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Universitetsstudier utanför hemorten och dess samband med studenters  

alkoholbeteende och depressiva symtom 

 

 

Sammanfattning 

 
Universitetsstudenter har ofta ett riskabelt alkoholbeteende och 

upplever depressiva symtom under studietiden, vilket kan ha svåra 
konsekvenser. Förklaringarna till alkoholkonsumtion bland 
universitetsstudenter har ofta fokuserat på studenters motivation till 
socialisering med andra studenter. Litteraturen har också fokuserat på 
förstaårsstudenters övergångsfas i förklaringarna till depression. 
Denna studie involverade 117 universitetsstudenter i ett medelstort 
svenskt universitet. Studiens huvudsyfte var att undersöka om 
studenter som bytte ort för att studera dricker mer alkohol och 
upplever flera depressiva symtom än studenter som studerar i sin 
hemort. Resultatet visar på en betydande skillnad i alkoholkonsumtion 
mellan de två grupperna, vilket tyder på ett samband mellan flytten 
från hemorten och alkoholkonsumtion.  

 
Nyckelord. Universitetsstudier, hemort, alkoholkonsumtion, depressiva symtom, 

studenter 

 

 

August de Brito 
Handledare: Håkan Stattin 

Psykologi C 
Hösttermin 2010 

Örebro universitet 
 

 

 

 

 

 
 



2 
 

University studies outside the students’ home district and its relation to their alcohol 

consumption and experience of depressive symptoms¹  

August de Brito 

School of Law, Psychology and Social Work,  

Örebro University 

 

Abstract 

 
University students have often a risky alcohol behaviour and 
experience depressive symptoms during their studies, which can have 
serious consequences. Explanations to why college students drink 
alcohol have often focused on the students’ social motivations. The 
literature has also focused on first-year university students’ being in a 
transitional phase in their lives when explaining their experience of 
depressive symptoms. This study involved 117 university students at a 
middle-sized Swedish university. The main purpose of this study was 
to investigate if students who moved from their home districts in order 
to attend college drink more alcohol and experience more depressive 
symptoms than university students who study in their home district. 
The result of this study shows a significant difference in alcohol 
consumption between the two groups, which indicates a relationship 
between moving from one’s home district and drinking alcohol. 
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Universitetsstudier utanför hemorten och dess samband med studenters alkoholbeteende 

och depressiva symtom 

Livet som student på högskolenivå innebär mängder av tjocka böcker att läsa, tentor att klara 

av, ofta flytt från hemorten, nya vänner, nya upplevelser och nya vyer. Men det innebär ofta 

också mängder alkoholdrickande och för många också depressiva symtom. Det finns 

omfattande forskning om orsaker till och konsekvenser av alkoholdrickande bland 

universitetsstudenter, inklusive individuell motivationsdrift (O’ Connor & Colder, 2005), 

studiemotivation (Vaughan, Corbin, & Fromme, 2009), bostadssituation (Wicki, Kuntsche, & 

Gmel, 2010), klassfrånvaro och sömnproblem på grund av alkoholens påverkan (Singleton & 

Wolfson, 2008) och självskadebeteende kopplat till alkoholkonsumtion (Serras, Saules, 

Cranford, & Eisenberg, 2010). Dessa är bara ett fåtal exempel av en omfattande litteratur.  

Det finns också omfattande forskning om depressiva symtom bland 

universitetsstudenter. De som drabbas upplever ett försämrat tillstånd på många olika plan i 

sina liv, såsom det känslomässiga och kroppsliga, men också det beteendemässiga och 

kognitiva. Sådana effekter kan ha mycket negativa konsekvenser för universitetsstudenter som 

befinner sig i en övergångsfas till vuxenlivet med mycket press runt omkring sig och ständiga 

projekt som måste lämnas in och tentor som måste klaras av, i synnerhet förstaårsstudenter 

(Brissette, Scheier, & Carver, 2002; Ruthig, Haynes, Stupnisky, & Perry, 2008). 

En studie kom fram till att alla studenter inte har samma mönster av depressiva symtom. 

För vissa studenter kommer symtomen i början av studietiden medan de för andra kommer 

senare, längre fram i studierna och har samband med ökad ansträngning och ökat ansvar 

(Svanum & Zody, 2001). Över hälften av universitetsstudenter upplever depressiva symtom 

(Furr, Westefeld, McConnell, & Jenkins, 2001) och vanligt för dem är att studieresultaten blir 

drabbade (Khawaja & Bryden, 2006; Svanum & Zody, 2001).  
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Det finns däremot, såvitt jag vet, ingen forskning som har fokuserat på huruvida 

alkoholkonsumtion och depressiva symtom kan kopplas till om studenter har fått flytta till 

studieorten. Många studenter flyttar till ny ort för att påbörja sina universitetsstudier, och 

frågan är om detta i sig kan hänga samman med att de dricker mer eller upplever fler 

depressiva symtom än studenter som är uppvuxna i universitetsorten, med trygga sociala 

nätverk av familj och vänner.  

I denna studie tar jag upp alkoholproblem, och därför är det viktigt att definiera vad som 

avses med alkoholproblem. Gränsen mellan problemdrickande och alkoholism är inte alltid 

klar, men en sak som skiljer dem åt är att alkoholism innebär påtagliga symtom som en 

konsekvens av fysiologiskt beroende, vilket visar sig som rutiniserade mönster i drickandet, 

att man alltid dricker vid samma tidpunkter för att upprätthålla blodsockernivån, och att man 

upplever starka abstinenssymtom (Taylor, 2009).  

Alkoholproblem behöver inte innebära dessa symtom, men är icke desto mindre ett 

allvarligt problem och när jag talar om alkoholproblem här menar jag ett alkoholbeteende som 

är problematiskt, i den meningen att det medför svårigheter för personen att utföra sina 

förpliktelser, må det vara på jobbet, i skolan eller i den privata sfären, och som sätter personen 

i risk för alkoholmissbruk.  

Alkoholkonsumtion bland universitetsstudenter 

Alkoholkonsumtion anses av många vara ett naturligt inslag i livet som universitetsstudent 

och bland de vanligaste orsaker som studenterna själva uppger ligga bakom sin 

alkoholkonsumtion är social motivation (Wicki et al., 2010). Mycket av forskningslitteraturen 

har fokuserat på individernas motivation och dess koppling till alkoholkonsumtion. Med 

motivation här menas både social och studiemotivation, alltså hur viktigt studenterna anser att 

deras akademiska insatser är respektive hur högt de värderar att skapa ett socialt nätverk med 

andra studenter (Vaughan et al., 2009; White & Jackson, 2004/2005).  
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Rhoades och Maggs (2005) visade att de framtida målen för det akademiska och sociala 

liv som unga vuxna har redan innan de börjar sina studier på universitet styr deras planerade 

frekvens av alkoholkonsumtion. De som skattade sina akademiska insatser högt planerade att 

dricka mindre alkohol under sitt första år på universitetet. De personer som skattade 

skapandet att ett socialt nätverk högt hade, å andra sidan, i sikte att konsumera mer alkohol 

(Rhoades & Maggs, 2005). En annan studie bekräftade motivationsförklaringen med 

longitudinell data (Vaughan et al., 2009). Denna studie visade att de studenter som hade högre 

social motivation konsumerade mer alkohol och upplevde en högre frekvens av 

alkoholrelaterade problem.  

