKTYG FÖR STUDENTHÄLSAN

(C) Återkoppling på alkonackan   

Screening via AUDIT-formuläret 
i samband med nybesök, drop-in, etc.  

(A) Återkoppling på screening och  
erbjudande av alkoholinventering 

(B) 14-dagarsintervju med återkoppling 
och introduktion av alkonacka (B)  

REMITTERING TILL 
EXTERN VÅRDGIVARE 

Feedback på alkonackan (C)
I detta tredje steg erbjuds studenten återkopp-
ling på de dagligt förda noteringarna över sina 
alkoholvanor, med stöd av självobservation via 
alkonackan. Fokus för denna inventering är som 
vid 14-dagarsintervjun att bereda möjlighet att 
få kunskap om den egna alkoholkonsumtionen 
samt att studenten får möjlighet att reflektera 
över om det finns något mönster i de egna alko-
holvanorna. Rådgivningen skall även här ha 
fokus på tankar och idéer om vad som 
kan vara hjälpsamt för att förändra 
alkoholkonsumtionen.
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14-dagarsintervju  
och introduktion av alkonacka (B)
Vid introduktion av 14-dagarsintervjun är det 
klokt att börja med att fråga om det funnits 
några minnesvärda händelser (födelsedag, ten-
tamensdag, tentamensbesked, fest, teaterbesök, 
biokväll eller annan aktivitet) de senaste två 
veckorna. Om så är fallet är det bra att skriva in 
dessa i kalendern eftersom detta underlättar för 
studenten att minnas dag för dag tillbaka i tiden.

När rapporteringen om alkoholkonsumtion dag 
för dag 14 dagar tillbaka är gjord erbjuder du 
studenten att med hjälp av lathunden att räkna ut 
hur många standardglas alkohol som studenten 
druckit respektive dag de senaste två veckorna. 
Be sedan studenten lägga samman: a) antalet 
standardglas per vecka och b) hur många tillfäl-
len som konsumtionen under en och samma 
dag överskridit 4 glas (män) respektive 3 glas 
(kvinnor). Visa sedan studenten gränsvärdet för 
riskdrickandet för a) veckokonsumtion (>14 glas 
för män och >9 glas för kvinnor) samt b) intensiv-
konsumtion (>4 för män och >3 för kvinnor) (bi-
laga 5). Fråga därefter studenten vad han/hon tänker 
om sin konsumtionen.

Ge gärna kort olika exempel på hur lätt man 
kan passera de olika riskgränserna i särskilda 
situationer, exempelvis att vid enstaka tillfällen 
passera gränsen för intensivkonsumtion eller 
veckokonsumtionsgränsen under en semester-
veckaeller under en festkväll. Du kan här själv 
försöka att finna andra liknande exempel. An-
ledningen till att du bör nämna detta är för att 
framhålla att om gränsen överskrids vid något 
enstaka tillfälle är det inte detsamma som att 
man har alkoholproblem. Fråga gärna studenten 
hur väl den rapporterade alkoholkonsumtionen de se-
naste två veckorna stämmer med konsumtionsmönstret 
de senaste halvåret.

Som avslutning erbjuds studenten att genom-
föra en självobservation ett par veckor framåt i 
tiden med stöd av en sk alkonacka (bilaga 6). Om 
studenten önskar ytterligare rådgivning så intro-
duceras alkonackan. Här skall studenten under 
ett par veckor göra dagliga noteringar om sina 
alkoholvanor och ifyllandet följer ungefär samma 
principer som för 14-dagarsintervjun. Skillna-
den är att studenten dagligen själv noterar om 
alkoholkonsumtion förekommit och i så fall antal 
glas samt i vilket sammanhang. Syftet med meto-
den är att få ytterligare två veckors kartläggning 
av de egna alkoholvanorna och därigenom öka 

insikten om och självreflektionen över de egna 
alkoholvanorna. Erbjud ett nytt möte om 2-3 
veckor för återkoppling.

Om studenten inte önskar fortsatt rådgivning 
med stöd av alkoholkalendern erbjuds broschy-
ren Ett annat sätt att tänka på alkohol. Erbjud 
också möjligheten att återkomma om personen 
så önskar. 

