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Abstrakt 
 

En kvantitativ enkätundersökning bland 72 kvinnor och 31 män från två studie-

inriktningar på Högskolan i Borås, utfördes i syfte att undersöka förhållandet 

mellan alkoholkonsumtion och upplevda alkoholnormer. Utöver skillnader mel-

lan kön undersöktes även hur förhållandet påverkades av individuell fallenhet 

för anpassning till den sociala omgivningen, som mättes genom en översatt ver-

sion av attention to social comparison information scale (ASCI, Lennox & Wol-

fe, 1984). Deltagarna angav sin genomsnittliga alkoholkonsumtion under ett ty-

piskt tillfälle och uppskattade motsvarande deskriptiva normer (genomsnittlig 

alkoholkonsumtion) och preskriptiva normer (socialt accepterad konsumtionsni-

vå) hos två referensgrupper: vänner och andra studenter, i jämförbar ålder av 

samma kön som respondenten. Uppskattad alkoholkonsumtion hos både den 

proximala gruppen vänner och den distala gruppen andra studenter tenderade att 

vara högre än den egna alkoholkonsumtionen. Det fanns även signifikanta posi-

tiva samband mellan alkoholkonsumtion och upplevda normer, vilka var starkast 

med den proximala gruppen. ASCI hade en positivt modererande effekt på sam-

bandet mellan alkoholkonsumtion och deskriptiv norm hos båda referensgrup-

perna, samt preskriptiv norm hos gruppen vänner. Manliga högkonsumenter 

upplevde i förhållande till kvinnliga en högre acceptans för alkoholkonsumtion 

bland vänner. I motsats till vad som var förväntat återfanns inga andra skillnader 

mellan könen. Resultaten diskuteras utifrån social norm- och social jämförelse-

teori och kognitiv heuristik. 



 

 

 

Abstract 

 

A quantitative study was conducted through a survey among 72 women and 31 

men from two different fields of study at the University of Borås, with the pur-

pose to examine the relationship between alcohol consumption and perceived 

drinking norms. In addition to investigating gender differences, individual ten-

dencies to pay attention and conform to social norms was measured through the 

attention to social comparison subscale (ASCI, Lennox & Wolfe, 1984) and fur-

ther tested as a moderating variable on the relationship between consumption 

and perceived norms. Participants reported the number of drinks they typically 

consumed during one sitting. They further estimated this descriptive norm (typi-

cal alcohol consumption) and injunctive norm (socially appropriate limit of con-

sumption) attributed to two reference groups of peers of same gender and of 

comparable age: “friends” and the “typical student”. As expected, descriptive 

norms were estimated significantly higher among both proximal and distal peers, 

compared to the participants’ alcohol consumption. Findings also revealed a pos-

itive correlation between alcohol consumption and perceived descriptive and in-

junctive norms, where norms attributed to the proximal group were found to be 

the strongest predictors of alcohol consumption. ASCI showed a positive mod-

erating effect on the relation between consumption and perceived proximal de-

scriptive and injunctive norms and perceived distal descriptive norms. Compared 

to female high consumers, male high consumers perceived the limit of socially 

accepted alcohol consumption to be higher among their friends. Contrary to the 

expected results, no other differences were found between males and females. 

The results are discussed in theoretical perspectives of social norms, social com-

parison and cognitive heuristics.
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Den här studien syftar till att undersöka hur alkoholkonsumtion är relaterad till 

föreställningar om typiska alkoholvanor bland andra jämförbara personer. Studien utgår 

från teorier där normer i den sociala omgivningen fungerar som referens vid reflektion 

över det egna beteendet (Festinger, 1954; Wills, 1981) och påverkar ens agerande 

(Berkowitz, 2004; Cialdini, Reno & Kallgren, 1990; Lapinski & Rimal, 2005), samt att 

individer skiljer sig åt beträffande i hur hög grad man uppmärksammar och anpassar sitt 

beteende efter omgivningen (Gangestad & Snyder, 2000; Lennox & Wolfe, 1984). Sam-

tidigt kan kognitiva mekanismer leda till felaktiga uppskattningar av sociala normer 

(Reid, Cialdini & Aiken, 2010; Ross, Greene & House, 1977). Med hjälp av en 

enkätundersökning bland studenter vid Högskolan i Borås söktes svar på frågorna: Hur 

skattas den egna alkoholkonsumtionen i förhållande till upplevda normer? Går det att 

predicera alkoholkonsumtion utifrån upplevda alkoholnormer? Skiljer sig upplevda 

alkoholnormer åt beroende på vilken grupp personer som bedöms? Om individer jämför 

sina beteenden med andra och i viss utsträckning anpassar sig efter denna uppfattning 

om sin omgivning, är detta då tydligare hos individer som har en benägenhet att 

uppmärksamma och anpassa sig till situationen, enligt attention to social comparison 

information scale (ASCI)? 

 

Att konsumera alkohol är något som ca 90 % av Sveriges befolkning mellan 16 - 

84 år (Holmberg & Weibull, 2012) ägnar sig åt i viss utsträckning och kan anses vara en 

del av vår livsstil då alkohol kan vara ett vanligt inslag vid allt ifrån sportarenor och 

fest, till fina restaurangbesök och fredagssoffan. I vilken miljö man konsumerar, hur 

ofta eller sällan och hur mycket eller lite alkohol som konsumeras kan såklart variera. I 

Sverige har det till exempel gått att urskilja skillnader beträffande alkoholkonsumtion 

med utgångspunkt i en mängd olika faktorer, så som utbildningsnivå, civilstånd, yrkes-

kategori, ålder och kön, där män generellt dricker mer alkohol än kvinnor (Statistiska 

centralbyrån, 2007). Enligt Statens folkhälsoinstitut är personer mellan 18 - 25 år de 

med högst alkoholkonsumtion i Sverige, och drygt hälften av dessa är studenter på 

högskola eller universitet (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Enligt undersökningar 

utförda av SOM-institutet är personer i åldersgruppen 16 till 29 år de som dricker minst 

regelbundet men oftast dricker till berusning, och där 40 % dricker till berusning minst 

en gång i månaden (Holmberg & Weibull, 2012). 

 

Även om konsumtionsnivån hos yngre generellt är högre än bland befolkningen 

i sin helhet, så förekommer det naturligtvis variationer mellan individer inom respektive 

grupp. Något som har visat sig vara tydligt relaterat till alkoholkonsumtion på individ-

nivå, är uppfattningen om hur ens sociala omgivning konsumerar alkohol (Borsari & 

Carey, 2001; Keeling, 2000). Relationen mellan hur en individ uppfattar att andra gör 

och hur individen själv gör har länge varit av intresse för psykologisk forskning. 

Klassiska studier som till exempel de av Leon Festinger  från 1954 och Solomon Asch 

från 1956, visade tidigt exempel på vilket inflytande den sociala omgivningen kan ha på 

individen. Senare forskning har föreslagit att vissa individer är mer benägna att styra sitt 

beteende utifrån sin sociala omgivning än andra (Gangestad & Snyder, 2000; Snyder, 

1974) exempelvis genom att anpassa sig till sin omgivning. Den sociala omgivningen är 

dock komplex vilket ibland leder till att felaktiga slutsatser dras vid bedömning om 

andra personer och situationer. Ett betydande antal studier med fokus på 

alkoholkonsumtion och upplevda alkoholnormer, har noterat dels ett positivt samband 

mellan konsumtion och upplevd norm, och dels en tendens till att överskatta 



 

2 

 

konsumtionen hos andra grupper i jämförelse med den självrapporterade konsumtionen 

(Borsari & Carey, 2001; Borsari & Carey, 2003; Carey, Borsari, Carey & Maisto, 

2006). Utifrån idén att studenter överskattar konsumtion och dryckeskultur hos andra 

studenter och anpassar sin konsumtion efter denna upplevda dryckesnorm, har det med 

en så kallad social norms approach riktats kampanjer till studenter på universitet i USA 

för att minska alkoholrelaterade problem (Lewis & Neighbors, 2006; Turner, Perkins, & 

Bauerle, 2008). 

  

Sociala Normer 
 

I en studie på collegestudenters alkoholkonsumtion och upplevda normer 1986, 

fann Perkins och Berkowitz (refererad i Berkowitz, 2004), utöver ett samband mellan 

upplevd norm och konsumtion, även en tendens till att överskatta konsumtionsnormen 

på campus. Studiedeltagarna uppskattade alltså att den typiske studenten på universitetet 

konsumerade mer alkohol än vad det genomsnittliga självrapporterade resultatet visade. 

Grundidén bakom social norms approach är att individer jämför sina alkoholvanor med 

andras alkoholvanor, i likhet med jämförelseteorin som först formulerades av Leon 

Festinger (1954), men individen tenderar samtidigt att felaktigt överskatta andras dryck-

esnormer (Prentice & Miller, 1993). Genom att informativt korrigera den missuppfatta-

de normen hos en målgrupp, hoppas man att därmed även minska alkoholkonsumtionen 

(Berkowitz, 2004; Licciardone, 2003). Ett flertal studier har under de senaste decennier-

na, utifrån olika teoretiska perspektiv, undersökt relationen mellan alkoholkonsumtion 

och uppfattade normer. Undersökningar utförda bland studenter på universitet och col-

lege (t.ex. Andersson, Wiréhn, Ölvander, Stark Ekman, & Bendtsen, 2009; Baer, 1994; 

Jang 2012; Larimer, Turner, Mallett, & Geisner, 2004; Lewis & Neighbors, 2004; No-

vak & Crawford, 2001; Wolfson, 2000), och bland yngre studenter i tonåren (Prinstein 

& Wang, 2005; Segrist, Corcoran, Jordan-Fleming, & Rose, 2007) har gemensamma 

mönster i likhet med det resultat Perkins och Berkowitz fann på 80-talet: I de flesta fall 

överestimeras konsumtionsnormen i förhållande till respondenternas, och den uppskat-

tade normen kan predicera den egna konsumtionen. Med andra ord finns en tendens att 

tro att andra dricker mer än vad de kanske faktiskt gör och de som tror att andra konsu-

merar mycket tenderar att själva konsumera mycket (Berkowitz, 2004). Till vilken grad 

studenter faktiskt önskar att öka sin alkoholkonsumtion för att matcha en upplevd norm-

konsumtion kan dock ifrågasättas, då andra studier har funnit samma tendens till över-

skattning av alkoholkonsumtion utan någon önskan att ändra (öka) sin egen konsumtion 

(Broadwater, Curtin, Martz & Zrull, 2006). 