Utbytesstudenter ökar sin alkoholkonsumtion markant medan de läser utomlands och 

många av dem kommer tillbaka till sitt land med kraftigt ökade alkoholvanor (Pedersen, 

Larimer, & Lee, 2010). Detta gör det tänkbart att även studenter som flyttar till en annan stad 

inom samma land kan börja konsumera mer alkohol. Jag ska i denna studie undersöka hur 

många vänner studenterna som flyttade på grund av studierna hade i studieorten innan de 

flyttade från hemorten, detta för att få en insikt i hur motiverade de skulle vara att skaffa ett 

socialt kontaktnät i den nya staden.  

        Boendeform. Även en till synes mindre relevant faktor som studenternas 

boendeform har en inverkan på deras alkoholbeteende. Europeiska studier med 

universitetsstudenter lutar oftast åt samma håll, nämligen att det finns en koppling mellan 

boendeform och alkoholkonsumtion, så att studenter som bor i studenttäta områden dricker 

mer alkohol än de studenter som bor med sin familj eller partner (Wicki et al., 2010). En 

annan studie bekräftar också detta (Carson, Barling, & Turner, 2007). Detta är också en 

mätning jag ska göra i denna studie, alltså hur studenterna bor, om de bor på campusområdet 

där det finns en stor samling studenter eller om de bor utanför campusområdet.   
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        Konsekvenser av alkoholdrickande. Konsekvenserna av hög alkoholkonsumtion 

bland universitetsstudenter är många och ibland drastiska. Alkohol utgör den största orsaken 

till för tidig död bland universitetsstudenter (Wicki et al., 2010). Bland andra allvarliga 

konsekvenser kan nämnas ökad risk för självmord (Lamis, Malone, Langhinrichsen-Rohling, 

& Ellis, 2010).  

Självskadebeteende är också ett utbrett problem bland studenter som dricker alkohol. En 

stor studie som omfattade 13 000 universitetsstudenter på 13 olika universitet i USA visade 

att beteenden såsom att bita, bränna eller skära sig själv var ett stort problem som var kopplat 

till alkoholdrickande. Generellt skadade sig studenterna som drack i större utsträckning än 

studenter som inte drack (Serras et al., 2010). Dessa är allvarliga konsekvenser som kan sätta 

djupa spår i en människas liv både på det fysiska och psykologiska planet och som kan ha 

negativa konsekvenser även för närståenden till den drabbade personen (Carson et al., 2007; 

White & Jackson, 2004/2005).  

Det finns många studier som pekar på de långvariga negativa konsekvenserna av 

alkoholdrickande i tidig vuxenålder (t.ex. Andersson, Johnson, Berglund, & Öjehagen, 2007). 

En omfattande longitudinell studie fastställde att mycket alkoholdrickande under studietiden 

på universitetet predicerade alkoholrelaterade problem tio år senare (O’Neill, Parra, & Sher, 

2001). Dessa och andra studier visar vikten av att förstå detta fenomen för att kunna 

förebygga och bekämpa det. Det är däremot bortom denna studies omfång att titta på vad hög 

alkoholkonsumtion kan leda till för universitetsstudenter i framtiden.  

Depressiva symtom bland universitetsstudenter 

Depressiva symtom bland universitetsstudenter är en vanlig företeelse. En studie som 

involverade 1 455 universitetsstudenter på fyra olika universitet i USA visade att över femtio 

procent av samplet hade depressiva symtom under studietiden (Furr et al., 2001). 

Universitetspersonal har rapporterat att antalet studenter som söker hjälp av universitets 
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rådgivningsservice för depressiva symtom har ökat stadigt jämfört med tidigare (Benton, 

Robertson, Tseng, Newton, & Benton, 2003) och en studie som pågick över en period av 13 

år bekräftar en betydande ökning av både studenter som upplever depressiva symtom och 

självmordsbenägna studenter (Benton et al., 2003). Trots denna ökning så är det en minoritet 

av de studenter som upplever depressiva symtom som söker hjälp för sina besvär även när 

campus rådgivningsservice erbjuder hjälp (Furr et al., 2001). Mörkertalet kan således vara 

stort. 

Depressiva symtom utgör en komplex problematik och dess orsaker kan vara svåra att 

sätta fingret på. En förklaring av många till varför det är så prevalent bland 

universitetsstudenter menar att det kan handla om relationen mellan studenterna och deras 

föräldrar, mer specifikt kan depressiva symtom vara en konsekvens av friktionen mellan 

studenternas studieprestationer och deras föräldrars förväntningar på dem (Agliata & Renk, 

2009). Generellt har dock förklaringarna kretsat kring att studenterna är unga människor i en 

övergångsfas till vuxenlivet.   

Dessa studier reflekterar och tittar närmare på studenternas livsomständigheter, dvs. alla 

stressmoment som de brottas med i form av konstanta uppgifter och tentor att klara av, inte 

minst de sociala utmaningar som de möts av när de läser på universitet (Gerdes & 

Mallinckrodt, 1994). Dessa studier är i synnerhet fokuserade på nya universitetsstudenter, 

alltså förstaårsstudenter, som många gånger är unga och befinner sig i en övergångsfas till 

vuxenlivet (t.ex. Brissette et al., 2002; Ruthig et al., 2008). Detta gäller även för studier om 

alkoholkonsumtion bland universitetsstudenter, de fokuserar många gånger på 

förstaårsstudenter och de krav som de måste möta som nya studenter (t.ex. Vaughan et al., 

2009). Slutsatser från mycket sådan forskning tyder således på att förstaårsstudenter på 

universitet kan bli särskilt drabbade av alkoholdrickande och depressiva symtom.  I denna 
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empiriska studie kommer jag att separat undersöka de studenter som läst kortare än ett år och 

de som har läst längre än ett år.  

        Konsekvenser av depressiva symtom. Depressiva symtom är kopplade till 

försämrade studieresultat (Khawaja & Bryden, 2006; Svanum & Zody, 2001) och studenter 

som upplever depressiva symtom tenderar att känna sig mindre engagerade i sina studier 

(Ruthig et al., 2008). Vidare, studenter som inte anpassar sig till studentlivet löper större risk 

att hoppa av studierna (Gerdes & Mallinckrodt, 1994). Studenterna själva är medvetna om den 

negativa inverkan som depressiva symtom kan ha på deras akademiska insatser och 

personliga relationer, enligt deras egna rapporter (Lucas & Berkel, 2005). Denna relation 

mellan depressiva symtom och studieresultat är, emellertid, dubbelriktad, det vill säga, såsom 

depressiva symtom kan leda till dåliga studieresultat, kan dåliga studieresultat också leda till 

depressiva symtom (Furr et al., 2001). 

Många av de konsekvenserna av alkoholdrickande som drabbar universitetsstudenter är 

också kopplade till depressiva symtom, som till exempel självskadebeteende (Serras et al., 

2010) och ökad självmordsbenägenhet (Lamis et al., 2010). En studie med 

universitetsstudenter visade att hälften av dem som var deprimerade hade övervägt tanken på 

självmord någon gång (Vredenburg, O’brien, & Krames, 1988).  

