
 

 
Faktablad – Alkohol och studenter 
	
IQ genomförde en undersökning med 6808 svarade studenter vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i landet. 
Undersökningen genomfördes via en webbenkät under hösten 2016. De medverkande nationerna och studentkårerna var:  
Blekingska nationen, Chalmers Studentkår, Jönköpings Studentkår, Kungliga Musikhögskolans Studentkår, Linnéstudenterna, 
LundaEkonomerna, Mälardalens studentkår, Norrlands nation, Studentkåren för Utbildningsvetenskap och Filosofisk Fakultet 
vid Linköpings Universitet, Studentkåren i Östersund, Södermanlands-Nerikes nation, SöderS - Södertörns högskolas 
studentkår, Teknologkåren vid LTH, Umeå naturvetare- och teknologkår, V-Dala nation, Västgöta Nation. 
 
Antalet män som svarat var 2 791 och antalet kvinnor var 3 915. 2 383 av de svarande är eller har varit engagerade i 
studentkårs/nations-arbete, 4 425 av de svarande har inte varit engagerad i studentkårs/nations-arbete. 
	
1. På mitt universitet/högskola finns både traditioner och sätt att umgås i vardagen där det anses självklart att man ska 
dricka alkohol. 
  Alla Män Kvinnor Engagerad* Ej engagerad* 
Stämmer helt  22 procent 25 procent 20 procent 28 procent 18 procent 
Stämmer till stor del 37 procent 35 procent 38 procent 43 procent 33 procent 
Stämmer till liten del 21 procent 22 procent 21 procent 20 procent 22 procent 
Stämmer inte alls  10 procent   9 procent 10 procent   7 procent 11 procent 
Vet ej  11 procent   9 procent 12 procent   2 procent 15 procent 
 
* Är eller har varit engagerad i studentkårs/nation-arbetet   *Har inte varit engagerad vid studentkårs/nation-arbetet 
 
2. Alkohol i måttliga mängder fyller en positiv funktion i sociala sammanhang inom studentlivet. 
  Alla Män Kvinnor Engagerad* Ej engagerad* 
Instämmer helt  25 procent 35 procent 18 procent 34 procent 20 procent 
Instämmer till stor del 32 procent 31 procent 33 procent 37 procent 30 procent 
Instämmer till liten del 27 procent 22 procent 30 procent 22 procent 30 procent 
Instämmer inte alls 10 procent   8 procent 12 procent   5 procent  13 procent 
Vet ej    6 procent   4 procent   7 procent   2 procent   8 procent 
 
* Är eller har varit engagerad i studentkårs/nation-arbetet   *Har inte varit engagerad vid studentkårs/nation-arbetet 
 
3. Hur framträdande roll tycker du att alkohol har i följande sammanhang? 
 
Studentpubar 
  Alla Män Kvinnor Engagerad* Ej engagerad* 
Mycket stor  32 procent 32 procent 31 procent 29 procent 33 procent 
Ganska stor  40 procent 43 procent 38 procent 49 procent 35 procent 
Ganska liten  12 procent 13 procent 11 procent 18 procent   8 procent 
Ingen alls    1 procent   1 procent   1 procent   1 procent    1 procent 
Vet ej  16 procent 11 procent 19 procent   3 procent 23 procent 
 
* Är eller har varit engagerad i studentkårs/nation-arbetet   *Har inte varit engagerad vid studentkårs/nation-arbetet 
 
Sittningar 
  Alla Män Kvinnor Engagerad* Ej engagerad* 
Mycket stor  30 procent 30 procent 31 procent 40 procent 25 procent 
Ganska stor  39 procent 42 procent 37 procent 46 procent 35 procent 
Ganska liten  12 procent 13 procent 10 procent 11 procent 12 procent 
Ingen alls    1 procent   1 procent   1 procent   1 procent    2 procent 
Vet ej  18 procent 14 procent 21 procent   2 procent 26 procent 
 
* Är eller har varit engagerad i studentkårs/nation-arbetet   *Har inte varit engagerad vid studentkårs/nation-arbetet 
 
Introduktionsdagar/mottagningar för nya studenter 
  Alla Män Kvinnor Engagerad* Ej engagerad* 
Mycket stor  21 procent 20 procent 22 procent 18 procent 23 procent 
Ganska stor  32 procent 31 procent 33 procent 35 procent 30 procent 
Ganska liten  25 procent 30 procent 22 procent 34 procent 21 procent 
Ingen alls    8 procent   9 procent   7 procent   9 procent    8 procent 
Vet ej  14 procent 10 procent 16 procent   4 procent 19 procent 
 
* Är eller har varit engagerad i studentkårs/nation-arbetet   *Har inte varit engagerad vid studentkårs/nation-arbetet 
 
 



 
 
 
4. Jag tror att det är svårare att passa in i studentlivet på mitt universitet/högskola om man inte dricker alkohol. 
  Alla Män Kvinnor Engagerad* Ej engagerad* 
Stämmer helt    9 procent   9 procent   9 procent 10 procent   8 procent 
Stämmer till stor del 18 procent 17 procent 18 procent 22 procent 15 procent 
Stämmer till liten del 34 procent 36 procent 32 procent 38 procent 32 procent 
Stämmer inte alls  33 procent 32 procent 34 procent 28 procent 36 procent 
Vet ej    7 procent   6 procent  7 procent   3 procent   9 procent 
 
* Är eller har varit engagerad i studentkårs/nation-arbetet   *Har inte varit engagerad vid studentkårs/nation-arbetet 
 
5. Har något av följande hänt dig under det senaste året? Svara utifrån tiden sedan du började på ditt 
universitet/högskola, om det är mindre än ett år sedan. 
 
Har avstått från att göra något du hade tänkt eller borde göra, för att du druckit alkohol dagen innan 

Alla Män Kvinnor Engagerad* Ej engagerad* 
Ja  32 procent 36 procent 30 procent 44 procent 26 procent 
Nej  55 procent 52 procent 57 procent 49 procent 58 procent 
 
* Är eller har varit engagerad i studentkårs/nation-arbetet   *Har inte varit engagerad vid studentkårs/nation-arbetet 
 
Har gjort sämre ifrån dig på en föreläsning, tenta eller annat studiesammanhang för att du druckit alkohol dagen innan 

Alla Män Kvinnor Engagerad* Ej engagerad* 
Ja  19 procent 22 procent 17 procent 29 procent 14 procent 
Nej  68 procent 66 procent 70 procent 65 procent 70 procent 
 
* Är eller har varit engagerad i studentkårs/nation-arbetet   *Har inte varit engagerad vid studentkårs/nation-arbetet 
 
 
För ytterligare information:  
Juan-Pablo Roa, vd IQ, 0709-79 58 55, e-post: juan-pablo@iq.se.  
 
Pressbild: http://www.iq.se/sv/press/pressbilder  
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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.   
 