Återkoppling på alkoholkalendern (C)
Inled gärna med att fråga hur de dagliga note-
ringarna fungerat. Vad har fungerat bra och vad 
har fungerat mindre bra? Be sedan studenten 
lägga samman: a) antalet standardglas per vecka 
och b) hur många tillfällen som konsumtionen 
under en och samma dag överskridit 4 glas (män) 
respektive 3 glas (kvinnor). Visa sedan studenten 
gränsvärdet för riskdrickandet för a) veckokon-
sumtion (>14 glas för män och >9 glas för kvin-
nor) samt b) intensivkonsumtion (>4 för män och 
>3 för kvinnor) (bilaga 5). 

Försök att under samtalet få studenten att re-
flektera över om det finns någon oro över pro-
blemet? Finns det funderingar över att förändra 
vanor? Tror studenten på att han/hon kommer 
klara en förändring? Hur ska denna förändring 
gå till – exempelvis vilka vanor behöver ändras? 

Vad har studenten själv fått för kunskap om sina 
egna vanor? För att öka självreflektionen om de 
egna alkoholvanorna kan det vara bra att ställa 
några frågor utan att du som rådgivare värderar 
svaret. Självfallet är det bra att du försöker styra 
samtalet mot att studenten uttalar vilja att för-
ändra.

Några frågor som kan vara till hjälp under detta 
samtal:

•	 Hur ser du på din rapporterade alkoholkon-
sumtion?

•	 Vad är bra med alkoholen?

•	 Vad är negativt med alkoholen?

•	 Hur tänker du om negativa konsekvenser med 
ditt drickande? Om du fortsätter med de här 
alkoholvanorna du har nu under en längre tid 
– tror du att det kan påverka ditt liv i framti-
den? På vilket sätt?

•	 Vad skulle vara bra med att dricka mindre än 
du gör nu?

•	 Skulle det vara meningsfullt för dig att ändra 
dina alkoholvanor? Varför? Varför inte?
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YTTERLIGARE STÖD
•	 Skulle alkoholproblemet vara så omfattande 

att studenten själv önskar ytterligare stöd utö-
ver det som denna modell kan erbjuda så skall 
SHM erbjuda ytterligare behandling enligt 
de rutiner som idag redan finns. Saknar SHM 

uppgifter på geografisk kringliggande vårdre-
surser så är det klokt att inventera dessa så att 
det finns beredskap för att hänvisa studenten 
till annan vårdgivare som exempelvis specialist 
inom beroendevården eller motsvarande.   

•	 Vilka vanor eller annat i ditt liv skulle du be-
höva ändra på för att dricka mindre? Vilka 
ändringar skulle vara lätta? Vilka skulle vara 
svåra?

Som avslutning erbjuds broschyren Ett annat sätt 
att tänka på alkohol, samt erbjudande att återkom-
ma om studenten önskar. 
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AUDIT
Här är ett antal frågor om dina alkoholvanor det senaste året.
Vi är tacksamma om du besvarar dem så noggrant och ärligt  
som möjligt genom att markera det alternativ som gäller för dig.

hur gammal är du?                år q man	 q kVinna

med ett ”standardglas” (ca 12 gram alkohol) menas
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33 CL 
STARKÖL