Det finns flera studier om sambandet mellan depressiva symtom och studieresultat (t.ex. 

Hysenbeqasi, Hass & Rowland, 2005; Lane, D. J. & Gibbons, F. X., 2007) än om sambandet 

mellan alkoholkonsumtion och studieresultat, men det finns en mer konsekvent bild av den 

negativa konsekvensen som tung alkoholkonsumtion, vid sidan av andra former av missbruk, 

har på studieresultat (Svanum & Zody, 2001).  

Så även om alkoholkonsumtion och depressiva symtom har visat sig ha negativa 

konsekvenser på universitetsstudenters studieresultat, så finns det studier som visat ingen eller 

en motsatt trend, vilket gör slutsatserna tvetydiga. Exempelvis hittade en studie inget samband 
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mellan studieprestation och depressiva symtom (Chambel & Curral, 2005). Andra studier 

hittade inget samband mellan studieresultat och alkoholkonsumtion (t.ex. Carson et al., 2007) 

och en studie fann även positiva aspekter med alkoholdrickande (Brown, Goldman, Inn, & 

Anderson, 1980). Denna studie fann att de sociala och personliga funktioner som alkohol 

fyller i studenternas liv, gjorde det lättare för dem som drack att bli mindre spända och skapa 

vänskapsförbindelser. Med tanke på dessa tvetydigheter i litteraturen, finner jag nödvändigt 

att undersöka om det finns något samband mellan studieresultat och depressiva symtom eller 

alkoholkonsumtion, vilket jag ska göra i denna studie.  

Associationen mellan depressiva symtom och alkoholkonsumtion 

Associationen mellan depressiva symtom och alkoholkonsumtion har också varit blandad. 

Vissa studier visar på ett starkt positivt samband mellan dem, så att de som upplever en högre 

grad av depressiva symtom också tenderar att dricka alkohol i högre grad (t.ex. Geisner, 

Larimer, & Neighbors, 2004). Å andra sidan har andra studier visat ett motsatt samband 

mellan dem, så att högre grad av alkoholkonsumtion var associerad med en lägre grad av 

depressiva symtom (t.ex. Cranford, Eisenberg, & Serras, 2009). Igen finner jag nödvändigt att 

undersöka i mitt sampel om det finns något samband mellan depressiva symtom och 

alkoholkonsumtion.  

Denna studie 

Även om studierna ovan är giltiga i sin egen rätt och har sin egen del att bidra till att öka vår 

förståelse av depressiva symtom och alkoholkonsumtion bland universitetsstudenter, så 

saknar jag den faktorn av hemort, till skillnad mot studieort och dess koppling till depressiva 

symtom och alkoholkonsumtion, vilket i litteraturen utgör ett tomrum, eftersom det inte finns 

någon studie som försökt spåra en sådan koppling. Jag tycker det är viktigt att undersöka 

denna faktor med tanke på att många studenter har en annan hemort än sin studieort och 

ibland är avståndet mellan dem stora i Sveriges avlånga geografi.  
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Jag kommer inte att försöka att definiera orsaker till eller konsekvenser av 

alkoholdrickande eller depressiva symtom bland universitetsstudenter här. Detta har redan 

gjorts ur många olika synvinklar. Det denna studie är ute efter är att se närmare på 

alkoholdrickande och depressiva symtom ur en ny synvinkel; med utgångspunkt i skillnaden 

mellan att studera i hemorten eller utanför hemorten. Syftet med denna studie är att ta reda på 

om studenter som är uppvuxna utanför studieorten dricker mer eller visar flera depressiva 

symtom än studenter som är uppvuxna i studieorten.  

Jag anser, utifrån tidigare litteratur, att studenter som flyttade till studieorten i samband 

med studierna, som inte har sin familj i närheten och som inte har ett kontaktnät av vänner på 

studieorten kan befinna sig i en riskzon för större alkoholkonsumtion och depressiva symtom. 

Det är också sannolikt, utifrån tidigare litteratur, att dessa studenter som flyttade till 

studieorten dricker ännu mer om de bor i ett studenttätt område på campus (Wicki et al. 

2010). Följande hypoteser uppställs: 

Hypotes 1: Studenter som är uppvuxna utanför studieorten konsumerar mer alkohol och 

upplever flera depressiva symtom under studietiden än studenter som är uppvuxna i 

studieorten.  

Hypotes 2: Studenter som inte hade något socialt kontaktnät i studieorten när de flyttade 

dit konsumerar mer alkohol och upplever högre grad av depressiva symtom än studenter med 

ett etablerat kontaktnät av vänner. 

Hypotes 3: Förstaårsstudenter visar större grad av alkoholkonsumtion och depressiva 

symtom än studenter som studerat längre än ett år på universitetet. Hyposen utgår från den 

övergångsfas som den första gruppen av studenter befinner sig i och som kräver ett stort mått 

av anpassning till det nya livet som universitetsstudent.  

Hypotes 4: De studenter som bor på campus konsumerar mer alkohol än de som bor 

utanför campusområdet. 
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 Jag ska även beröra här vad det kan finnas för skillnader mellan män och kvinnor samt 

mellan olika civilstånd när det gäller alkoholkonsumtion och depressiva symtom. Dessutom 

ska jag titta närmare på om det finns något samband mellan alkoholkonsumtion samt 

depressiva symtom och studieresultat. Slutligen ska jag titta på om det finns något samband 

mellan ålder och alkoholkonsumtion samt depressiva symtom.  

Metod 

Deltagare 

Mitt sample bestod av 117 universitetsstudenter på ett medelstort svenskt universitet. De 

valdes med ett bekvämlighetsurval från de klasser som hade föreläsning vid 

insamlingstillfällena. Studenternas åldrar var mellan 18 och 45 år, medelåldern var 23,07  

(SD = 4,80). Det var mest vanligt att man var 21 år gammal. Trettionio av studenterna var 

män (33,3 %) och 78 var kvinnor (66,7 %). Det mest vanliga civilståndet var singlar med  

54,7 % och det minst vanliga var gifta med 3,4 %, sambos utgjorde 23,9 % av samplet och 

särbos 17,9 %. På den egna föreläsningssalen fick studenterna svara på en enkät bestående av 

frågor som berör deras alkoholvanor, deras mentala tillstånd, och andra aspekter av deras liv 

som studenter, i synnerhet hur många nära kontakter de hade i studieorten innan de flyttade 

dit, om de hade läst kortare eller längre än ett år på universitetet, och om de bodde på 

campusområdet eller inte. 

Program och årskurser 

Studenterna läste på fyra olika program: programmet samhälls- och beteendevetenskap, 

sjuksköterskeprogrammet, byggarbetsledarprogrammet och personalvetarprogrammet. 

