Faktablad – studentundersökning
IQ genomförde en undersökning med 2677 svarade studenter vid 15 olika studentkårer och nationer runt om i
Svergie. Undersökningen genomfördes via en webbenkät under hösten 2017. I undersökningen deltog 1586
kvinnor och 1057 män.
De medverkande nationerna och studentkårerna som medverkade i undersökningen var: Studentkåren, Borås
högskola, Studentkåren, Skövde universitet, Ultuna Studentkår, Sveriges lantbruksuniversitet, Blekinge
Studentkår, Blekinge tekniska högskola, Södertörns högskolas Studentkår (SöderS)– Södertörns högskola,
Studentkåren, Högskolan i Halmstad, Studentkåren, Östersunds högskola, Umeå medicinska studentkår, Umeås
universitet, Linköpings teknologers studentkår (LinTek), Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk
fakultet vid Linköpings universitet (StuFF), Gotlands nation, Uppsala universitet, Medicinska föreningen, Lunds
universitet, Teknologgåren, Lunds tekniska högskola, Kalmar nation, Lunds universitet och Sydskånska nationen,
Lunds universitet.
På mitt universitet/högskola finns traditioner där alkohol är en naturlig del
Alla
Kvinnor
Stämmer helt
53 procent
50 procent
Stämmer till stor del
32 procent
34 procent
Stämmer till liten del
10 procent
11 procent
Stämmer inte alls
1 procent
1 procent
Vet ej
4 procent
4 procent

Män
57 procent
29 procent
10 procent
2 procent
3 procent

Tror du att din studenttid skulle påverkas positivt eller negativt om det konsumerades mindre alkohol i
sociala sammanhang?
Alla
Kvinnor
Män
Negativt
17 procent
11 procent
26 procent
Varken positivt
eller negativt
51 procent
54 procent
47 procent
Positivt
25 procent
28 procent
20 procent
Vet ej
8 procent
8 procent
7 procent
Jag tror att det är svårare att passa in i studentlivet på mitt universitet/högskola om man inte dricker
alkohol.
Alla
Kvinnor
Män
Stämmer helt
11 procent
10 procent
11 procent
Stämmer till stor del
25 procent
26 procent
23 procent
Stämmer till liten del
39 procent
38 procent
41 procent
Stämmer inte alls
21 procent
22 procent
21 procent
Vet ej
4 procent
3 procent
4 procent
Finns det personer på ditt universitet/högskola som du tycker dricker för mycket alkohol?
Alla
Kvinnor
Män
Ja, många
26 procent
28 procent
23 procent
Ja, någon enstaka
48 procent
46 procent
51 procent
Nej, ingen
26 procent
26 procent
27 procent
Är du orolig över hur mycket alkohol du dricker?
Alla
Ja
7 procent
Nej
83 procent
Dricker inte alkohol
9 procent

Kvinnor
8 procent
83 procent
10 procent

Män
7 procent
84 procent
9 procent

Det är lätt gjort att dricka ofta eller mycket, eftersom alkoholdrycker alltid är tillgängliga på t.ex. kår/nationspuben.
Alla
Kvinnor
Män
Stämmer helt
13 procent
13 procent
12 procent
Stämmer till stor del
26 procent
27 procent
26 procent
Stämmer till liten del
28 procent
27 procent
30 procent
Stämmer inte alls
17 procent
15 procent
19 procent
Dricker inte alkohol
9 procent
10 procent
9 procent
Vet ej
6 procent
8 procent
4 procent
Har något av följande hänt dig under det senaste året?
1.

Har avstått från att göra
något
du hade tänkt eller borde göra
för att du druckit alkohol dagen innan.
2.

Har gjort sämre ifrån dig på
en
föreläsning, tenta eller
annat studiesammanhang
för att du druckit alkohol dagen innan.

3.

Har gjort saker när jag varit
berusad
som jag ångrat dagen efter.

Alla
Ja
45 procent
Nej
44 procent
Dricker inte alkohol 9 procent
Vet ej
3 procent

Kvinnor
44 procent
43 procent
10 procent
3 procent

Män
45 procent
44 procent
9 procent
2 procent

Alla
Ja
26 procent
Nej
62 procent
Dricker inte alkohol 9 procent
Vet ej
3 procent

Kvinnor
24 procent
64 procent
10 procent
2 procent

Män
28 procent
59 procent
9 procent
4 procent

Alla
Ja
44 procent
Nej
44 procent
Dricker inte alkohol 9 procent
Vet ej
2 procent

Kvinnor
43 procent
46 procent
10 procent
2 procent

Män
47 procent
42 procent
9 procent
2 procent

Det är svårt att avstå ifrån att dricka alkohol i sociala sammanhang på mitt universitet/högskola
Alla
Kvinnor
Män
Stämmer helt
4 procent
4 procent
5 procent
Stämmer till stor del
15 procent
17 procent
12 procent
Stämmer till liten del
36 procent
34 procent
39 procent
Stämmer inte alls
32 procent
32 procent
32 procent
Dricker inte alkohol
9 procent
10 procent
9 procent
Vet ej
3 procent
3 procent
2 procent
Hur ofta dricker du alkohol?
1 gång i månaden eller mer sällan
2-3 gånger i veckan
2-4 gånger i månaden
4 gånger i veckan eller mer
Dricker inte alkohol
Vet ej

Alla
14 procent
21 procent
54 procent
1 procent
9 procent
0 procent

Hur många ”standardglas”* dricker du en typisk dag då du dricker alkohol?
Alla
1-2 standardglas
15 procent
3-4 standardglas
29 procent
5-6 standardglas
26 procent
7-9 standardglas
14 procent
10 standardglas eller mer
5 procent
Dricker inte alkohol
9 procent
Vet ej
1 procent

Kvinnor
17 procent
17 procent
55 procent
1 procent
10 procent
0 procent

Män
11 procent
27 procent
51 procent
2 procent
9 procent
0 procent

Kvinnor
17 procent
34 procent
27 procent
10 procent
1 procent
10 procent
1 procent

Män
13 procent
21 procent
25 procent
21 procent
10 procent
9 procent
1 procent

* Ett standardglas motsvarar1 glas vin (15 c), 4 cl starksprit, 33 cl starköl, 50 cl cider eller 50 cl folköl.
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IQ är en organisation som verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, rapporter och
undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget.
Läs mer på IQ.se.