 

Social Comparison Theory – Jämförelse Med Andra 

 

I Festinger’s teori (1954) om social jämförelse (social comparison theory) 

beskrivs hur människor utvärderar sina egna attityder och beteenden inte bara genom 

objektiva fakta utan även genom att jämföra sig med andra relevanta personer. Det kan 

till exempel innebära att uppfattningen om hur väl du presterar på ditt arbete kanske du 

bildar dig genom att jämföra din prestation med dina kollegor. Vi kan också bilda oss en 

uppfattning om vad som är god stil inom mode, genom att jämföra oss med andra 

personer som vi identifierar oss med. I relation till alkoholkonsumtion skulle detta i 

likhet med social norms approach till exempel kunna innebära att vi skapar oss en 

uppfattning huruvida vi har en normal konsumtion eller inte genom att utvärdera våra 
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vanor i jämförelse med vanorna hos människorna runt omkring oss. 

 

Senare forskning har utvecklat teorin till att inkludera olika motiv till social jä-

mförelse. Dessa motiv är i sin tur kopplade till vilka personer specifikt som är relevanta 

att jämför sig med. Wills (1981) formulerade en vidareutveckling av teorin med nedåt-

riktad jämförelse, så kallad downward comparison. I Wills vidareutveckling beskrivs 

bland annat att när en individs subjektiva välbefinnande är hotat, så motiveras individen 

enligt Wills att förstärka självbilden (self-enhancement) genom att jämföra sig med de 

som är sämre. Detta kan ske passivt genom att personen i fråga fokuserar på de som 

redan har en sämre position än en själv, eller att aktivt förmå en annan individ eller 

grupp att framstå ha en sämre position. För att exemplifiera detta så skulle en person 

som upplever en viss oro kring sin alkoholkonsumtion enligt Wills teori, genom passiv 

nedåtriktad jämförelse dämpa den oron då han eller hon uppmärksammar de som kon-

sumerar ännu mer. Det finns sammanhang då Wills teori om downward comparison har 

ifrågasatts och modifierats (se Gibbons, et.al., 2002), men har även fått stöd i senare 

studier, sammanfattade av Buunk och Gibbons (2007).   

 

Skillnad mellan normer. Medan Festingers sociala jämförelseteori har fokus på 

utvärdering av beteende och förmåga genom jämförelse med sin sociala omgivning, har 

andra forskare försökt beskriva hur upplevda normer direkt påverkar beteende (Ajzen, 

1991; Cialdini, Reno & Kallgren 1990: Kallgren, Reno & Cialdini, 2000; Rimal & Real, 

2005). Men vad innebär då egentligen begreppet ”norm”? Först och främst är det viktigt 

att skilja på verklig norm och hur en person uppfattar en viss norm, vilket ofta är vad 

som efterfrågas i många studier rörande alkohol och norm (t.ex. Baer, 1994; LaBrie, 

Hummer, Neighbors & Larimer, 2010; Perkins & Berkowitz, 1986, refererad i 

Berkowitz, 2004). I en studie om olika normers påverkan på nedskräpning, 

differentierar Cialdini et.al. (1990) normer i två huvudsakliga kategorier som de kallar 

injunctive norms (ungefär ”föreskrivande” eller ”preskriptiva normer”) och descriptive 

norms eller ”deskriptiva normer”. Preskriptiva normer refererar till vad som antingen är 

socialt acceptabelt eller oacceptabelt, med andra ord hur man bör göra, medan 

deskriptiva normer refererar till hur någonting verkligen är. Utifrån studien om 

nedskräpning (Cialdini et.al.) kan deskriptiv norm alltså definieras som om de flesta 

slänger skräp på gatan eller inte, medan preskriptiv norm kan översättas till huruvida det 

kan anses accepterat att skräpa ned eller inte. Reid, Cialdini och Aiken (2010) menar att 

båda formerna av normer kan påverka beteendet i olika sammanhang. Deskriptiva 

normer kan ha särskild påverkan på beteendet i situationer då en person är osäker på hur 

han eller hon bör agera, medan preskriptiva normer kan styra beteendet i situationer då 

en person vill undvika fördömande reaktioner från andra. 

 

Studierna av Cialdini et. al. (1990) och Kallgren et. al. (2000) har varit av 

experimentell karaktär, men det har argumenterats för att deras distinktion på deskripti-

va normer och preskriptiva normer är viktig även vid studier kring alkoholkonsumtion 

och upplevda normer (Borsari & Carey, 2003; Rimal & Real, 2003). I det samman-

hanget kan deskriptiva normer innebära hur man upplever att exempelvis andra stu-

denter dricker, och preskriptiva normer hur acceptabelt eller oacceptabelt drickandet är. 

Vi kan tänka oss ett fiktivt exempel där vi å ena sidan har en person som dricker något 

glas vid speciella tillfällen och får olustkänslor av blotta tanken på att ta ett glas för 

mycket på krogen. I kontrast till detta kan det finnas en annan person som gärna talar 
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om för andra hur denne inte minns något efter klockan nio senaste festen. Dessa två 

fiktiva personer kan tyckas ha olika uppfattning om de preskriptiva normerna men 

skulle i teorin kunna ha samma uppfattning om den deskriptiva normen.  

 

I en vidareutveckling av bland annat Ajzen’s teorier (1991) har Rimal och Real 

(2005) i teorin om normativt socialt beteende, utgått från deskriptiv norm i sina studier 

kring alkoholkonsumtion. Idén har varit att identifiera faktorer, som modererar re-

lationen mellan deskriptiv norm och beteende (Rimal & Real, 2005). Sådana 

interaktionseffekter har bland annat funnits mellan deskriptiva normer och positiva 

förväntningar på alkoholkonsumtion och grad av identifiering med referensgruppen 

(Rimal, 2008). Utifrån Rimal och Reals (2005) teori undersökte Yun och Silk (2011) 

estimerade deskriptiva och preskriptiva normer gällande motion och sunda matvanor 

hos flera referensgrupper med olika nivåer av socialt avstånd till deltagarna (vänner och 

andra studenter på universitetet). De fann att upplevda deskriptiva och preskriptiva no-

rmer hos referensgruppen som ligger närmare individen (vänner) kan predicera eget 

beteende bättre än upplevda normer hos den mer distanserade referensgruppen (en 

typisk student). Detta mönster bekräftas av andra undersökningar kring alkoholkonsum-

tion, där individens eget alkoholbeteende ofta har ett positivt samband med uppskattad 

norm för flera olika nivåer av distanserade referensgrupper, men exaktheten i predice-

ring av eget beteende av distanserade grupper blir svagare i jämförelse med den upp-

skattade normen hos en socialt närstående referensgrupp (Borsari & Carey, 2003; 

Yanovitzky, Stewart & Lederman, 2006). Upplevda alkoholnormer hos andra stämmer 

alltså mindre väl överens med självrapporterad konsumtion ju längre bort 

referensgruppen befinner sig. Lewis och Neighbors (2004) fann skillnader mellan män 

och kvinnor, där kvinnors upplevda norm hos andra kvinnliga studenter fungerade som 

bättre prediktor för deras egen alkoholkonsumtion, än mäns upplevda norm hos andra 

manliga studenter. Att normer hos personer som liknar oss själva har ett större in-

flytande – eller att vi åtminstone uppfattar det som så att deras normer är mer lika vårt 

eget beteende – är inte förvånande utifrån teorin om social jämförelse. 

 

Som uppmärksammats i en metaundersökning av 23 tidigare studier, utförd av 

Borsari och Carey (2003), så följer skillnaden mellan egen och andras konsumtion 

också ett mönster beroende på hur långt bort referensgruppen är från individen som gör 

skattningen. Detta mönster visar sig så att uppskattad typisk konsumtion hos andra har 

en tendens att öka i takt med att distansen från individen ökar. Resultat från studier av 

Carey et. al. (2006) och Yanovitzky et.al. (2006) visade att den uppskattade 

konsumtionsnormen hos nära vänner till respondenterna var något högre än respond-

entens egen, följt av den uppskattade konsumtionen hos andra vänner, studenter på 

samma skola och till sist studenter i allmänhet som uppskattades ha högst alkohol-

konsumtion. Carey et. al. (2006) fann även att diskrepansen mellan kvinnors egen 

acceptans till alkoholkonsumtion och deras uppskattade acceptans hos ”typiska 

studenter” var signifikant större än samma diskrepans hos män. 

 

Kognitiva Mekanismer 

 

Både i viktiga och triviala sammanhang i vardagen, så konfronteras människor 

med att göra bedömningar eller fatta beslut utan att ha tillgång till – eller möjlighet att 

överblicka – full objektiv information om den aktuella situationen. I sådana situationer 
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används olika ”förenklade” kognitiva strategier för att förenkla vår bedömning eller nå 

beslut, så kallad kognitiv heuristik. Kognitiv heuristik har ofta beskrivits som en mental 

”tumregel” eller ”genväg”, som i många sammanhang fungerar men ibland resulterar i 

felbedömningar och kan ge ytterligare förklaringar till överskattningar av andras kon-

sumtion i jämförelse med självrapporterad konsumtion (Reid, Cialdini & Aiken, 2010). 

Tillgänglighetsheuristik, eller vad Tversky och Kahneman (1973) kallade för availa-

bility heuristic innebär att när en person gör en bedömning på osäkra grunder, till ex-

empel uppskattar hur mycket alkohol en typisk student dricker i snitt, används inform-

ation som finns lättillgängligt i minnet. Om man följer Carey et. al. (2006) resonemang 

så skulle man kunna beskriva det som sker på följande sätt: I jämförelse med de som 

inte är märkbart berusade så kan de påtagligt berusade individerna vara lättast att dra sig 

till minnes och därmed förvränga bedömningen.  