Studenterna på samhälls- och beteendevetenskapsprogrammet var på sin första termin, (en 

kontroll gjordes på att de hade hunnit skriva två tentor och få betyg för dem). De jämfördes i 

denna studie med studenterna på de andra tre programmen (dessa tre sista hade läst längre än 

ett år på universitetet).  
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Mått på alkoholkonsumtion 

Det finns flera mätinstrument som används för att fastställa alkoholproblem och ett av de mest 

använda av dessa är the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). Inget försök att 

ställa någon diagnos på alkoholism är tänkt, varför jag valde att använda bara de första fem 

frågorna ur AUDIT för att mäta studenternas alkoholbeteende, specifikt mängd och frekvens 

av alkoholintag. Dessa frågor rörde riskabel alkoholkonsumtion och alkoholproblem, medan 

de resterande fem frågorna som valdes bort rörde allvarliga alkoholproblem.  

Jag ansåg de valda frågorna vara ett tillräckligt antal och lämpliga för denna studie. 

Exempelvis lyder femte frågan ”Hur ofta under det senaste året har du låtit bli att göra något 

som du borde för att du drack?” Detta kunde då kännas igen av universitetsstudenter, som, 

som sagt, har ständiga uppgifter att klara av under studietiden.  

Alkoholskalan består alltså av fem frågor som alla mäter alkoholbeteende (se bilaga). 

En reliabilitetsanalys på dessa gav ett Cronbachs alphavärde på .75. Det möjliga poängtalet 

var 0,1,2,3, eller 4, maxpoängen är alltså 4. För män ska ett medelvärde på 0,8 eller mer 

utgöra ett riskabelt alkoholbeteende, medan ett medelvärde på 2 eller mer ska utgöra ett uttalat 

alkoholproblem. För kvinnor ska ett medelvärde på 0,6 eller mer utgöra ett riskabelt 

alkoholbeteende, medan ett medelvärde på 1,8 eller mer ska utgöra ett uttalat alkoholproblem. 

Dessa gränser är alltså tagna utifrån rekommendationerna i den svenska AUDIT manualen 

(Wennberg, Källmén, Hermansson, & Bergman, 2006). 

Mått på depressiva symtom 

Jag valde relevanta delar ur the Children’s Depression Inventory (CDI) för att mäta graden av 

depressiva symptom. Detta avsnitt i enkäten består av olika påståenden som studenten ska 

besvara på en skala från ”inte alls” till ”ofta” och som syftar på hur studenten har mått under 

den senaste veckan. CDI har också frågor med omvänd skala där starkare symtom reflekteras 

med svaret ”inte alls”, dessa frågor valde jag bort, eftersom de andra var mer lämpliga för min 
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studie. Antalet frågor använda ansåg jag också vara tillräkligt. Ett exempel på en fråga som 

kunde kännas igen av universitetsstudenter är: 

Under senaste veckan har jag: 

 Haft svårt att komma igång med det jag ska göra.           

En reliabilitetsanalys för de sju variablerna som mätte depressiva symtom gav ett 

acceptabelt Cronbachs alphavärde på .69. Varpå jag lade ihop variablerna. Möjliga poängtal 

för depressionsskalan var 0,1,2, eller 3, maxpoängen är alltså 3. För både män och kvinnor 

ska ett medelvärde på 1 utgöra en riskzon för riskabla depressiva symtom. Det har använts 

olika gränser med CDI. Den gräns som jag har dragit i denna studie motsvarar ungefär vad 

Maria Kovaks har rekommenderat i sin skala, där maxpoängen är 54 och gränspunkten dras 

vid tjugo poäng (Masip, 2010).             

Andra mått 

Förutom dessa två förkortade versioner av AUDIT och CDI, lade jag till flera olika frågor för 

att fastställa var studenterna var uppväxta och om de hade sitt kontaktnät av vänner och familj 

i en annan ort än studieorten. Exempel på frågor i detta avsnitt är: 

 Var är du uppvuxen?  

 Bor du på campusområdet? 

För den kompletta enkäten, se appendix vid slutet av denna rapport.  

Procedur 

För att insamla data, kontaktade jag först lärarna för respektive program och fick deras 

tillåtelse att överta ca tio minuter av deras föreläsningstid. Framför klassen presenterade jag 

då mig själv och berättade för dem att jag skrev en uppsats om alkoholdrickande, depressiva 

symtom, och universitetsstudier. Studenterna informerades att deltagandet i undersökningen 

var frivilligt och helt anonymt. De behövde inte fylla i sina namn, enbart kön och ålder. Ingen 

tidsgräns sattes på ifyllandet av enkäterna, som samlades allteftersom var och en blev klar .  
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Dataanalys 

Jag använde mig av oberoende t-test och envägs-ANOVA och beräknade Pearsons 

korrelationskoefficienter. 

Resultat 

Deskriptiv statistik 

Tabell 1 visar bland annat medelvärdena och standardavvikelserna för variablerna 

alkoholkonsumtion (M = 1,19, SD = .50), depressiva symtom (M = 1,10, SD = .62), och ålder 

(M = 23,07, SD = 4,80) för hela samplet. 

 

Tabell 1 

Deskriptiv statistik 
Alkoholkonsumtion n saknas M s 

 107 10 1,19 ,50 
Depressiva symtom n saknas M s 

 117 0 1,10 ,62 
Ålder n saknas M s 

 117 0 23,07 4,79 
Civilstånd singlar sambos särbos gifta 

n 64 28 21 4 
% 54,7 23,9 17,9 3,4 

Program sjuksköterska samhälls- och 
beteendevetenskap 

byggarbetsledare personalvetare 
n 5 42 17 50 
% 4,3 35,9 14,5 42,7 

Studieresultat U på två senaste 
tentorna 

U på en av två 
senaste tentorna 

G eller VG på 
senaste två tentorna 

 
n 6 25 86  
% 5,1 21,4 73,5  

Årskurser kortare än ett år längre än ett år   
n 44 37,6   
% 73 62,4   

Kön man kvinna   
n 39 78   
% 33,3 66,7   

Hemort samma som 
studieorten 

annan än 
studieorten 

  
n 24 93   
% 20,5 79,5   
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Kontaktnät med kontaktnät utan kontaktnät saknas  
n 25 67 25  
% 21,4 57,3 21,4  

Boende på campus utanför campus   
n 25 92   
% 21,4 78,6   

Not. N = antal personer; M = medelvärde; s = standardavvikelse. De saknade värdena på 

alkoholkonsumtion är de studenter som inte svarade på frågorna i alkoholskalan. 

Studieresultat mättes med hänsyn till betyg på de senaste två tentorna. De saknade värdena på 

kontaktnät är de studenter vars hemort är densamma som studieorten och därför inte behövde 

svara på frågan om kontaktnät.  

Alkoholkonsumtion  

Av hela samplet drack 10 (8,5 %) inte alls och det vanligaste var att dricka 2-4 gånger i 

månaden, 63,2 % av samplet; en minoritet drack 2-4 gånger i veckan (8,5 %).   

Depressiva symtom 

Av hela samplet hade 4,3 % inga depressiva symtom överhuvudtaget, medan sammanlagt 54 

personer, 46,2 % av samplet, hade depressiva symtom som överskred en säker nivå, de fick ett 

sammanlagt medelvärde på över ett poängtal av tre möjliga poängtal på fem skalor på 

depressiva symtom.  

Årskurserna 

Totalt 37,6 % av studenterna hade läst kortare än ett år medan 62,4 % hade läst längre än ett 

år. 