33 CL  
STARKCIDER

12–15 CL RÖTT  
ELLER VITT VIN

8 CL  
STARKVIN 4 CL SPRIT

50 CL 
FOLKÖL

Ifylls av Studenthälsan

Sign Nr

 1. Hur ofta dricker du alkohol?
ALDRIG

1 GÅNG I MÅNADEN
ELLER MER SÄLLAN 

2–4 GÅNGER
I MÅNADEN

2–3 GÅNGER
I VECKAN

4 GÅNGER/VECKA
ELLER MER

 2. Hur många ”standardglas”  
(se exempel) dricker du en typisk  
dag då du dricker alkohol?

1–2 3–4 5–6 7–9 10 ELLER FLER 

 3. Hur ofta dricker du sex sådana  
”standardglas” eller mer vid  
samma tillfälle?

ALDRIG
MER SÄLLAN ÄN EN
GÅNG I MÅNADEN VARJE MÅNAD VARJE VECKA

DAGLIGEN ELLER
NÄSTAN VARJE DAG

 4. Hur ofta under det senaste året har  
du inte kunnat sluta dricka sedan  
du börjat?

ALDRIG
MER SÄLLAN ÄN EN
GÅNG I MÅNADEN VARJE MÅNAD VARJE VECKA

DAGLIGEN ELLER
NÄSTAN VARJE DAG

 5. Hur ofta under det 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

 6. Hur ofta under senaste året har 
du behövt en ”drink” på morgonen  
efter mycket drickande dagen innan?

ALDRIG
MER SÄLLAN ÄN EN
GÅNG I MÅNADEN VARJE MÅNAD VARJE VECKA

DAGLIGEN ELLER
NÄSTAN VARJE DAG

 7. Hur ofta under det senaste året har  
du haft skuldkänslor eller samvets- 
förebråelser på grund av ditt  
drickande?

ALDRIG

q

MER SÄLLAN ÄN EN
GÅNG I MÅNADEN

q
VARJE MÅNAD VARJE VECKA

DAGLIGEN ELLER
NÄSTAN VARJE DAG

 8. Hur ofta under det senaste året har  
du druckit så att du dagen efter inte  
kommit ihåg vad du sagt eller gjort?

ALDRIG
MER SÄLLAN ÄN EN
GÅNG I MÅNADEN VARJE MÅNAD VARJE VECKA

DAGLIGEN ELLER
NÄSTAN VARJE DAG

 9. 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

10. Har en släkting eller vän, en läkare  
(eller någon annan inom sjukvården) 
oroat sig över ditt drickande eller  
antytt att du borde minska på det?

NEJ
JA, MEN INTE UNDER DET  
SENASTE ÅRET

JA, UNDER DET  
SENASTE ÅRET

Har du besvarat alla frågor? – Tack för din medverkan!
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PoänGBeräknInG
AUDIT-formuläret består av tio frågor och varje fråga kan ge maximalt 4 poäng (maxi-
malt 40 poäng). Frågorna kan delas in i tre delskalor; alkoholkonsumtion (fråga 1-3), 
beroendesymp¬tom (fråga 4-6) och skadlig konsumtion (fråga 7-10).

Poängberäkningen går till så att på fråga 1-8 tilldelas svaren  
(från vänster till höger) 0, 1, 2, 3 och 4 poäng. 

För frågorna 9-10 tilldelas svaren (från vänster till höger) 0, 2 och 4 poäng.  
För riskbruk, vilket är vårt fokus, av alkohol och män rekommenderas ett  
gränsvärde 8 poäng eller högre (≥8).  
För kvinnor rekommenderas ett gränsvärde på 6 poäng eller högre (≥6). 

Det finns även stöd för att vid betydligt högre poängnivåer på AUDIT  
(män: 20+ och kvinnor: 1 + 8) alltid rekommendera uppföljning med återträffar  
för mer ingående bedömning (alkoholdiagnostik och personbedömning).

Frågorna 1–8:
0 PoänG 1 PoänG 2 PoänG 3 PoänG 4 PoänG

■	 ■	 ■	 ■	 ■

Frågorna 9–10
0 PoänG 2 PoänG 4 PoänG

■ ■ ■

Summera de totala antalet poäng och ge återkoppling på summan. 
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Inget problem!

A
N
T
A
L

8+ män
6+ kvinnor

20+ män
18+ kvinnor

Begynnande
problem!

Påtagliga
problem
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ALKOHOLINVENTERING  
– 14 dagar tillbaka

DATUM VECKODAG
VIN
(GLAS)

ÖL/CIDER
(GLAS)

SPRIT
(GLAS) I SAMBAND MED

TOTALT ANTAL
GLAS/DAG

TOTALT ANTAL GLAS FÖR 2 VECKOR

GLAS PER VECKA:  ANTALET DAGAR MED HÖGKONSUMTION: 
Konsumtion över 14 glas/vecka för män och  
9 glas/vecka för kvinnor innebär en ökad risk  
för ohälsa.