 

En persons uppfattning om hur mycket alkohol andra konsumerar är som sagt 

relaterad till egen konsumtion, där de som upplever att andra dricker mycket också 

själva tenderar att dricka mycket. Flera studier (exempelvis Bauman & Geher, 2002; 

Kulig, 2000; Marks & Miller, 1987; Mullen, 1985; Ross, Greene & House, 1977) har 

visat att det finns en vanlig tendens till att överskatta hur vanligt förekommande våra 

egna värderingar och beteenden är hos andra, vilket även kan vara fallet vid upp-

skattningar av hur andra konsumerar alkohol. Ross et.al. kallade fenomenet False 

consensus effect, eller falsk konsensus. Deltagarna i deras studie 1977 blev till exempel 

tillfrågade att gå runt med ett plakat med texten ”repent”. De som sa ja till uppgiften 

uppskattade att en majoritet också skulle säga ja, medan de som tackade nej uppskattade 

att en majoritet skulle tacka nej. Enligt Marks och Miller är de huvudsakliga förklaring-

arna till fenomenet dels kognitiva förklaringar, där en person exempelvis antas umgås 

med likasinnade och att det därför ligger nära till hands att tillskriva dessa egenskaper 

till en större grupp; och dels motivationsbaserade förklaringar där en person överskattar 

konsensus i syfte att rättfärdiga eget beteende, för att exempelvis upprätthålla själv-

förtroende eller motverka känsla av dissonans. De kognitiva och motivationsbaserade 

förklaringarna som Marks och Miller beskriver tycks ha likheter med tillgänglighets-

heuristiken respektive Wills (1981) teori om downward comparison.  

 

Tendensen att överestimera andras normer och attityder till alkohol har för-

klarats som ett fall av pluralistic ignorance (Prentice & Miller, 1993), ett fenomen som 

av Miller och McFarland (1987) har liknats vid sagan om ”Kejsarens nya kläder”: ingen 

ser kläderna men alla agerar som om de ser kläderna i tron om att alla andra ser dem. 

Prentice och Miller beskriver begreppet som ett tillstånd då en person felaktigt tror att 

sin uppfattning skiljer sig från andras trots att de är desamma (Prentice & Miller, 1993). 

Prentice och Miller fann att studenter upplevde sig vara mer obekväma med dryckes-

kulturen på campus än vad de trodde var normen hos andra studenter. Om normen att 

konsumera alkohol på till exempel en fest upplevs vara högre än vad den egentligen är, 

samtidigt som individen har en strävan efter att rätta sig efter normen, så kan alkohol-

konsumtionen trissas upp.  

 

Self-monitoring. Om upplevda normer i ens sociala omgivning påverkar 

individens beteende, finns det då skillnader individer emellan i hur stort inflytande ens 

sociala omgivning har? Teorin om self-monitoring (Gangestad & Snyder, 2000), som 

först presenterades av Snyder (1974) kan beskrivas som att individer i sin personlighet 



 

6 

 

skiljer sig åt i med avseende på hur benägna de är till att forma sitt beteende efter 

situationen och den sociala omgivningen. Som namnet antyder så har enligt Snyder 

vissa personer, så kallade high self-monitors, en högre förmåga och vilja att 

”monitorera”, det vill säga övervaka eller vara vaksamma på hur de framställer sig 

själva. En sådan person fäster större uppmärksamhet på den sociala situation de befinner 

sig i och vad som är mest passande, och styr sitt beteende utefter detta i högre utsträck-

ning än low self-monitors. De senare håller istället ett mer konsekvent beteende från 

situation till situation, i högre grad styrt utav individens egna interna regler eller normer.  

 

Den ursprungliga skalan för att mäta self-monitoring (Snyder, 1974) har bemötts 

av viss kritik, bland annat av Lennox och Wolfe (1984). Lennox och Wolfe reviderade 

och avgränsade instrumentet till olika delskalor snarare än en, som de menar mäter olika 

aspekter av self-monitoring och därmed bör betraktas som olika variabler. En av dessa 

aspekter är attention to social comparison information (ASCI), som enligt Lennox och 

Wolfe kan användas som ett mått på tendens till att anpassa sig till omgivningen. 

Tidigare studier som har undersökt hur ASCI påverkar relationen mellan upplevda 

normer och det egna beteendet, har visat blandade resultat. Yun och Silk (2011) fann att 

ASCI hade en modererande effekt på deskriptiva normer i fråga om avsikt att hålla en 

hälsosam kost, på så sätt att dessa upplevda normer hade ett positivt samband för pers-

oner med hög poäng på ASCI-skalan, men inte för de med låg poäng. Liknande inter-

aktionseffekt fann Novak och Crawford (2001) i en studie om upplevda normer och 

alkoholkonsumtion bland collegestudenter. Resultaten pekade på att personer som 

upplevde en hög konsumtionsnorm bland andra studenter och som också hade ett högt 

resultat på ASCI-skalan, var de som själva rapporterade den högsta konsumtionen. En 

annan studie (Jang, 2012), utförd på både koreanska och amerikanska studenter fann 

intressant nog en motsatt tendens, där relationen mellan uppskattad deskriptiv norm och 

alkoholkonsumtion istället försvagades i takt med att graden av ASCI ökade. Vidare 

fann Jang att ASCI hade ett positivt samband med estimeringen av deskriptiva normer, 

alltså att respondenter med hög ASCI tenderade att göra höga uppskattningar av vad 

andra studenter konsumerade. 

 

En stor del av den tillgängliga forskningen är utförd bland studenter i USA. 

Allmänna föreställningar om vad livet som ”student” innebär och vad en typisk student 

är för person, skulle kunna skilja sig mellan kulturerna i Sverige och USA. Det är 

rimligt att sådana eventuella kulturella skillnader kan påverka bedömningen av 

alkoholnormer hos andra studenter. Så hur ser relationen mellan alkoholkonsumtion och 

upplevda alkoholnormer ut i en population från en högskolemiljö i Sverige? 

Undersökningen koncentreras på alkoholkonsumtion per tillfälle, då det antas att 

studenter intensivkonsumerar alkohol snarare än att sprida ut konsumtionen över en 

period, som tidigare studier visat (Holmberg & Weibull, 2011). Mer specifikt söker 

undersökningen svar på frågorna hur studenter skattar sin egen alkoholkonsumtion i 

förhållande till uppfattningen om alkoholkonsumtionen – den deskriptiva normen – hos 

andra jämförbara personer? Skiljer sig uppfattningen om normer åt, beträffande en 

socialt proximal grupp – jämnåriga vänner av samma kön, i förhållande till en socialt 

distanserad grupp – andra jämnåriga studenter av samma kön? Är relationen mellan 

alkoholkonsumtion och upplevd norm annorlunda för individer som har en hög 

benägenhet att anpassa sig till sin sociala omgivning i förhållande till de med låg 

benägenhet? Är relationen mellan den egna konsumtionen och upplevelsen av socialt 
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accepterade konsumtionsnivåer (preskriptiva normer) annorlunda än som är fallet med 

deskriptiva normer? Uppskattar personer som konsumerar mycket alkohol även att 

konsumtionsnormen är högre hos andra?  

 

Antaganden. Då Svenska undersökningar visat att män generellt konsumerar 

mer alkohol än kvinnor (Statistiska centralbyrån, 2007) och studenters alkoholkonsum-

tion visats vara koncentrerad till olika tillfällen snarare än utspridd och regelbunden 

(Holmberg & Weibull, 2011), kan för den aktuella undersökningen följande antaganden 

göras om deltagarnas konsumtionsvanor. 

 

1. Män förväntas konsumera mer alkohol än kvinnor avseende snittkonsumtion i 

(a) veckan, (b) per tillfälle, och (c) maxkonsumtion den senaste terminen. 

2. Den självrapporterade snittkonsumtionen vid ett typiskt tillfälle är högre än 

rapporterad snittkonsumtion en typisk vecka.  

 

Med fokus på alkoholkonsumtion vid ett enskilt tillfälle kan följande antaganden 

göras: 

 

3. Självrapporterad konsumtion är lägre än uppskattade deskriptiva normer hos 

både (3a) en distanserad referensgrupp och (3b) en proximal referensgrupp; (3c) 

uppskattad alkoholnorm är högre hos en distanserad referensgrupp än hos en 

proximal referensgrupp (Borsari & Carey, 2001; 2003). 

4. De med hög snittkonsumtion uppskattar högre konsumtionsnormer i större 

utsträckning än de med låg snittkonsumtion (Berkowitz, 2004; Borsari & Carey, 

2001; Ross et al, 1977). Detta förväntas gälla för (4a) deskriptiv norm hos en 

proximal referensgrupp; (4b) deskriptiv norm hos en distanserad referensgrupp; 

(4c) preskriptiv norm hos en proximal referensgrupp; och (4d) preskriptiv norm 

hos en distanserad referensgrupp. Utöver antagande 4a-4d undersöks eventuella 

skillnader i uppskattade normer mellan manliga och kvinnliga hög- och 

lågkonsumenter. (Carey, Borsari, Carey & Maisto, 2006; Lewis & Neighbors, 

2004). 

5. Uppskattad deskriptiv och preskriptiv norm hos en proximal referensgrupp kan 

predicera egen alkoholkonsumtion bättre än upplevda motsvarande normer hos 

en distanserad referensgrupp. 