Studieresultat 

 När det gäller studieresultat, klarade sig majoriteten av studenterna med minst G på de 

senaste två tentorna, 73,5 %. Det var bara minoriteten som fick underkänt på båda, 5,1 %. 

Hemort 

Tjugofyra av studenterna var uppvuxna i universitetsorten, 89 var inte uppvuxna i 

universitetsorten och fyra var uppvuxna utomlands, dessa två slogs ihop till en grupp, vilka 
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utgjorde 79,5 % av samplet, medan 20,5 % utgjordes av de som var uppvuxna i 

universitetsorten . Av de som var uppvuxna utanför universitetsorten hade 72,8 % av dem 

mindre än två vänner när de flyttade dit, (detta antal räknades i denna studie inte som att 

studenterna hade ett kontaktnät), medan 27,2 % hade tre eller fler vänner, vilket räknades här 

som kontaktnät. 

Boendeform 

 21,4 % av samplet bodde på campusområdet, medan majoriteten (78,6 %) bodde utanför 

campus.  

Huvudanalyser 

Hypotes 1. Jag förväntade mig att studenter som är uppvuxna utanför studieorten skulle 

konsumera mer alkohol och uppleva flera depressiva symtom under studietiden än studenter 

som är uppvuxna i studieorten. 

Tabell 2 

Medelvärdesjämförelse i alkoholkonsumtion med oberoende t-test mellan studenter som är 
uppvuxna i universitetsorten med studenter som är uppvuxa utanför universitetstorten. 
 

Alkoholkonsumtion 

Studenter som 
är uppvuxna i 
studieorten 

Studenter som är 
uppvuxna i en 
annan ort 

 

fg 

 

t 

n 22 85 105 -2,33* 

M ,97 1,25   

s ,36 ,52   

Not. N = antal personer; M = medelvärde; s = standardavvikelse. * p < ,05 

En oberoende t-test för att jämföra medelvärden i alkoholkonsumtion för studenter som 

var uppvuxna på universitetsorten med studenter som inte var det visade att det fanns en 

signifikant skillnad i medelvärdena mellan de två grupperna, (se Tabell 2). Studenter 

uppvuxna på universitetsorten drack mindre alkohol än studenter som var uppxuxna på en 

annan ort. Detta stödjer delvis min första hypotes. Båda medelvärdena för grupperna är över 

gränsvärdena för riskabelt alkoholvanor för både män och kvinnor (0,8), vilket innebär att 
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båda grupperna hade ett riskabelt alkoholbeteende, men dock hade ingen grupp uttalade 

alkoholproblem, eftersom ingen av dem överskred den satta gränsen på poängtalet 2 i 

medelvärde.  

Samma sorts t-test använde jag för att undersöka om det fanns skillnad i medelvärden på 

depressiva symtom mellan de som var uppvuxna i universitetsorten och de som inte var det.  

Tabell 3 

Medelvärdesjämförelse i depressiva symtom med oberoende t-test mellan studenter som är 
uppvuxna i universitetsorten med studenter som är uppvuxa utanför universitetstorten.  
 

Depressiva 
symtom 

Studenter som är 
uppvuxna i 
studieorten 

Studenter som är 
uppvuxna i en 
annan ort 

 

fg 

 

t 

n 24 93 115 1,26 

M 1,24 1,07   

s ,62 ,61   

Not. N = antal personer; M = medelvärde; s = standardavvikelse. P > ,05 

Det fanns ingen signifikant skillnad i graden av depressiva symtom mellan grupperna 

(se tabell 3). Studenterna uppvuxna på universitetsorten hade en något högre poäng än dem 

som var uppvuxna i en annan stad. Båda grupperna hade riskabla depressiva symtom på över 

ett poängtal i medelvärde och löper därför risk för uttalade depressiva symtom. Sambandet 

mellan alkohol och depression var lågt och inte signifikant (r = -.03, p > .05).  Detta betyder 

att det inte finns någon relation mellan alkoholbeteende och depressiva symtom hos samma 

person.  

Hypotes 2. Jag förväntade mig att studenter som inte hade något etablerat socialt 

kontaktnät i studieorten när de flyttade dit skulle konsumera mer alkohol och uppleva flera 

depressiva symtom än studenter med ett kontaktnät i studieorten. 

Ett oberoende t-test visade ingen signifikant skillnad mellan de som inte hade 

kontaktnät och de med kontaktnät (se tabell 4), även om de utan kontaktnät hade en något 

högre alkoholkonsumtion än de med kontaktnät. Hypotesen rejekteras. 
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Tabell 4 

Medelvärdesjämförelse i alkoholkonsumtion med oberoende t-test mellan studenter som inte 
hade ett etablerat kontaktnät av vänner i universitetsorten när de flyttade dit och de som hade 
ett kontaktnät. 
 

Alkoholkonsumtion 

Inflyttade 
studenter med 
kontaktnät 

Inflyttade 
studenter utan 
kontaktnät 

 

fg 

 

t 

n 25 59 82 ,91 

M 1,17 1,28   

s ,46 ,55   

Not. N = antal personer; M = medelvärde; s = standardavvikelse. P > ,05 

Jag gjorde samma jämförelser för depressiva symptom. Inte heller här fanns det någon 

signifikant skillnad mellan grupperna, t(90) = -.09, p >.05. 

Hypotes 3. Jämfört med studenter som läst längre än ett år antas förstaårsstudenterna ha 

större grad av alkoholkonsumtion och depressiva symtom, med tanke på den övergångsfas 

som de befinner sig i och som kräver ett stort mått av anpassning till det nya livet som 

universitetsstudent. 

Ett oberoende t-test på alkoholkonsumtion mellan årskurserna visade ingen skillnad 

mellan de som läst kortare än ett år och de som läst längre än ett år på universitetet (se tabell 

5). Man kan utifrån detta resultat dra slutsatsen att dessa två grupper dricker alkohol i samma 

utsträckning.  

Tabell 5 

Medelvärdesjämförelse i alkoholkonsumtion med oberoende t-test mellan studenter som läst 
kortare än ett år på universitetet och de som läst längre än ett år.  
 

Alkoholkonsumtion 

Studenter som 
läst kortare än 
ett år  

Studenter som 
läst längre än ett 
år 

 

fg 

 

t 

n 40 67 105 ,15 

M 1,20 1,19   

s ,46 ,53   

Not. N = antal personer; M = medelvärde; s = standardavvikelse. p > ,05 
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Ett oberoende t-test på depressiva symtom visade att de som läst kortare tid än ett år 

hade något större grad av depressiva symtom än de som läst längre än ett år på universitetet. 

Skillnaden var dock inte signifikant (se tabell 6). 

Tabell 6 

Medelvärdesjämförelse i depressiva symtom med oberoende t-test mellan studenter som läst 
kortare än ett år på universitetet och de som läst längre än ett år.  
 

Depressiva symtom 

Studenter som 
läst kortare än 
ett år  

Studenter som 
läst längre än ett 
år 

 

fg 

 

t 

n 44 73 115 ,77 

M 1,16 1,07   

s ,58 ,64   

Not. N = antal personer; M = medelvärde; s = standardavvikelse. p > ,05 

Hypotes 4. De studenter som bor på campus antas konsumera mer alkohol än de som 

bor utanför campusområdet. 