Att ofta dricka större mängder alkohol vid ett och samma 
tillfälle (mer än 4 glas för en man och 3 glas för en kvinna) 
ökar risken för skador och sjukdomar

Med ett ”standardglas” (ca 12 gram alkohol) menas

33 CL 
STARKÖL

33 CL  
STARKCIDER

12–15 CL RÖTT  
ELLER VITT VIN

8 CL  
STARKVIN 4 CL SPRIT

50 CL 
FOLKÖL
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Med ett ”standardglas” (ca 12 gram alkohol) menas

33 CL 
STARKÖL

33 CL  
STARKCIDER

12–15 CL RÖTT  
ELLER VITT VIN

8 CL  
STARKVIN 4 CL SPRIT

50 CL 
FOLKÖL

RISKKONSUMTION =

Veckokonsumtion

Män:  mer än 14 glas per vecka

Kvinnor:  mer än 9 glas per vecka

Intensivkonsumtion (berusningdrickande)

Män: mer än 4 glas vid ett och samma tillfälle

Kvinnor: mer än 3 glas vid ett och samma tillfälle
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BILAGA 7

Ett annat sätt 
att tänka på 

alkohol
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Ett annat sätt att tänka!
När vi diskuterar alkoholfrågan på högskolan och bland vänner är det inte 
ovanligt att vi delar in människor i två grupper: 

VI som inte har problem och DE som har problem.

När det gäller våra kostvanor talar vi inte om en sådan grov indelning.
Vi säger inte att det finns en grupp människor som har sunda och hälso-
samma kostvanor och en grupp som äter ohälsosamt och har utvecklat 
fetma. Självfallet händer det att flertalet av oss äter lite för mycket av det 
goda utan att vi för den skull betraktar oss som överätare eller ohälsosam-
ma personer.

Ett exempel:
Chips är ingen hälsosam kost, men kan vara gott och trevligt.  
Att jag vid ett tillfälle ensam ”festar” på en hel påse med chips är  
ju ingen katastrof. Om jag däremot skulle göra detta flera gånger  
i veckan kan det ju leda till en riskabel ohälsa.

På samma sätt skulle vi kunna resonera om alkohol – eller?

RiskbrukEj beroende Beroende

Inga problem

Begynnande
problem

Problem

Alkoholproblemet
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ALKOHOL
& HÄLSA

Mer än Män 14 standardglas/vecka

 Kvinnor 9 standardglas/vecka

Har du druckit ett ”helrör” 
under en vecka?

Har du någon gång senaste året under en semester, en skidresa, en resa 
utomlands eller under en krogrunda druckit alkohol som motsvarar en 75:a 
sprit? Det här krävs för att du under en vecka skall konsumera en 75:a.

måndag 
Ingen alkohol

tisdag 
lngen alkohol

onsdag 
2 stora starköl 50 cl  
2 shots (à 4 cl)

torsdag 
1 stora starköl 50 cl  
1 drink (à 4 cl)  

fredag
1/2 flaska vin

lördag
1/2 flaska vin 
2 shots (à 4 cl) 
3 stora starköl 50 cl

söndag
Ingen alkohol

VECKOMENYN

SUMMA: 
En 75:a sprit (”Helrör”)

Ett standardglas är det samma som:

4 1 flaska cider 33 cl

4 1 burk folköl 50 cl

4 1 flaska starköl 33 cl 

4 1 glas rött eller vitt vin 

4 1 shots, 4 cl sprit 

Problem

Vad är riskabel  
alkoholkonsumtion?

Om alkoholkonsumtionen under en vecka överstiger 14 standardglas för män 
och 9 standardglas för kvinnor är detta en riskkonsumtion. När man bedömer 
om de egna alkoholvanorna tenderar att vara i riskzonen eller inte, är det inte 
bara mängden alkohol som har betydelse. En riskfyll alkoholkonsumtion är 

också när du dricker en stor mängd alkohol vid ett och samma 
tillfälle (intensivkonsumtion). Som intensivkonsumtion räknas 
att vid ett och samma tillfälle (t.ex. en kväll på studentpuben) 
dricka fyra standardglas eller fler om du är kvinna och fem 
standardglas eller fler om du är man.
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BILAGA 7

Minska min konsumtion?
Motiven till att man eventuellt vill minska sin alkoholkonsumtion eller änd-
ra alkoholvanorna är olika. Här är ett antal alternativ som du kan pröva på 
dig själv. Är några av dem intressanta för dig?