 

Tidigare studier (Jang, 2012; Novak & Crawford, 2001) har funnit att ASCI 

(Lennox & Wolfe, 1984) haft en modererande effekt på relationen mellan uppskattade 

deskriptiva alkoholnormer och egen alkoholkonsumtion. Men medan Novak och 

Crawford (2001) fann att hög ASCI stärkte sambandet mellan upplevda normer och 

alkoholkonsumtion, fann Jang (2012) en motsatt interaktionseffekt, där istället 

relationen mellan deskriptiv norm och konsumtion var som starkast vid låg ASCI. Den 

föreliggande studien ämnar därför undersöka vilken roll ASCI har vid uppskattning av 

deskriptiva och preskriptiva normer, och dessa normers predicering av egen 

alkoholkonsumtion. Gällande alkoholkonsumtion vid ett enskilt tillfälle förväntas det 

att: 

 

6. Uppskattade normers förmåga till predicering av självrapporterad konsumtion 

modereras av resultatet på ASCI-skalan (Lennox & Wolfe, 1984). Det förväntas 
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gälla för (6a) upplevd proximal deskriptiv norm; (6b) upplevd distal deskriptiv 

norm; (6c) upplevd proximal preskriptiv norm; (6d) upplevd distal preskriptiv 

norm.  

 

 

Metod 
 

Respondenter 
 

120 enkäter delades ut till studenter vid Högskolan i Borås och 110 returnerades. 

Av dessa 110 enkäter var sju enkäter inte ifyllda på ett tillfredsställande vis. I de öppna 

enkätfrågorna gällande alkoholkonsumtion hade tre respondenter angivit förhållandevis 

höga svar som låg över tre standardavvikelser ifrån medelvärdet. Dessa uteliggare på-

verkade inte signifikans av resultaten men medförde skeva variabler. I de redovisade 

analyserna har de statistiska uteliggarna därför uteslutits. I studien deltog slutligen 

sammanlagt 103 respondenter vilket ger ett bortfall på 14 %. Respondenterna var stu-

denter från två olika institutioner. Respondenterna var fördelade på 72 kvinnor (70%) 

samt 31 män (30%). Respondenternas ålder (M = 23,6) sträckte sig från 18 till 44 år, där 

en majoritet (56%) var i åldern 19-21år och 87% av respondenterna var yngre än 30 år.  

 

Respondenterna i helhet rapporterade en snittkonsumtion på 4,9 standardglas vid 

ett typiskt tillfälle (s = 2.8) med en variationsvidd från 0 till 10 standardglas. Av 103 

respondenter var det 7 respondenter (6,8%) som aldrig drack alkohol. Som högsta kon-

sumtion vid ett tillfälle under den gångna terminen låg medelvärdet på 7,4 standardglas 

(s = 4.9) och sträckte sig från 0 till 25 standardglas. Medelkonsumtionen en typisk 

vecka var 2,8 standardglas (s = 3.4) och konsumtionen sträckte sig från 0 till 15 glas en 

typisk vecka. På frågan om hur respondenterna skulle skatta sin generella alkoholkon-

sumtion i jämförelse med andra studenter av samma kön, upplevde totalt 83% av re-

spondenterna att de drack antingen ”mindre” eller ”mycket mindre” än genomsnittet.  

Respondenternas ålder visade sig inte ha någon signifikant korrelation med någon form 

utav självrapporterad alkoholkonsumtion. En jämförelse mellan de två institutionerna 

visade inte några skillnader beträffande de olika formerna av självrapporterad konsum-

tion eller uppskattning av normer, och berörs därför inte vidare i undersökningen. Re-

spondenternas resultat av ASCI-skalan sträckte sig från 7 till 51 (M = 29.5, s = 9.5).  

 

Frågeformulär 
 

Den slutgiltiga enkäten (bilaga 1) som användes i undersökningen bestod av to-

talt 26 frågor på tre sidor, samt ett försättsblad som innehöll information om studiens 

syfte, löfte om konfidentiell hantering av enkäterna och kontaktinformation. Första bla-

det innehöll även anvisningar till hur enkäten skulle besvaras samt om hur mängd av 

alkoholkonsumtion mättes i enkäten genom så kallade standardglas, och en tabell över 

hur många standardglas olika vanliga drycker motsvarar. De tre första frågorna gällde 

respondentens kön, ålder och institution där respondenten bedrev sina huvudsakliga stu-

dier. Lennox och Wolfe’s (1984) Attention to social comparison information scale 

(ASCI) bestod av tretton frågor. Övriga tio frågor behandlade respondenternas upp-

skattningar av typisk alkoholkonsumtion gällande sina egna och andras vanor. 
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Attention to social comparison information. Efter de inledande tre frågorna 

om bakgrundsinformation besvarade respondenterna en svensk version av ASCI-skalan. 

Den ursprungliga skalan (Lennox & Wolfe, 1984, s.1362) bestod av tretton påståenden 

på engelska, som till exempel ”At parties I usually try to behave in a manner that makes 

me fit in” och ”My behavior often depends on how I feel others wish me to behave”, 

som besvarades på en sexgradig skala (“certainly always false” till “certainly, always 

true”). Samtliga ursprungliga påståenden på skalan översattes till svenska (”På fester 

försöker jag oftast bete mig så att jag passar in”, ”Mitt beteende beror ofta på hur jag 

uppfattar att andra vill att jag ska vara”) samt de sex svarsalternativen (”definitivt alltid 

falskt” till ”definitivt alltid sant”). De 13 svarsalternativen från 0 (falskt) till 5 (sant) ad-

derades till en slutgiltig poäng som kunde sträcka sig från 0 till 65. För det sista på-

ståendet användes omvänd kodning av svarsalternativen. Cronbach’s alfakoefficient var 

0.84 vilket indikerade en god reliabilitet för ASCI-skalan. 

 

Alkoholkonsumtion. Som mått på alkoholkonsumtion i undersökningen använ-

des enheten ”standardglas” eftersom alkoholhaltiga drycker skiljer sig åt. Efter pilottest 

av enkäten valdes standardglas som mått på alkoholkonsumtion istället för att låta re-

spondenterna ange antal av olika varianter av dryckesalternativ (exempelvis ”2st 50cl öl 

5% ” och ”1st 33cl öl 4%”). Standardglas är ett relativt vanligt förekommande mått på 

alkoholmängd vid kartläggning av alkoholkonsumtion och har bland annat använts av 

Statens folkhälsoinstitut (www.fhi.se). Ett standardglas innehåller ungefär 12 gram ren 

alkohol vilket motsvarar ca 4cl starksprit (40%), 33cl starköl (5%) eller 13cl vin (13%). 

Förutom inledande information om standardglas så fanns på varje sida i enkäten som 

berörde alkoholkonsumtion en tabell över exempel på vad ett standardglas innebär. I 

syfte att ytterligare underlätta för respondenterna i att översätta sin konsumtion till stan-

dardglas fanns också exempel på drycker som kan motsvara fler än ett standardglas, till 

exempel ”vinflaska, 75cl, 13% = 6 standardglas”, och drycker med högre alkoholhalt, 

som ”öl/cider, 50 cl, 7% = 2 standardglas”. Respondenterna ombads uppskatta sin egen 

typiska alkoholkonsumtion mätt i standardglas med en decimal, till exempel ”Uppskatta 

hur många standardglas du dricker så som du oftast gör vid ett tillfälle, till exempel un-

der en fest”. Detta gjordes även för typisk veckokonsumtion samt största mängd alkohol 

som respondenterna konsumerat vid ett tillfälle under den senaste terminen. Öppna 

svarsalternativ för standardglas i stället för fasta, t.ex. ”10 glas eller fler”, valdes för att 

inte antyda hur många glas som författaren anser normalt. 

 

Referensgrupper och normer. Respondenterna ombads sedan uppskatta sam-

ma typiska konsumtionsvanor, det vill säga deskriptiva normer gällande veckokon-

sumtion och konsumtion vid ett tillfälle hos två referensgrupper. Den proximala refe-

rensgruppen definierades som jämnåriga vänner av samma kön som respondenten. Re-

spondenterna fortsatte sedan att uppskatta samma deskriptiva normer hos en mer socialt 

distanserad referensgrupp som definierades som andra jämnåriga studenter på Högsko-

lan i Borås av samma kön som respondenten. Som ett mått på preskriptiv norm, det vill 

säga hur respondenten upplevde att andra accepterar alkoholkonsumtion, ombads re-

spondenten att uppskatta en övre acceptabel konsumtionsgräns mätt i standardglas. Det-

ta gjordes för både den närstående och den distanserade referensgruppen, ”uppskatta hur 

många standardglas du skulle kunna dricka […] utan att dina jämnåriga vänner av ditt 

kön skulle tycka att du drack för mycket?” och ”hur många standardglas tror du en per-

son skulle kunna dricka vid ett tillfälle utan att andra studenter av ditt kön och i din ål-

http://www.fhi.se/
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der skulle tycka att det var för mycket?”. Slutligen ombads även respondenterna skatta 

sina egna generella alkoholvanor i jämförelse med andra studenter av sitt kön på en fy-

ragradig skala som sträckte sig från att dricka mycket mindre till mycket mer än andra 

studenter av samma kön. 

 

Procedur 
 

I samband med att enkäten utformades genomfördes tre pilottest i mindre skala. 

I varje pilottest deltog 8 – 27 respondenter som söktes upp och tillfrågades utanför bib-

liotek och uppehållsrum på Högskolan i Borås. Samtliga som valde att besvara enkäten 

fick en muntlig presentation om studiens syfte, information om att svaren inte kommer 

att ingå i den slutgiltiga studien, samt löfte om konfidentiell behandling av pilotenkä-

terna. Deltagarna ombads efteråt att ge återkoppling om möjlighet av förbättring av en-

käten. 

 

Expeditionerna för två institutioner med olika studieområden tillfrågades först 

om studentgrupper som hade en relativt jämn fördelning mellan män och kvinnor. Där-

efter kontaktades ansvariga lärare via e-post om enkätundersökningens syfte och möj-

lighet till distribution av enkäten vid föreläsningstillfälle. Distribution och insamling av 

enkäten skedde under samma tillfälle i föreläsningssalen, antingen efter föreläsningens 

slut eller under paus i föreläsningen. Före distribution fick deltagarna information om 

studiens syfte, frivilligt deltagande samt löfte om konfidentiell behandling av svaren, 

både på muntlig väg och via enkätens försättsblad. Enkäterna ombads fyllas i enskilt, 

och återlämnades sedan i en box av respondenten för att stärka anonymiteten.  