Ett oberoende t-test visade att det fanns en signifikant skillnad i alkoholkonsumtion 

mellan studenterna som bodde på campusområdet och de som inte gjorde det (se tabell 7). 

Studenterna som bodde på campusområdet drack betydligt mer än dem som bodde utanför 

campus. Båda gruppernas alkoholvanor sätter dem i risk för alkoholproblem, eftersom bådas 

medelvärde är över 0,6 och 0,8, gränsvärdena för kvinnor, respektive män.  

Tabell 7 

Medelvärdesjämförelse i alkoholkonsumtion med oberoende t-test mellan studenter som bor 
på campusområdet och de som bor utanför campusområdet.  
 

Alkoholkonsumtion 

Studenter som 
bor på 
campusområdet  

Studenter som 
bor utanför 
campusområdet 

 

fg 

 

t 

n 24 83 105 2,98** 

M 1,45 1,12   

s ,48 ,49   

Not. N = antal personer; M = medelvärde; s = standardavvikelse. ** p > ,05 
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Andra analyser 

Andra intressanta frågor att ställa är om det fanns någon signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor när det gäller alkoholbeteende och graden av depressiva symtom. Jag gjorde två 

separata oberoende t-test i graden av alkoholkonsumtion och depressiva symtom mellan män 

och kvinnor. Resultatet pekar på en stor och signifikant skillnad mellan män och kvinnor i 

alkoholbeteende, t(105) = 3,97, p < .001. Män drack mer (M = 1,44, SD = .46) än kvinnor (M 

= 1,06, SD = .47). Båda grupperna överskrider sina respektive gränssnitt för säker 

alkoholkonsumtion, 0,8 för män och 0,6 för kvinnor. Ingen av grupperna visar dock något 

uttalat alkoholproblem, eftersom deras medelvärden inte överskrider 2 för män och 1,8 för 

kvinnor.  

Därefter gjorde jag ytterligare ett t-test för att undersöka om män och kvinnor skilde sig 

åt i graden av depressiva symtom. Resultatet var även här signifikant, t(115) = -2,79, p < .01. 

Kvinnor hade ett signifikantett högre medelvärde (M = 1,21, SD = .63) än män (M = .89, SD 

= .54). Om man tittar närmare på en frekvensanalys, ser man att för båda dessa grupper var 

det hela 54 individer som befann sig i en riskzon för uttalade depressiva symtom med ett 

medelvärde på över ett poängtal, nästan hälften av samplet.  

En korrelationsberäkning visade att det inte fanns något signifikant samband mellan 

depressiva symtom och studieresultat (r = -.13, p > .05). Inte heller fanns det något signifikant 

samband mellan alkoholkonsumtion och studieresultat (r = .02, p > .05). Jag kan alltså inte 

fastställa att depressiva symtom eller alkoholkonsumtion har någon koppling till sämre 

studieresultat.  

En envägs-ANOVA visar ingen signifikant skillnad mellan de fyra civilstånden (singlar, 

sambos, särbos och gifta) vare sig i alkoholbeteende, F(3,103) = 1,44, p > .05, eller i 

depressiva symtom, F(3,113) = 2,51, p > .05.  
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En korrelationsberäkning visade ett signifikant negativt samband mellan ålder och 

alkoholbeteende, vilket innebär att ju yngre man är desto mer tenderar man att dricka alkohol 

(r = -.20, p < .05). Samma test visade däremot inget signifikant samband mellan ålder och 

depressiva symtom (r = -.16, p > .05).  

Diskussion 

I denna studie undersökte jag om universitetsstudenter som flyttar till en annan ort för att 

studera konsumerar mer alkohol än studenter som inte byter ort för att studera. Det visade sig 

att alkoholkonsumtion var högre bland de studenter som flyttade än dem som studerade på sin 

hemort. Ett annat fynd med denna studie var att studenter som bodde på campusområdet 

konsumerade betydligt mer alkohol än dem som bodde utanför campusområdet. Dessutom 

fann jag att båda gruppernas alkoholkonsumtion överskrider gränsen för säker 

alkoholkonsumtion, vilket sätter dem i risk för alkoholproblem.  

Tidigare forskning visar att studenter som gör utbytesstudier utomlands börjar 

konsumera mer alkohol i samband med vistelsen utomlands, och många av dessa kommer 

tillbaka hem med en kraftigt ökad alkoholvana (Pedersen et al., 2010). Denna studie visar på 

en annan dynamik med denna slutsats och finner att även studenter som byter stad för att 

studera på universitetet i en annan ort konsumerar mer alkohol än sina medstudenter som är 

uppvuxna i samma stad som de studerar. Detta visar att det finns ett samband mellan att flytta 

och att dricka alkohol.  

Det hade gett en tydligare bild till varför det finns detta samband om det hade visat sig 

att studenterna som bytt stad för att studera också hade fler depressiva symtom än dem som 

inte hade flyttat för att studera. Detta var dock inte fallet. Vidare studier behövs på detta 

område för att undersöka vad det är som gör att studenterna som inte är i sin hemort när de 

studerar dricker mer. Denna studie pekar i alla fall på en möjlig förklaring utifrån en 

socialmotivationsståndpunkt; det kanske är så att inflyttade studenter har ett större behov av 
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att lära känna andra studenter och ”uppleva” studentlivet än andra studenter som studerar i sin 

hemstad, och som redan har en etablerad vänkrets, och som kanske har en mer varierande 

livssituation under studietiden med familj, arbete och vänkrets.  

Fyndet att det finns en mer utbredd alkoholkonsumtion på campusområdet är i linje med 

tidigare forsning (t.ex. Wicki et al., 2010). Studenterna i denna studie hade en riskabel 

alkoholvana och kan börja få problem i sina liv på grund av alkohol. Detta är viktigt för 

universitetsledningen att vara medveten om. Som tidigare studier har visat kan de negativa 

konsekvenserna av alkoholdrickande vara många och drastiska (t.ex. Lamis et al., 2010). 

Vidare så vet vi att alkoholdrickande under studietiden kan leda till alkoholproblem långt efter 

att studietiden är över (O’Neill et al., 2001). 

Med detta vill jag inte hävda att universitetsledningen ska ha en policy med noll-

tolerans mot alkohol. Det jag menar är att universitetet kanske ska vara mer involverade i sina 

studenters alkoholbeteende och vara mer aktiva att ta itu med problem som kan ha sina rötter i 

alkoholdrickande. Det är inte acceptabelt att en utbredd alkoholkultur ska tillåtas att blomstra 

okontrollerat på universitetscampus. Studenter som inte dricker eller som inte vill dricka ska 

kunna bo på campusområdet utan att uppleva att de inte passar in där enbart för att de inte 

dricker.  