TÄNKBARA MOTIV FÖR MIG INTRESSANT

Bättre sömn och minskad allmän trötthet  Ja  Nej

Ökad koncentrationsförmåga Ja  Nej

Bättre studieresultat  Ja  Nej

Minskad risk för övervikt  Ja  Nej

Mindre riskfyllt sexliv Ja  Nej

Minskad risk för skador på barnet under graviditeten  Ja  Nej

Minskade utgifter för alkohol  Ja  Nej

Minskad risk för bråk Ja  Nej

Färre konflikter med min partner   Ja  Nej

Bättre kontroll över mitt liv  Ja  Nej

Bättre fysisk form  Ja  Nej

Jag behöver inte dricka alkohol alls Ja  Nej

Andra motiv:   

  

  Ja  Nej

Om du önskar mer information och ytterligare material, tala med någon på 
 Studenthälsan. Du kan också gå in på alkoholhjalpen.se samt testa dina alkohol
vanor på alkoholprofilen.se.
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Ett annat sätt 
att tänka på 

alkohol
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BILAGA 3

Ett annat sätt att tänka!
När vi diskuterar alkoholfrågan på högskolan och bland vänner är det inte 
ovanligt att vi delar in människor i två grupper: 

VI som inte har problem och DE som har problem.

När det gäller våra kostvanor talar vi inte om en sådan grov indelning.
Vi säger inte att det finns en grupp människor som har sunda och hälso-
samma kostvanor och en grupp som äter ohälsosamt och har utvecklat 
fetma. Självfallet händer det att flertalet av oss äter lite för mycket av det 
goda utan att vi för den skull betraktar oss som överätare eller ohälsosam-
ma personer.

Ett exempel:
Chips är ingen hälsosam kost, men kan vara gott och trevligt.  
Att jag vid ett tillfälle ensam ”festar” på en hel påse med chips är  
ju ingen katastrof. Om jag däremot skulle göra detta flera gånger  
i veckan kan det ju leda till en riskabel ohälsa.

På samma sätt skulle vi kunna resonera om alkohol – eller?

RiskbrukEj beroende Beroende

Inga problem

Begynnande
problem

Problem

Alkoholproblemet
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BILAGA 3

ALKOHOL
& HÄLSA

Mer än Män 14 standardglas/vecka

 Kvinnor 9 standardglas/vecka

Har du druckit ett ”helrör” 
under en vecka?

Har du någon gång senaste året under en semester, en skidresa, en resa 
utomlands eller under en krogrunda druckit alkohol som motsvarar en 75:a 
sprit? Det här krävs för att du under en vecka skall konsumera en 75:a.

måndag 
Ingen alkohol

tisdag 
lngen alkohol

onsdag 
2 stora starköl 50 cl  
2 shots (à 4 cl)

torsdag 
1 stora starköl 50 cl  
1 drink (à 4 cl)  

fredag
1/2 flaska vin

lördag
1/2 flaska vin 
2 shots (à 4 cl) 
3 stora starköl 50 cl

söndag
Ingen alkohol

VECKOMENYN

SUMMA: 
En 75:a sprit (”Helrör”)

Ett standardglas är det samma som:

4 1 flaska cider 33 cl

4 1 burk folköl 50 cl

4 1 flaska starköl 33 cl 

4 1 glas rött eller vitt vin 

4 1 shots, 4 cl sprit 

Problem

Vad är riskabel  
alkoholkonsumtion?

Om alkoholkonsumtionen under en vecka överstiger 14 standardglas för män 
och 9 standardglas för kvinnor är detta en riskkonsumtion. När man bedömer 
om de egna alkoholvanorna tenderar att vara i riskzonen eller inte, är det inte 
bara mängden alkohol som har betydelse. En riskfyll alkoholkonsumtion är 

också när du dricker en stor mängd alkohol vid ett och samma 
tillfälle (intensivkonsumtion). Som intensivkonsumtion räknas 
att vid ett och samma tillfälle (t.ex. en kväll på studentpuben) 
dricka fyra standardglas eller fler om du är kvinna och fem 
standardglas eller fler om du är man.
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BILAGA 3

Minska min konsumtion?
Motiven till att man eventuellt vill minska sin alkoholkonsumtion eller änd-
ra alkoholvanorna är olika. Här är ett antal alternativ som du kan pröva på 
dig själv. Är några av dem intressanta för dig?