 

Övrig Databearbetning 
 

Högkonsumtion definierades som en typisk konsumtion över 5 glas per tillfälle 

för män och över 4 glas per tillfälle för kvinnor. Definitionen gjordes utifrån gränsvär-

dena för riskfylld intensivkonsumtion enligt landstingens gemensamma sjukvårdsråd-

givning (http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Liv-och-halsa/Halsorisker/Dricka-

lagom/). Vid hierarkisk multipel regressionsanalys med interaktionseffekter (antagande 

6) standardiserades först samtliga variabler till z-värden. Fyra interaktionstermer skapa-

des genom att multiplicera varje standardiserad prediktor (uppskattad norm) med den 

potentiellt modererande variabeln (ASCI).   

 

 

Resultat 

 

Enligt antagande (1) förväntades att männen generellt konsumerade mer alkohol 

än kvinnor (a) per tillfälle, (b) i typisk veckokonsumtion och (c) vid maxkonsumtion 

under senaste terminen. Då variansen i alkoholkonsumtion var större bland männen än 

bland kvinnorna testades antagande (1a) med ett orelaterat pooled variances t-test. Även 

om männen i snitt rapporterade högre alkoholkonsumtion per tillfälle (M = 5.3, s = 3.2) 

än vad kvinnorna rapporterade (M = 4.7, s = 2.5), så var denna skillnad inte signifikant. 

Resultatet ger alltså inget stöd för antagande (1a) att männen förväntades rapportera en 

högre konsumtion per tillfälle i snitt än kvinnorna. 

 

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Liv-och-halsa/Halsorisker/Dricka-lagom/
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Liv-och-halsa/Halsorisker/Dricka-lagom/
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En stor andel av respondenternas svar angående typisk veckokonsumtion åter-

fanns mellan noll till ett standardglas i veckan vilket innebar en skev fördelning och 

därför testades antagande (1b) med ett Mann-Whitney U-test. Analysen visade ingen 

signifikant skillnad mellan männens typiska veckokonsumtion (M = 3.5, s = 4.3), och 

kvinnornas konsumtion (M = 2.5, s = 2.9), och ger inget stöd till antagande 1b. 

  

Enligt antagande (1c) förväntades att männens maxkonsumtion vid ett enskilt 

tillfälle under den senaste terminen översteg kvinnornas. Ett Mann-Whitney U-test an-

vändes vid analys av antagande (1c) då även variabeln för maxkonsumtion visade sig 

vara skev. Männens konsumtion vid ett enskilt tillfälle (M = 8.9, s = 6.4) var inte signi-

fikant högre än kvinnornas (M = 6.7, s = 4.0) och ger därför inget stöd till antagande 

(1c).  

Det antogs också (antagande 2) att respondenternas egen snittkonsumtion per 

tillfälle (M = 4.9, s = 2.8) skulle vara högre än deras egen genomsnittliga veckokonsum-

tion (M = 2.8, s = 3.4). Detta fick stöd vid ett Wilcoxon test, z(n=102) = -5.40, p < .001, 

och bekräftar antagande 2.  

 

Studenternas självrapporterade konsumtion under ett tillfälle förväntades enligt 

antagande 3a-3c vara lägre än den uppskattade normkonsumtionen hos andra, samt att 

denna skillnad ökar i takt med att den sociala distansen ökar. Specifikt antogs (3a) det 

först att studenternas normkonsumtion skulle vara lägre än normkonsumtionen till-

skriven den distala referensgruppen (jämnåriga studenter av samma kön). Enligt antag-

ande 3b förväntades även den uppskattade normkonsumtionen hos den proximala 

referensgruppen (jämnåriga vänner av samma kön) vara högre än den egna. Den dist-

anserade referensgruppen förväntades (3c) också ha tillskrivits en högre normkonsum-

tion än den proximala referensgruppen. En envägs variansanalys för upprepade mät-

ningar med uppskattad alkoholkonsumtion som beroende variabel och referensgrupp 

(egen konsumtion, distal grupp, proximal grupp) som oberoende variabel utfördes. 

Skillnaderna i uppskattad alkoholkonsumtion mellan de tre referensgrupperna var 

signifikant, F(1.81, 184.20) = 38.85, p < .001. Då Mauchly’s test indikerade att anta-

gandet om sfäricitet inte uppfylldes, korrigerades frihetsgraderna efter Huynh-Feldt. För 

att undersöka var skillnaderna låg utfördes tre relaterade t-test med en Bonferronikorr-

ektion för antalet utförda analyser. Självrapporterad konsumtion (M = 4.9, s = 2.8) 

visade sig vara signifikant lägre än uppskattad normkonsumtion hos den distanserade 

gruppen (M = 6.6, s = 2.6), t(102) = -7.16, p < .001, vilket ligger i linje med antagande 

3a. Självrapporterad konsumtion var även signifikant lägre än uppskattad normkonsum-

tion tillskriven den proximala gruppen (M = 6.2, s = 2.5), t(102) = -7.24, p < .001, vilket 

ger stöd för antagande 3b. Respondenternas sammantagna uppskattning var alltså att 

både en genomsnittlig jämnårig student av samma kön och respondenternas vänner nor-

malt konsumerar mer alkohol än vad de själva gör. Antagande 3c, att en socialt distans-

erad referensgrupp uppskattades konsumera mer alkohol än en proximal referensgrupp, 

gavs inget stöd i den efterföljande analysen då skillnaden i uppskattad normkonsumtion 

mellan de båda grupperna inte var signifikant efter en Bonferronikorrektion. 

 

Det antogs att de respondenter med en hög snittkonsumtion uppskattade högre 

konsumtionsnormer i större utsträckning än de respondenter som rapporterat en låg 

snittkonsumtion. Detta förväntades gälla för (4a) deskriptiv norm tillskriven den proxi-

mala referensgruppen; (4b) distal deskriptiv norm; (4c) proximal preskriptiv norm; och 
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(4d) distal preskriptiv norm. Fyra separata orelaterade t-test gav stöd till det förväntade 

resultatet, som visade att högkonsumenternas uppskattningar av samtliga normer var 

signifikant högre än motsvarande uppskattningar av lågkonsumenterna. Resultatet visas 

i tabell 1. 

 
Tabell 1 
Hög- och Lågkonsumenters Uppskattade Normer Tillskrivna Olika 
Referensgrupper, Deskriptiv Norm (DN), Preskriptiv norm (PN) 

 Lågkonsumenter 
n = 44 

Högkonsumenter 
n = 59 

 

Referensgrupp M s M s t(101) 

DN proximal 4.4 2.3 7.6 1.8 -7.99*** 
DN distal 5.0 2.3 7.7 2.2 -6.16*** 
PN proximal 5.0 2.8 9.0 3.4 -6.33*** 
PN distal 6.5 3.8 9.9 3.1 -4.98*** 

*** = p < .001 

 

Som kan utläsas av tabell 1 så var uppskattad deskriptiv norm, alltså typisk 

alkoholkonsumtion per tillfälle, hos vänner och andra studenter av samma kön signi-

fikant högre hos de respondenter som definierats som typiska högkonsumenter i jäm-

förelse med motsvarande uppskattningar av de respondenter som definierats som 

typiska lågkonsumenter. Även preskriptiv norm, gränsen för vad som uppfattades som 

accepterad konsumtion hos vänner och andra studenter av samma kön, var signifikant 

högre bland högkonsumenter i jämförelse med lågkonsumenter.  

 

Som även nämndes i antagande 4, undersöktes om samma resultat kunde 

återskapas för enbart män och enbart kvinnor, utfördes samma orelaterade t-test mellan 

hög- och lågkonsumenter, ett för varje uppskattad norm, i en omgång för män och en 

andra omgång för kvinnor. Tabell 2 visar resultaten av analyserna. 

 
Tabell 2 
Låg- och Högkonsumenters Uppskattningar av Alkoholnormer Fördelat på Män och 
Kvinnor, Deskriptiv Norm (DN), Preskriptiv Norm (PN) 

 

 
Referensgrupp 

 Lågkonsumenter 

Män n = 14 
Kvinnor n = 30 

Högkonsumenter 

Män n = 17 
Kvinnor n = 42 

  

  M s M s t df 
DN Proximal Man 4.5 3.4 8.2 2.0 -3.80** 29 
 Kvinna 4.3 1.6 7.3 1.6 -7.74*** 70 

DN Distal Man 4.9 2.9 7.4 2.1 -2.78** 29 
 Kvinna 5.1 2.0 7.9 2.2 -5.52*** 70 
PN Proximal Man 4.7 3.5 10.7 3.8 -4.55*** 29 
 Kvinna 5.2 2.5 8.3 3.0 -4.70*** 70 
PN Distal Man 6.9 5.1 10.0 3.2 -2.06* 29 
 Kvinna 6.3 3.0 9.9 3.1 -4.76*** 70 

*** p < .001, ** p < .01, * p < .05 
 

Som tabell 2 visar resulterade samtliga analyser återigen i att vare sig det gällde 

manliga eller kvinnliga högkonsumenter, så var alla högkonsumenters uppskattade 

normnivåer signifikant högre än lågkonsumenternas motsvarande uppskattningar.  
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I ett sista steg av antagande 4 undersöktes om det förelåg någon interaktions-

effekt på de uppskattade normerna mellan kön och konsumtionsnivå. Fyra tvåvägs orel-

aterade variansanalyser utfördes totalt, en för respektive uppskattad norm. Tre av de fyra 

utförda analyserna visar inte någon signifikant interaktion mellan kön och konsumtions-

nivå med effekt på proximal deskriptiv norm, distal deskriptiv norm, eller distal pre-

skriptiv norm. En signifikant interaktionseffekt mellan kön och konsumtionsnivå åter-

finns dock på proximal preskriptiv norm, F(1,99) = 4.73, p < .05. En efterföljande en-

vägs variansanalys mellan de fyra grupperna manliga och kvinnliga hög- och lågkon-

sumenter, F(3,99) = 16.72, p < .001, visade att interaktionseffekten låg mellan manliga 

(M = 10.7, s = 3.8) och kvinnliga (M = 8.3, s = 3.0) högkonsumenter efter bonferroni-

korrektion (p < .05). De manliga respondenter som vid ett typiskt tillfälle högkonsum-

erade alkohol, uppskattade alltså en högre acceptabel konsumtionsgräns hos sina vänner 

av samma kön, i högre grad än vad kvinnorna med motsvarande konsumtion uppskatta-

de hos sina vänner av samma kön, vilket visas i figur 1. 