Under hela min studietid på universitet, vilket har pågått i två och ett halvt år, har jag 

inte sett ett enda uttryck mot alkohol från universitetets sida. Tvärtom, flera gånger har det 

känts som att man verkligen måste dricka alkohol för att ”vara med” i studentlivet och för att 

komma i kontakt med andra studenter. Jag har även blivit stoppad av en person inne på 

campusbyggnaden, som deltog i en kampanj och delade ut medlemskap till campuskrogen, 

vilket skulle ”ge mig rätten till billig sprit.” Det kändes obehagligt att ha en sådan kampanj i 

universitetsmiljön av lärande och kunskap.  
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Det var förvånande att det inte fanns någon skillnad i graden av depressiva symtom 

mellan de olika grupperna som jämfördes, nämligen mellan (a) inflyttade studenter och de 

som var uppvuxna i universitetsorten; (b) mellan inflyttade studenter som inte hade något 

kontaktnät av vänner i studieorten när de flyttade dit och studenter med ett etablerat 

kontaktnät där; och (c) mellan förstaårsstudenter och de som studerat längre än ett år på 

universitetet. Det är däremot ett oroande fynd att nästan hälften av samplet, nämligen 54 

personer av 117, eller 46,2 % av samplet upplevde depressiva symtom under studietiden.  

Denna prevalens av depressiva symtom bland universitetsstudenter kan ha en förklaring 

i den press som de lever under, med konstanta uppgifter att lämna in och tentamen att klara 

av, vilket kan kännas ännu svårare med tanke på att de flesta studenter är unga människor i en 

övergångsfas till vuxenlivet. Medelåldern i denna undersökning var 23 år. 

En begränsning med denna studie är att jag inte mätte om de inflyttade studenternas 

alkoholvana var stor redan innan de flyttade till studieorten. Det är möjligt att deras 

alkoholkonsumtion var större än de andra studenterna även då de befann sig i sina hemorter. 

En longitudinell undersökning i detta vore önskvärt, eftersom resurserna med denna studie 

inte möjliggjorde ett sådant omfång. Också var deltagarna valde med ett bekvämlighetsurval, 

vilket begränsar studiens kapacitet att generalisera till större populationer, eftersom alla 

studenter inte hade samma chans att väljas.  

En annan begränsning i denna studie är att alla data är baserade på självskattning, vilket 

är känt för att vara påverkad av många olika variabler som är svåra att spåra. Dessa variabler 

kan leda till at deltagarna inte svarar på frågorna sanningsenligt, och detta kan hon/han göra 

både avsiktligt och omedvetet. Till exempel kan deltagaren vara motiverad att visa sig i god 

dager genom att svara på frågorna på ett sätt som framhäver hans/hennes positiva egenskaper 

samtidigt som de kan försöka dölja sina negativa egenskaper (Christensen, 2007).  
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Tidigare undersökningar har visat dock att om deltagarna försäkras anonymitet så ökar 

man studiens reliabilitet och validitet eftersom de då svarar mer ärligt på frågorna (Chermak 

et al., 1998; ref. i Martens, Neighbors, Dams-O’Connor, Lee, & Larimer, 2007). I denna 

studie informerades deltagarna om att deltagandet var frivilligt och helt anonymt, och de 

informerades också att alla svar skulle kodas och att ingen skulle kunna spåra vilka de var.   

Denna studie bidrar till forskningslitteraturen i alkoholbeteende bland 

universitetsstudenter med ett nytt fynd, nämligen att inflyttade studenter dricker mer än 

studenter som studerar i sin hemstad. Dessa studenter skulle kunna gynnas av plattformar för 

möten med andra studenter som inte involverar alkohol, plattformar som universitetet kan 

bistå med. Denna studie kan till exempel ha en bra påverkan till utformningen av 

välkomstaktiviteter till nya studenter i allmänhet och studenter som kommer från en annan ort 

i synnerhet. Det är viktigt att till exempel nollningen inte ska involvera så mycket 

alkoholkonsumtion och alkohollekar som den gör idag. När det gäller depressiva symtom är 

det viktigt att universitetet bistår studenterna med rådgivning, med tanke på att så många 

upplever flera depressiva symtom under studietiden.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

Referenslista 
 
 

Agliata, A. K. & Renk, K. (2009). College students’ affective distress: The role of expectation 
discrepancies and communication. J Child Fam Stud, 18, 396-411. 

 
Andersson, C., Johnson, K. O., Berglund, M., & Öjehagen, A. (2007). Alcohol involvement in 

Swedish university freshmen related to gender, age, serious relationship and family 
history of alcohol problems. Alcohol & Alcoholism, 42 (5), 448-455. 

 
Benton, S. A., Robertson, J. M., Tseng, W. Newton, F. B., & Benton, S. L. (2003). Changes 

in counseling center client problems across 13 years. Professional Psychology: 
Research and Practice, 34 (1), 66-72. 

 
Brissette, Ian; Scheier, M. F., Carver, C. S. (2002). The role of optimism in social network 

development, coping, and psychological adjustment during a life transition. Journal of 
Personality and Social Psychology, 82 (1), 102-11. 

 
Brown, S. A., Goldman, M. S., Inn, A., & Anderson, R. (1980). Expectations of 

reinforcement from alcohol: their domain and relation to drinking patterns. Journal of 
Counselling and Clinical Psychology, Vol. 48, No. 4, 419-426. 

 
Carson, J., Barling, J., & Turner, N. (2007). Group alcohol climate, alcohol consumption, and 

student performance. Group dynamics: Theory, Research, and Practice, 11 (1), 31-41. 
 
Chambel, M. J. & Curral, L. (2005). Stress in academic life: Work characteristics as 

predictors of student well-being and performance. Applied Psychology: An International 
Review, 54(1), 135-147. 

 
Christensen, L. B. (2007). Experimental Methodology (10th ed., pp. 58). New York: Pearson 

Education, Inc. 
 
Cranford, J. A., Eisenberg, D., & Serras, A. M. (2009). Substance use behaviors, mental 

health problems, and use of mental health services in a probability sample of college 
students. Addictive Behaviors, 34, 134–145. 

 
Furr, S. R., Westefeld, J. S., McConnell, G. N., & Jenkins, J. M. (2001). Suicide and 

depression among college students: A decade later. Professional Psychology: Research 
and Practice. 32 (1), 97-100.  

 
Geisner I.M., Larimer M.E., Neighbors C. (2004). The relationship between alcohol use, 

related problems, and psychological distress: gender as a moderator in a college sample. 
Addict Behav, 29:843–8. 

 
Gerdes, H., & Mallinckrodt, B. (1994). Emotional, social, and academic adjustment of college 

students: a longitudinal study of retention. Journal of Counselling and Development, 72, 
281-288. 

 



26 
 

Hysenbeqasi, Alketa; Hass, Steven L.; Rowland, Clayton R. (2005). The impact of depression 
on the academic productivity of university students. Journal of Mental Health Policy 
and Economics, 8(3),145-151. 

 
Khawaja, N. G., & Bryden, K. J. (2006). The development and psychometric investigation of 

the university student depression inventory. Journal of Affective Disorders, 96, 21-29.  
 
Martens, M. P., Neighbors, C., Dams-O’Connor, K., Lee, C. M., & Larimer, M. E. (2007). 

The factor structure of a dichotomously scored Rutgers Alcohol Problem Index. J. Stud. 
Alcohol Drugs, 68, 597-606. 

 
Masip, A. F. (2010). Psychometric properties of the children’s depression inventory in 

community and clinical sample. The Spanish Journal of Psychology. 
 