TÄNKBARA MOTIV FÖR MIG INTRESSANT

Bättre sömn och minskad allmän trötthet  Ja  Nej

Ökad koncentrationsförmåga Ja  Nej

Bättre studieresultat  Ja  Nej

Minskad risk för övervikt  Ja  Nej

Mindre riskfyllt sexliv Ja  Nej

Minskad risk för skador på barnet under graviditeten  Ja  Nej

Minskade utgifter för alkohol  Ja  Nej

Minskad risk för bråk Ja  Nej

Färre konflikter med min partner   Ja  Nej

Bättre kontroll över mitt liv  Ja  Nej

Bättre fysisk form  Ja  Nej

Jag behöver inte dricka alkohol alls Ja  Nej

Andra motiv:   

  

  Ja  Nej

Om du önskar mer information och ytterligare material, tala med någon på 
 Studenthälsan. Du kan också gå in på alkoholhjalpen.se samt testa dina alkohol
vanor på alkoholprofilen.se.
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BILAGA 4

ALKOHOLINVENTERING  
– 14 dagar tillbaka

20
12

-0
9-

20

DATUM VECKODAG
VIN
(GLAS)

ÖL/CIDER
(GLAS)

SPRIT
(GLAS) I SAMBAND MED

TOTALT ANTAL
GLAS/DAG

TOTALT ANTAL GLAS FÖR 2 VECKOR

GLAS PER VECKA:  ANTALET DAGAR MED HÖGKONSUMTION: 
Konsumtion över 14 glas/vecka för män och  
9 glas/vecka för kvinnor innebär en ökad risk  
för ohälsa.

Att ofta dricka större mängder alkohol (mer än 4 glas för 
en man och 3 glas för en kvinna) ökar risken för skador och 
sjukdomar

Med ett ”standardglas” (ca 12 gram alkohol) menas

33 CL 
STARKÖL

33 CL  
STARKCIDER

12–15 CL RÖTT  
ELLER VITT VIN

8 CL  
STARKVIN 4 CL SPRIT

50 CL 
FOLKÖL
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 5Du kan översätta din dryck till ”standard-

glas”. Med ett ”standardglas” menas:

50 cl folköl, 3,5 %

eller

33 cl starköl eller cider, 5,2 %

eller

1 glas vin, 12 %, 15 cl, rött eller vitt

eller

1 litet glas starkvin eller punsch, 7,5 cl

eller

1 snaps, 4 cl, 40 % starksprit

Tips!

En flaska vin = 5 ”drinkar”

En stor stark (5,2 %) = 1 1/2 ”drink”

En stor stark (8 %) = 2 1/2 ”drink”

 1  Glad    
 2  Avslappnad   
 3  Mysig, nöjd    
 4  Uttråkad    
 5  Romantisk    
 6  Sexig    
 7  Spänd, nervös 
 8  Arg    
 9  Trött, sömnig    
 10  Ledsen    
 11  Illamående    
 12  Annat

DATUM TID-
PUNKT

VAD FÖR 
DRYCK

HUR 
MYCKET

VAR  MED   VEM KÄNSLOR 
FÖRE*

KOSTNAD

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

*)
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Information om en pilotstudie om alkoholvanor

Detta är ett projekt utan pekpinnar. Alkoholen är en del av vår kultur och 
de flesta av oss dricker alkohol ibland. Hög och omfattande alkoholkonsum-
tion påverkar vår hälsa, våra relationer, ekonomin och ibland vårt 
studiearbete. Detta projekt genomförs som en pilotstudie i samarbete med 
studenthälsomottagningar på sex universitet och högskolor i Sverige i
samverkan med Karolinska Institutet.

Projektet syftar till att pröva en metod för upptäckt av och rådgivning om 
riskabla alkoholvanor. Tidigare forskning inom hälso- och sjukvård och arbetsliv 
har visat att kort alkoholrådgivning fungerar. Vi vill därför pröva om metoden är 
användbar inom studenthälsan.

Alla som deltar kommer att få svara på tio frågor om sina alkoholvanor och 
erbjuds återkoppling på det man svarat. Några kommer även erbjudas ett eller 
två rådgivande samtal. Du som deltar kommer även ges möjlighet att ge dina 
reflektioner på studien i en enkät. De uppgifter som du lämnar kommer inte att 
vara tillgängliga för någon annan än dig själv, projektansvariga och 
studenthälsomottagningen på din högskola eller universitet.

Vid sammanställningen av data kommer personuppgifter att avidentifieras och 
det är inte möjligt att koppla uppgifterna till någon person. Deltagandet i projek-
tet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan.