 

 
Figur 1. Uppskattad övre gräns för accepterad alkoholkonsumtion bland jämnåriga 

vänner av samma kön, mätt i standardglas.  

 

Enligt antagande 5 förväntades att respondenternas uppskattningar av deskriptiv 

och preskriptiv norm hos den proximala referensgruppen vänner, kunde predicera den 

egna alkoholkonsumtionen bättre än de motsvarande uppskattade normerna hos den di-

stanserade referensgruppen andra studenter. Tabell 3 visar medelvärden och korrelation 

(Pearson) mellan undersökningsvariablerna i analysen.  

 

Tabell 3 

Medelvärde, Standardavvikelse och Korrelation (Pearson) Mellan Respondenter-

nas Uppskattade Konsumtionsnormer hos Olika Referensgrupper.  

Deskriptiv Norm (DN), Preskriptiv Norm (PN), Attention to Social Comparison In-

formation (ASCI) 

Grupp M s 1 2 3 4 5 

1. Egen konsumtion 4.9 2.8 -     

2. DN proximal 6.2 2.6 .75*** -    

3. DN distal 6.6 2.6 .60*** .74*** -   

4. PN proximal 7.3 3.7 .67*** .66*** .53*** -  

5. PN distal 8.5 3.8 .50***  55*** .65*** .71*** - 

6. ASCI 29.5 9.5 .11 -.05 -.12 -.22* -.21* 

p < 0.05, *** = p < 0.001, n = 103 
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Som kan utläsas av tabell 3 hade de fyra normvariablerna alla var för sig en sig-

nifikant positiv korrelation med självrapporterad konsumtion och en signifikant positiv 

korrelation sinsemellan. Resultatet av ASCI hade en negativ signifikant korrelation med 

de preskriptiva normerna. 

 

För att testa antagande 5, vilka av dessa uppskattade alkoholnormer som funge-

rade som bästa prediktorer av kriterievariabeln egen alkoholkonsumtion, utfördes en 

hierarkisk multipel regression. Dummykodade variabler för kön och institution lades in 

i första blocket av regressionsanalysen för att kontrollera för dessa bakgrundsfaktorer. 

Då det förväntades att normer i individens närhet hade störst inflytande på det egna be-

teendet lades de proximala normerna in i nästa block av analysen. Med de proximala 

normerna kontrollerade för, lades i sista blocket de distala normerna till för att undersö-

ka om dessa tillförde ytterligare effekt på egen konsumtion i regressionen. Inget VIF-

värde översteg 3.0 för någon utav prediktorerna, vilket kunde anses vara godkända vär-

den med hänsyn till multikollinearitet. Tabell 4 sammanfattar regressionsanalysen av 

antagande 5. 

 
Tabell 4 
Hierarkisk Multipel Regression av Prediktorer för egen Alkoholkonsumtion, 
Deskriptiv Norm (DN), Preskriptiv Norm (PN) 

 R2
adj R2

change   ba SE. ba Betaa     t 

Block 1:  0.00 0.01     
Kön   -0.24 0.39 -0.04 -0.61 
Institution   -0.01 0.36 -0.00 -0.01 

Block 2: 0.60 0.60***     
DN proximal   0.51 0.12  0.46  4.19*** 
PN proximal   0.26 0.08  0.35  3.32** 

Block 3: 0.60 0.01     
DN distal   0.14 0.12  0.13  1.22 
PN distal   -0.06 0.08 -0.09 -0.84 

a resultat efter block 3, n = 103 
***p < 0.001, ** p < 0.01 

 

Bakgrundsvariablerna i block 1 kunde inte signifikant bidra till förklaring av va-

riansen i egen konsumtion (R2
change

 
= .01). De proximala normerna i andra steget av ana-

lysen bidrog till 60% (R2
change = 0.60) av variansen i egen konsumtion, vilket var en sig-

nifikant förändring, F(2,98) = 75.73, p < .001. Det slutliga blocket med de uppskattade 

distala normerna gav ingen signifikant förändring av förklarad varians (R2
change = .01) av 

egen konsumtion. Prediktorerna proximal deskriptiv norm (Beta = .46, p < .001), och 

proximal preskriptiv norm (Beta = .35, p < .01) var signifikanta prediktorer efter sista 

steget i modellen när övriga prediktorer i analysen hölls konstanta.  Som förväntat enligt 

antagande 5 fungerade alltså upplevda alkoholnormer hos vänner som bättre prediktorer 

av egen typisk alkoholkonsumtion, än upplevda alkoholnormer tillskriven en grupp med 

större socialt avstånd från respondenten. 

 

Vid predicering av egen konsumtion så förväntades det (antagande 6) även att 

ASCI-skalan hade en modererande effekt på sambandet mellan egen konsumtion och 

uppskattade normer. Detta gällde specifikt normerna: (6a) Deskriptiv proximal norm; 

(6b) deskriptiv distal norm; (6c) preskriptiv proximal norm; och (6d) preskriptiv distal 



 

15 

 

norm. Samtliga variabler i analysen standardiserades och centrerades först för att undvi-

ka problem med multikollinearitet genom att omvandla dessa till z-värden. Fyra nya in-

teraktionsvariabler skapades utifrån de fyra standardiserade normvariablerna och det 

standardiserade resultatet av ASCI, genom att multiplicera ASCI-resultatet med varje 

norm. Korrelationen mellan de nya interaktionsvariablerna (Pearson r) varierade från 

0.60 till 0.83 (samtliga p < .001), vilket medförde förhöjd risk för multikollinearitet i 

analysen (VIF = 5.0). Tillsammans med det förhållandevis låga antalet respondenter 

motiverade detta fyra separata hierarkiska regressionsanalyser, en för varje interaktions-

variabel, där block 1 och block 2 var identiska i de fyra regressionsanalyserna. I tabell 5 

sammanfattas resultaten av de fyra regressionsanalyserna. 

 
Tabell 5  
Hierarkisk Multipel Regression av Prediktorer för egen Alkoholkonsumtion 
med Interaktionstermer, Deskriptiv Norm (DN), Preskriptiv Norm (PN) 

 R2
adj R2

change   b Std.Error b 

Block 1  0.00 0.02   
Kön   a -0.07 0.13 
Institution   a 0.06  0.12 

Block 2 0.64 0.65***   
(z)DN proximal   a 0.41***

  0.11 
(z)DN distal   a 0.15  0.10 
(z)PN proximal   a 0.41***

  0.10 
(z)PN distal   a -0.07  0.10 
(z)ASCI   a 0.22**

  0.06 

Block 3a-3d     
a. ASCI*DN proximal 0.65 0.02*

 b 0.12*
  0.05 

b. ASCI*DN distal 0.66 0.03**
 b 0.15**

  0.05 

c. ASCI*PN proximal 0.66 0.02*
 b 0.15*

  0.06 

d. ASCI*PN distal 0.65 0.02*
 b 0.13*

  0.05 
,*** = p < 0.001, ** = p < 0.01, * = p < 0.5, n = 10, 
a koefficienter efter block 2,  bkoefficienter efter block 3 

 

Som kan utläsas i tabell 5 kontrollerades återigen först bakgrundsvariablerna 

kön och institution i block 1. Dessa bidrog inte signifikant till variansen. I nästa block 

lades de standardiserade variablerna för de fyra uppskattade normerna, tillsammans med 

det standardiserade resultatet av ASCI-skalan, vilka tillsammans stod för 65% av vari-

ansen i egen konsumtion, F(5,95) = 36.75, p < .001. I detta skede av analysen hade pre-

diktorerna proximal deskriptiv norm, proximal preskriptiv norm samt resultatet av ASCI 

ett positivt samband med egen alkoholkonsumtion. Med variablerna i block 1 och 2 

hållna konstanta till sitt medelvärde, lades sedan de olika interaktionstermerna till i ana-

lysen var för sig, i fyra olika omgångar, där en signifikant ökning av variansen indi-

kerade en interaktionseffekt mellan ASCI och den aktuella uppskattade normen. Inter-

aktionsvariabeln mellan ASCI och distal deskriptiv norm förklarade ytterligare 3% av 

variansen vilket var en signifikant ökning, F(1,94) = 7.68, p < .01. Interaktionsvariab-

lerna mellan ASCI och Proximal deskriptiv norm (F1,94 = 5.20), ASCI och proximal 

preskriptiv norm (F1,94 = 6.57), samt ASCI och distal preskriptiv norm (F1,94 = 5.91), 

ökade samtliga signifikant den förklarade variansen i egen alkoholkonsumtion med 2% 

(p < .05).  
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Analyserna bekräftade antagande 6a – 6d, att ASCI har en modererande effekt 

på relationen mellan upplevda alkoholnormer och egen alkoholkonsumtion. För att un-

dersöka närmare vilken påverkan ASCI hade på sambandet mellan alkoholkonsumtion 

och de uppskattade normerna, predicerades alkoholkonsumtion utifrån interceptet och 

regressionskoefficienterna efter block 3 för den aktuella normen, ASCI, samt interak-

tionstermen. Regressionslinjer beräknades vid 3 olika nivåer (medelvärdet, en standard-

avvikelse under samt en standardavvikelse över) av ASCI samt den aktuella normen. 