Lamis, D. A., Malone, P. S., Langhinrichsen-Rohling, J., & Ellis, T. E. (2010). Body 

investment, depression, and alcohol use as risk factors for suicide proneness in college 
students. Crisis, 31(3), 118-127. 

 
Lane, D. J. & Gibbons, F. X. (2007). Am I the typical student? Perceived similarity to student 

prototypes predicts success. Personality and Social Psychology Bulletin, 10 (10), 1380-
1391. 

 
Lucas, M. S., & Berkel, L. A. (2005). Counseling needs of students who seek help at a 

university counseling center: A closer look at gender and multicultural. Journal of 
College Student Development, 46 (3), 251-266.  

 
O’Connor, R.M., & Colder C.R. (2005). Predicting alcohol patterns in first-year college 

students through motivational systems and reasons for drinking. Psychology of addictive 
behaviours, 19 (1),10-20.  

 
O’Neill, S. E., Parra, G. R. and Sher, K. J. (2001) Clinical relevance of heavy drinking during 

the college years: Cross-sectional and prospective perspectives. Psychology of Addictive 
Behaviors, 15 (4), 350–359. 

 
Pedersen, E. R., Larimer, M. E, & Lee, C. M. (2010). When in Rome: Factors associated with 

changes in drinking behavior among american college students studying abroad. 
Psychology of Addictive Behaviors, 24 (3), 535-540. 

 
Rhoades, B. L., & Maggs, J. L. (2006). Do academic and social goals predict planned alcohol 

use among college-bound high school graduates? Journal of Youth and Adolescence, 35 
(6), 913-923. 

 
Ruthig, J. C., Haynes, T. L., Stupnisky, R. H., & Perry, R. P. (2008). Perceived academic 

control: Mediating the effects of optimism and social support on college students’ 
psychological health. Social Psychological Education, 12, 233-249. 

 
Serras, A., Saules, K. K., Cranford, J. A., & Eisenberg, D. (2010). Self-injury, substance use, 

and associated risk factors in a multi-campus probability sample of college students. 
Psychology of Addictive Behaviors. 24 (1), 119-128.   

 



27 
 

Singleton, R. A., & Wolfson, A. R. (2008). Alcohol consumption, sleep, and academic 
performance among college students. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 70(3),   
355-363. 

 
Svanum, S., & Zody, Z. B. (2001). Psychopathology and college grades. Journal of 

Counselling Psychology, 48 (1), 72-76.  
 
Taylor, S. E. (2009). Health Psychology (7th ed., pp. 122). Los Angeles: McGraw-Hill Higher 

Education.  
 
Vaughan, E.L., Corbin W.R., & Fromme K. (2009). Academic and social motives and 

drinking behavior. Psychology of Addictive Behaviors, 23 (4), 564-576. 
 
Vredenburg, K., O’Brien, E., & Krames, L. (1988). Depression in college students: 

Personality and experiential factors. Journal of Counselling Psychology, 35 (4), 419-
425. 

 
Wennberg, P., Källmén, H., Hermansson, U., & Bergman, H. (2006). The alcohol use 

disorders identification test, AUDIT: Manual. Karolinska Universitetssjukhuset, 1-11. 
 
White, H.R., & Jackson, K. (2004/2005). Social and psychological influences on emerging 

adult drinking behaviour. Alcohol Research and Health, 28, 182-190.  
 
Wicki, M., Kuntsche, E., & Gmel, G.(2010). Drinking at European universities? A review of 

students’ alcohol use. Addictive behaviours, 35(11), 913-924. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

Bilaga 
 

 
OM DIG 

 
1) Hur gammal är du? 

 
2) Kön 
 
Man     Kvinna 

 
3) Civilstånd 
 
Singel     Sambo     Särbo     Gift 

 
4) Läser du en kurs/kurser eller program? 

Kurs(er)     Program 
 
5) Vilken akademi ingår ditt program eller din kurs(er) i? 
 
Handelshögskolan   Humaniora, Utbildning och Samhällsvetenskap   Hälsoakademin     
 
Juridik, Psykologi och Socialt arbete   Musikhögskolan   Naturvetenskap och Teknik    
Restaurang- och Hotellhögskolan                                                                                                                                                                   
 
6) Hur länge har du läst på universitetet nu utan avbrott? 
 
Mindre än ett år     Längre än ett år 
 
7) Fick du underkänt på dina senaste två tentor? 
 
Ja, på båda     Ja, på en av dem     Nej 
 

DIN HEMORT  
(där du är uppvuxen och har ditt kontaktnät av vänner och familj) 

 
8) Var är du uppvuxen?  
 
Om du är uppvuxen i samma ort som universitetet, gå till fråga 13, annars fortsätt med fråga 9.  
 
9) Flyttade du hit i samband med studierna? 
 
Ja   Nej 
 
10) Hur många vänner eller andra nära personer hade du i Örebro innan du började dina studier här? 
 
Ingen   Två eller mindre   Mellan tre och fem   Fler än fem    
 
11) Bor din familj i din hemort? 
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Ja   Nej 
 
12) Har du en partner i din hemort? 
 
Ja   Nej 
 

 
DIN BOSTADSSITUATION 

 
13) Bor du i universitetsorten under din studietid? 
 
Ja   Nej 
 
14) Bor du på campusområdet? 
 
Ja   Nej 
 
15) Hur bor du? 
 
Egen lägenhet   Delad lägenhet   Med familj eller släktingar 

Med partner 
 
 

UNDER SENASTE VECKAN HAR JAG: 
 

Inte alls     En enstaka gång    Då och då     Ofta 
                                                                                                                          
 
Oroat mig för sådant som jag inte brukar oroa mig för.                      

      
 
Inte kunnat känna mig glad även om min familj eller mina vänner försökt pigga upp mig.          

      
 
Inte kunnat koncentrera mig på det jag håller på med.     


 
Känt mig ”nere” eller olycklig.                                                   


 
Känt mig ängslig.


 
Känt mig ensam och utan vänner.   
        
 
Haft svårt att komma igång med det jag ska göra.
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DIN HÄLSA 
 
Röker du?     Ja     Nej 
 
Om du röker, hur många cigarreter röker du en typisk dag? 
 
Är din hälsa i allmänhet bra?     Ja     Nej 
 
Motionerar du regelbundet?     Ja     Nej 
 
Om du motionerar, vilken sorts träning utövar du? 
 
 

ALKOHOLVANOR 
 

Kryssa alternativet som stämmer bäst överens på dig. Om du inte alls dricker alkohol, behöver 
du bara svara på första frågan.  
 

Hur ofta dricker du?    
Aldrig     1 gång i månaden eller mer sällan     2-4 gånger i månaden 

 
2-3 gånger i veckan     4 gånger i veckan eller mer 

 
Hur många ”standardglass” (se exempel) dricker du en typisk dag då du dricker alkohol? 
 

1-2     3-4     5-6     7-9     10 eller fler 
 
Hur ofta dricker du sex sådana ”standardglass” eller mer vid samma tillfälle? 
 

Aldrig     Mer sällan än en gång i månaden     Varje månad 
 

Varje vecka     Dagligen eller nästan varje dag 
 
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 
 
 
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 
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Varje vecka     Dagligen eller nästan varje dag 

 
 

TACK FÖR DIN 
MEDVERKAN 

 