Vi som arbetar med projektet är studenthälsan i samarbete med Statens 
Folkhälsoinstitut och Karolinska Institutet.

Med vänliga hälsningar

Ulric Hermansson, projektansvarig
Karolinska Institutet
Sektionen för Centrum för psykiatriforskning
Institutionen för klinisk neurovetenskap

Mats Ramstedt, sektionschef på STAD
Karolinska Institutet
Sektionen för Centrum för psykiatriforskning
Institutionen för klinisk neurovetenskap
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BILAGA 7

Dina reflektioner över
Karolinska Institutets studie om alkoholvanor

1 Jag är:   man  kvinna
 
2 Min ålder är: ________________ år

3   Vilket eller vilka av nedanstående påståenden stämmer bäst överens som motiv  
för att du tog dig tid att svara på frågorna om alkohol? 

 (Här kan du sätta flera kryss)

 Studenters alkoholvanor är en viktig fråga för universitet/högskola
 Ingen speciell anledning - jag blev tillfrågad och ställde upp
 Man bör delta i forskningsprojekt på universitet och högskola
 Jag har själv haft funderingar över mina alkoholvanor
 Enklast för att slippa diskussion 
	Andra motiv: ________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

4  Hur tycker du att du blev bemött av studenthälsan i samband med  
att du blev tillfrågad att delta i en studie om alkoholvanor?

 Ringa in ditt svar, 1 = Dåligt      10 = Mycket bra

   MYCKET  
 DÅLIGT BRA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5  Blev du förvånad över att du i samband med ditt besök på studenthälsan  
blev tillfrågad att svara på ett formulär om dina alkoholvanor?

 Ringa in ditt svar, 1 = Inte alls förvånad      10 = Mycket förvånad
 INTE ALLS MYCKET  
 FÖRVÅNAD FÖRVÅNAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Uppfattade du det som känsligt att svara på frågor om dina alkoholvanor?

 Ringa in ditt svar, 1 = Mycket känsligt      10 = Inte alls känsligt
 MYCKET INTE ALLS  
 KÄNSLIGT KÄNSLIGT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bilaga 7

B
IL

A
G

A
 7



 STUDENTER OCH HÖG ALKOHOLKONSUMTION 89

Studenter och hög alkoholkonsumtion – Bilagor  •  63

BILAGA 7

7 Har du någon gång i livet oroat dig över dina alkoholvanor?

 Ja, vid flera tillfällen
 Ja, någon enstaka gång
 Nej, aldrig
 Vet ej

8 Har någon annan (vän, partner, förälder, etc.) oroat sig över dina alkoholvanor?

 Ja, vid flera tillfällen
 Ja, någon enstaka gång
 Nej, aldrig
 Vet ej

De avslutande frågorna gäller dina erfarenheter på den högskola/universitet  
som du studerar vid just nu.

9 Har du någon gång oroat dig över dina studiekamraters alkoholvanor? 

 Ja, vid flera tillfällen
 Ja, någon enstaka gång
 Nej, aldrig
 Vet ej 

10   Har du studiekamrater som enligt din uppfattning skulle behöva få hjälp med  
att minska sin alkoholkonsumtion?

 Ja, många
 Ja, några
 Nej, inga
 Vet inte

11   Finns det enligt din uppfattning ett behov av att Studenthälsan arbetar med  
studenters alkoholvanor på din högskola/universitet?

 Ja, ett stort behov
 Ja, ett visst behov
 Nej, inget behov
 Vet inte 

Lägg enkäten i svarskuvertet och lägg det i en svarslåda på studenthälsomottagningen  
som sedan postar dessa eller alternativt att du själv lägger det på postens brevlåda. 

TACK FÖR DITT DELTAGANDE 
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BILAGA 8

Intervjuguide för SHM: Alkoholscreening och kort rådgivning på studentmottagningar

 1. Berätta om vad du gör här på mottagningen.

 – Vilka huvudområden arbetar ni med? (sex- och samlevnad etc)

 2. Hur har ni hittills arbetat med alkoholfrågor? Hur har det fungerat? Har det varit ett effektivt 
sätt att arbeta med studenter och alkoholproblem? Vilka för- och nackdelar upplever du med 
det sättet att arbeta?