Figur 2 visar att sambandet mellan egen alkoholkonsumtion och upplevd proximal de-

skriptiv norm samt distal deskriptiv norm var tydligast hos personer med högt resultat 

på ASCI-skalan. En individ av de som alltså upplevde en hög deskriptiv konsumtions-

norm hos vänner eller andra studenter och som samtidigt hade en hög nivå av ASCI vi-

sades ha högre predicerad alkoholkonsumtion än en motsvarande individ med låg 

ASCI-nivå.  

 

 
Figur 2. Predicerad typisk alkoholkonsumtion under ett tillfälle mätt i standardglas, be-

räknad utifrån nivå av ASCI och upplevd snittkonsumtion hos andra vänner (vänster), 

och upplevd snittkonsumtion hos andra studenter (höger). 

 

Figur 3 visar att sambandet mellan egen alkoholkonsumtion och upplevd proxi-

mal preskriptiv norm följde samma mönster som i fallet med de deskriptiva normerna: 

det positiva sambandet mellan upplevd acceptans till alkoholkonsumtion bland vänner 

och egen alkoholkonsumtion var som tydligast hos personer med ett högt resultat på 

ASCI-skalan. Distal preskriptiv norm och alkoholkonsumtion hade istället ett negativt 

samband vid låg nivå av ASCI på så vis att en person med lågt resultat av ASCI kunde 

visas konsumera mindre desto högre grad av konsumtionsacceptans man upplevde hos 

andra studenter. 
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Figur 3. Predicerad typisk alkoholkonsumtion under ett tillfälle mätt i standardglas, be-

räknad utifrån nivå av ASCI och upplevd socialt accepterad konsumtionsgräns hos vän-

ner (vänster) samt upplevd accepterad konsumtionsgräns hos andra studenter (höger).  

 

 

Diskussion 

 

Som förväntat fanns en tendens till att uppskatta att andra personer som är jäm-

förbara med en själv med avseende på ålder och kön, i snitt konsumerar mer alkohol per 

tillfälle än man själv gör (antagande 3). Undersökningen visade också ett positivt sam-

band mellan alkoholkonsumtion och upplevda normer på så vis att en person som ex-

empelvis uppskattar att andra dricker mycket, sannolikt själv dricker mycket alkohol 

(antagande 4). Denna relation återfanns både med uppfattningen om hur andra typiskt 

konsumerar alkohol och med uppfattningen om hur andra accepterar alkoholdrickande. 

Sambandet var tydligast med upplevda normer hos socialt närstående personer (anta-

gande 5). Dessa resultat överensstämmer med många tidigare studier sammanfattade av 

Borsari och Carey (2001; 2003) och Berkowitz (2004).  

 

Det positiva sambandet mellan alkoholkonsumtion och upplevda dryckesnormer 

skulle å ena sidan kunna bero på att man anpassar sin konsumtion efter sin sociala mil-

jö, och å andra sidan att man utgår från sig själv när man uppskattar hur andra gör. Att 

deskriptiva och preskriptiva normer påverkar det egna beteendet har konstaterats i expe-

riment av Cialdini et al. (1990). I den aktuella studien, i likhet med ett flertal studier om 

alkoholnormer (exempelvis Novak & Crawford, 2001; Rimal & Real, 2005; Jang, 2012; 

Yanovitzky et al., 2006) så har dock respondenter via enkät ombetts att estimera alko-

holnormer. Detta medför problem med att avgöra i hur hög grad beteendet påverkas av 

den upplevda normen då uppskattningen i sig kan vara ett resultat av ens eget beteende. 

I likhet med Rimal och Real (2003) går det förvisso att argumentera för att en individs 

uppfattning om ett normativt beteende troligen bättre kan predicera individens agerande 

än det ”verkliga” normativa beteendet. Men detta argument kan problematiseras ytterli-

gare då det är möjligt att individen bildar sig en uppfattning om normen först när hon 

eller han tillfrågas, till exempel i en enkätstudie. Om en individ inte har reflekterat över 
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normen före denne blir tillfrågad så blir det svårt att argumentera för att denna uppfatt-

ning har kunnat påverka beteendet. Även om studien inte kan differentiera mellan orsak 

och verkan så är det inte otänkbart att resultaten återspeglar båda fallen. Utifrån teorier-

na om normativt inflytande (Cialdini et. al., 1990; Rimal & Real, 2005) skulle individer 

som befinner sig i ett socialt umgänge med en viss norm anpassa sig till denna, samti-

digt som en bedömning på osäkra grunder påverkas av kognitiv heuristik. I den aktuella 

studien användes två referensgrupper: Den socialt proximala med personer som respon-

denten känner och den distala gruppen av jämförbara personer som respondenten inte 

känner. Sannolikt har de flesta respondenter närvarat när vänner druckit alkohol och det 

borde därför vara lättare att uppskatta hur mycket ens vänner dricker än vad det är att 

uppskatta hur en diffus grupp ”andra studenter” dricker. Att de mer osäkra uppskatt-

ningarna om den distala referensgruppen följer det positiva sambandet med den egna 

konsumtionen antyder att uppskattningarna utgår från individen och resulterar i en falsk 

konsensuseffekt.  

 

Diskrepansen mellan respondenternas självrapporterade konsumtion och de upp-

skattade konsumtionsnormerna kan ha flera förklaringar. Berkowitz (2004) har beskrivit 

fenomenet pluralistic ignorance (Miller & McFarland, 1987) som en missuppfattning av 

normen som i det här fallet skulle innebära att de som oftast dricker mindre mängder 

alkohol felaktigt tror att de är i minoritet. Att också 83% av respondenterna angav att de 

upplevde sig dricka mindre än genomsnittet kan ge intrycket att ett tillstånd av pluralis-

tic ignorance är närvarande, men det finns anledning att ifrågasätta hur väl resultatet kan 

beskrivas utifrån fenomenet. Gruppen lågkonsumenter uppskattade att den genomsnitt-

lige studenten konsumerar i snitt 5.0 standardglas per tillfälle, vilket stämmer relativt 

bra överens med den självrapporterade snittkonsumtionen på 4,9 standardglas per tillfäl-

le. I förhållande till den självrapporterade konsumtionen så tycks det snarare vara så att 

högkonsumenterna överskattar dryckesnormen hos den genomsnittlige studenten (7,7 

standardglas per tillfälle). Hur väl den självrapporterade konsumtionen stämmer överens 

med den verkliga genomsnittliga alkoholkonsumtionen kan naturligtvis också ifrågasät-

tas då det till exempel kan vara så att respondenterna har underskattat sin egen konsum-

tion. Vidare är det en majoritet deltagare i studien som angett en genomsnittlig konsum-

tion per tillfälle som ligger på en risknivå (enligt landstingens gemensamma sjukvårds-

rådgivning, www.1177.se). Även om det är fullt möjligt att de personer med en låg al-

koholkonsumtion inte är i en sådan liten minoritet som de möjligtvis upplever sig vara, 

så kan kanske andra psykologiska fenomen tjäna som bättre förklaring till resultaten. 

Det är exempelvis möjligt att tillgänglighetsheuristiken (Tversky & Kahneman, 1973) 

spelar en roll när respondenterna ombedes att uppskatta andras alkoholkonsumtion, vil-

ket bland annat uppmärksammats av Reid et al. (2010) och Carey et al. (2006). Utifrån 

denna förklaring så är en berusad person mer lättillgänglig i minnet än en eller flera 

nyktra personer, vilket bidrar till att uppskattningen av normens gräns höjs. På liknande 

sätt kan det också finnas en föreställning om att intensivt drickande är ett typiskt bete-

ende för studenter som grupp. Även om olika personer förhåller sig olika till alkohol, så 

är det rimligt att anta att de flesta personer har en föreställning om hur och när alkohol-

konsumtion blir ett negativt och skadligt beteende. Detta skulle i sin tur kunna motivera 

till en passiv nedåtriktad jämförelse av alkoholkonsumtion vid uppskattning av normer 

(Festinger, 1954; Wills, 1981), på så vis att man jämför sig med de som dricker mer än 

man själv för att motverka oro över den egna konsumtionen. Även om studien visat att 

uppskattningar om andras konsumtion har samband med den egna konsumtionen och att 
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det finns en tendens att uppskatta att andra dricker mer än man själv, så går det inte att 

dra några slutsatser om exakt varför. Det kan vara flera psykologiska fenomen som är 

aktiva samtidigt och för olika personer, till exempel skulle de som konsumerar mycket 

kunna vara mer motiverade än andra att jämföra sig med de som är ”värre”. Fortsatt 

forskning behövs för att kunna skilja dessa olika ansatser till förklaring åt.   

 

ASCI visades ha en liten men signifikant modererande effekt på relationen mel-

lan egen alkoholkonsumtion och upplevda deskriptiva och preskriptiva normer (Anta-

gande 6). Bortsett från preskriptiv distal norm så var det positiva sambandet mellan 

egen konsumtion och uppskattad norm starkare bland respondenter med hög ASCI. 

Alltså, resultaten stöder tesen att av de som upplever en hög norm, så kan det förväntas 

att individer med hög ASCI har högre alkoholkonsumtion än individer med låg ASCI. 

Detta är i likhet med studien av Novak & Crawford (2001), men i motsats till Jang 

(2012). Av de som upplevde en hög preskriptiv norm hos den distala referensgruppen 

fanns istället ett starkare negativt samband med egen konsumtion bland de med låg 

ASCI, medan sambandet var svagt positivt hos de med hög ASCI. Det finns dock skäl 

till att tolka denna modererande effekt med försiktighet. Vår bästa gissning utifrån re-

sultaten är t.ex. att av de som upplever en hög socialt accepterad konsumtionsnivå 

(preskriptiv norm) bland sina vänner så är det individer med hög ASCI som dricker 

mest. Men ASCI hade samtidigt en negativ korrelation med uppskattade preskriptiva 

normer (tabell 3). Det tycks alltså finnas en tendens till att individer med hög ASCI inte 

upplever lika hög acceptans till intensivdrickande hos andra, som de med låg ASCI gör. 