 3. Tycker du att du och övrig personal har tillräcklig kompetens/kunskaper om studenters alkohol-
problem och har man arbetar med detta? Om inte – vad saknas?

 – Hur man tar upp frågan, bemötande

 – Behandling, metodik

 – Kunskaper om alkohol och hälsa, alkoholproblematik

 4. Vad tycker du om den nya metoden, Riskbruksmetoden (RBM), som ni arbetat med ett tag? 

 – När gick du utbildningen?

 – Har du tillräckliga kunskaper för att arbeta med RBM? Varför/varför inte?

 (Gav utbildningen om RBM tillräckliga kunskaper för att arbeta med metoden?)

 – Hur fungerar RBM i relation till den övriga verksamheten? Hur fungerar den med mottagning-
ens dagliga rutiner? Passar den i verksamheten? Varför/varför inte?

 5. Om du jämför RBM med hur ni arbetade tidigare – vilka fördelar ser du? Vilka nackdelar/pro-
blem ser du med RBM?

 6. Anser du att RBM är effektiv? Tycker du dig se att den påverkar studenternas alkoholvanor på 
ett positivt sätt? Varför/varför inte? Vad är det som gör den effektiv/vad är det som gör att den 
inte har någon (större) effekt?

Introducera fråga 7 + 8 genom att kort berätta om de olika momenten/komponenterna i RBM.

 7. Är det något i RBM:s komponenter som inte fungerar och/eller som du vill ändra på?

 8. Är det något i RBM:s komponenter som fungerar, men som kan utvecklas mer?

 9. Skulle du föredra att fortsätta arbeta med RBM eller att återgå till att arbeta med alkoholfrågor 
som ni gjorde förut? Eller finns andra metoder du känner till och vill prova? Varför/varför inte?

10. Hur viktigt tycker du att det är mottagningen arbetar med studenters alkoholproblem? Hur 
viktigt är det jämfört med de andra psykosociala och medicinska problem ni arbetar med? Hur 
prioriterat är arbetet med RBM och alkoholfrågor hos dig och hos dina kollegor jämfört med era 
andra arbetsuppgifter? Varför?

11. Hur tycker du studenterna upplever att bli tillfrågade om sina alkoholvanor? Hur tycker du att 
de uppfattar behandlingen med RBM?

12. Tycker du att det finns skillnader mellan killar och tjejer och deras alkoholvanor? Vad beror de 
skillnaderna på/Varför är det inga skillnader?  

13. Gör du någon skillnad mellan killar och tjejer när du frågar om alkoholvanor? Har du olika be-
mötande/anpassar du ditt bemötande och eventuell behandling av alkoholproblem beroende på 
om det är en tjej eller kille? Varför/varför inte?

14. Hur ser du på möjligheterna för RBM i ett långsiktigt perspektiv, ex bli en permanent del av 
verksamheten? Hur intressant/viktigt är det att RBM blir en permanent verksamhetsdel?

15. Är det något mer du vill berätta om hur ni arbetar med RBM och hur arbetet gått? 
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I Sverige är det unga personer mellan 18–25 år som står för den högsta alkoholkonsum
tionen. Närmare hälften av dem studerar på universitet eller högskola. Därför är universitet och 
högskolor viktiga arenor för alkoholpreventiva insatser. I den här rapporten redo visas resultat 
från en studie som Karolinska Institutet har gjort på uppdrag av Folkhälso myndigheten. 
Syftet med studien var att undersöka möjligheter och begränsningar med alkoholscreening 
och kort rådgivning på studenthälsomottagningar. 

Sammanfattningsvis tyder resultaten på, trots vissa begränsningar, att det är möjligt att  
arbeta med Riskbruksmodellen (alkoholscreening och kort rådgivning) med hjälp av student 
hälsomottagningarna. Studenterna fann det varken förvånande eller känsligt att svara på 
frågor om sina egna alkoholvanor. I rapporten redovisas också personalen på studenthälso
mottagningarnas syn på framgångsfaktorer och hinder för att integrera modellen  i ordinarie 
verksamhet.

Rapporten vänder sig till verksamma inom universitet och högskolor, främst till personer 
i ledningen och personal på studenthälsomottagningarna. Rapporten är också av intresse 
för politiker och tjänstemän som arbetar på lokal och regional nivå och andra aktörer som 
arbetar med hälsofrågor.