Ett annat, men kanske det viktigaste skälet till försiktighet, är att ASCI är tänkt som ett 

mått på individuella skillnader i benägenhet till att anpassa sitt beteende till ett socialt 

sammanhang av något slag (Lennox & Wolfe, 1984). Det är här viktigt att komma ihåg 

att det i den här studien, i likhet med de utförda av Novak och Crawford (2001) samt 

Jang (2012), är frågan om respondenternas egna tolkningar av andras typiska beteende, 

snarare än en faktisk situation där studiedeltagaren befinner sig i en grupp med en viss 

norm. I en verklig situation skulle man kunna anta att en individ med hög ASCI anpas-

sar sin konsumtion till olika tillfällen beroende på hur just den gruppen som individen 

befinner sig i konsumerar. Som tidigare har konstaterats kan slutsatser om i hur hög 

grad den egna konsumtionen påverkas av den upplevda normen och tvärtom inte dras 

utifrån undersökningen. Detsamma gäller för huruvida individer med olika nivå av 

ASCI anpassar sitt beteende i större utsträckning efter deras upplevda norm, eller om de 

uppskattar andras beteende som mer typiskt sitt eget, då de själva har en större strävan 

att följa strömmen i sociala sammanhang. 

 

Beträffande skillnader med avseende på kön så visade sig att manliga högkon-

sumenter uppskattade en högre acceptabel konsumtionsgräns bland sina manliga vän-

ner, än vad kvinnliga högkonsumenter uppskattade bland sina kvinnliga vänner. Detta 

skulle kunna återspegla könsstereotypa roller i samhället där en kraftigt berusad man 

inte ses som lika förkastligt som en kraftigt berusad kvinna. Bortsett från detta fanns 

inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i övrigt. Tidigare undersökningar 

(Holmberg & Weibull, 2012; SCB, 2007) visar övertygande att män generellt dricker 

mer än kvinnor. Det skulle kunna vara så att skillnaderna inte är lika stora mellan män 

och kvinnor bland unga studenter, men det kan även bero på att antalet manliga och 

kvinnliga respondenter inte var så balanserat i det bekvämlighetsurval som gjordes, det-
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ta i sin tur påverkar den statistiska analysen, vilket innebär att slutsatser kring skillnader 

mellan könen skall dras med försiktighet.  

 

Metoddiskussion 

 

Det finns svagheter i undersökningen som kan haft påverkan på resultatet. Be-

träffande urvalet så var antalet deltagare i studien i underkant för de multipla regres-

sionsanalyser som utfördes, och en jämnare fördelning mellan män och kvinnor hade 

varit önskvärt. Det är möjligt att frågorna som ingår i ASCI-skalan som utformades 

1984 inte längre är lika relevanta och att skalan därmed inte längre har samma validitet 

som vid tidpunkten då testet utformades. Detta är ytterligare en anledning till att tolka 

resultaten som berör ASCI med försiktighet. Respondenterna var studenter från två av 

sex institutioner på Högskolan i Borås. Även om det inte återfanns några skillnader mel-

lan dessa två institutioner är det möjligt att urvalet inte är representativt för hela skolan. 

En annan faktor som studien inte tagit hänsyn till är hur involverad den enskilde indivi-

den är i studentlivet vid sidan av själva studierna. Studien är utförd på studenter som i 

huvudsak är under 30 år, men det finns givetvis många studenter som är äldre vilka inte 

finns representerade i sådan utsträckning att det går att avgöra vilken roll bakgrundsfak-

torn ålder spelar i sammanhanget.  

 

Det är möjligt att användandet av standardglas inte gav en korrekt återgivning 

av den verkliga konsumtionen då respondenten behövde omvandla sin konsumtion till 

standardglas själv, men det påverkade troligen inte förhållandet mellan konsumtion och 

uppskattade normer. Operationaliseringen av preskriptiv norm innebar i den aktuella 

undersökningen vid vilken övre gräns, mätt i standardglas, respondenten tror att den ak-

tuella referensgruppen tycker att konsumtionsmängden blir negativ. Preskriptiv norm 

definierar hur man ”bör” agera (Cialdini et al., 1990), och det kan för många vara så att 

man upplever att ens sociala omgivning reagerar negativt om man väljer att avstå från 

att dricka på en fest, snarare än att man dricker för mycket. En bättre metod att mäta 

preskriptiv norm hade därför kunnat vara att låta respondenten uppskatta på en skala hur 

accepterat olika scenarion skulle vara av referensgruppen, som innefattar både att låta 

bli att dricka alls, eller exempelvis dricka till den grad att man behöver få hjälp att ta sig 

hem.  

 

Vid tillfällen då enkäten besvarades instruerades respondenterna att fylla i en-

käten enskilt. Att besvara en enkät om alkoholkonsumtion kan vara känsligt, och då det 

skedde i föreläsningssalar finns risken att det var svårt att skapa en tillräcklig känsla av 

anonymitet för alla respondenter. Studien har inte heller kontrollerat för ordningseffek-

ten då samtliga respondenter har börjat med att ange sin egen alkoholkonsumtion, för att 

sedan gå vidare till den proximala och sist distala referensgruppen. Det är dock svårt att 

avgöra åt vilket håll detta skulle ha kunnat påverka resultaten. 

 

Slutsatser 
 

I likhet med tidigare internationell forskning tycks det även i Sverige finnas en 

föreställning bland unga högskolestudenter att ens alkoholkonsumtion är ungefär ge-

nomsnittlig eller strax under genomsnittet. I grova drag gäller detta både för de som 

dricker lite och de som dricker mycket. Individuell strävan att anpassa sig till sin sociala 
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omgivning testades med attention to social comparison information scale, ASCI, (Len-

nox & Wolfe, 1984), och visade sig ha en viss interaktionseffekt med upplevda deskrip-

tiva normer och accepterad konsumtionsnivå bland vänner på alkoholkonsumtion. Det 

behövs fler studier för att kunna dra några säkra slutsatser dock, då frågan kvarstår om 

skalan är ett bra verktyg i den här typen av studier när det är frågan om ett uppskattat 

generellt beteende (typisk alkoholkonsumtion). Studien har också visat att användandet 

av olika referensgrupper och olika typer av normer kan ge olika resultat i den här typen 

av studier.  

 

Det har också belysts att olika bakomliggande kognitiva faktorer kan ge för-

klaring till resultaten och kan vara aktiva samtidigt beroende på individens position i 

förhållande till referensgruppen. Att det inte går att urskilja dessa kognitiva förklar-

ingsmodeller, då de ger samma prediktion av resultaten, är problematiskt ur en veten-

skaplig synvinkel. Andra former av undersökningar behövs därför för att kunna diffe-

rentiera mellan de psykologiska fenomen som kan ligga bakom resultaten och för att ge 

tydligare klarhet i vilken grad en upplevd norm faktiskt påverkar alkoholkonsumtion. 

Även om det utifrån studien inte går att avgöra till vilken grad upplevda normer påver-

kas av den egna alkoholkonsumtionen eller vice versa, så finns det anledning att miss-

tänka att en upplevd norm kan ha viss betydelse för individens alkoholvanor. En tro på 

att en riskfylld högkonsumtion av alkohol är vanligare förekommande än den är, skulle 

kunna medföra att risken underskattas och att varningstecken därför inte tas på allvar. 

Det kan därmed vara värdefullt att belysa en sådan problematik i insatser som syftar att 

minska skadlig alkoholkonsumtion, eller ge normativ återkoppling i exempelvis själv-

test av alkoholkonsumtion. En bättre förståelse för de bakomliggande faktorerna gäl-

lande sambandet mellan upplevda normer och alkoholkonsumtion för framförallt hög-

konsumenter skulle också kunna göra ett sådant förebyggande arbete mot alkoholrelate-

rade problem mer effektivt. 
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Missiv 

 

Den här enkätundersökningen är en del av en kandidatuppsats i psykologi vid Högskolan i 

Borås. Studiens syfte är att undersöka förhållandet mellan upplevda normer och individuella 

faktorer i samband med alkoholkonsumtion. Beräknad tid att besvara frågorna är ca 10 

minuter. Enkäten innehåller både generella frågor kring hur du uppfattar normer i din sociala 

omgivning och frågor där du ombedes uppskatta både andras och din egen 

alkoholkonsumtion.  

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och inga svar kommer att knytas till dig som 

person. Resultaten kommer i uppsatsen att redovisas i grupp, alltså inga enskilda svarsenkäter 

presenteras. Det är naturligtvis helt frivilligt för dig att besvara enkäten. 

 

David Lundberg 

 

Vid frågor kontakta: s121860@student.hb.se 
 

 

 

Instruktioner för att besvara enkäten: 

 

Eftersom drycker med alkohol finns i många varianter an-

vänds i den här enkäten så kallade standardglas för att mäta 

alkoholmängd.  

 

Hur mycket ett standardglas motsvarar ser du i tabellen till 

höger. 

 

Exempel: 

 

Dricker du 6st små 5% cider (33cl) är det 6 standardglas. 

Dricker du 4st stora 5% öl (50cl) är det 6 standard glas. 

Dricker du en flaska vin (75cl) är det också 6 standardglas. 

 

Det går bra att svara antal glas med en decimal ”2,5”,  

men undvik svar som ”2 till 3”. 

 

 

Ett standardglas 

motsvarar: 

 Öl/Cider 33cl ca 5% 

 Litet vinglas 13cl 13% 

 En drink 4cl sprit 40% 

 

1,5 standardglas 

motsvarar: 

 Öl/Cider 50cl 5% 

 Öl/Cider 33cl 7%  

 Stort vinglas 19cl 13% 

Öl/Cider 50cl 7% =2 glas 

 

Vinflaska 75cl 13% = 6 glas 

 

Sprit 35cl 40% = 9 glas 
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1) Kön: □ Kvinna   2) Ålder:____ 

□ Man 

 

3) Vid vilken institution på högskolan bedriver du dina huvudsakliga studier?  

PED □ HIT □ BHS □ IH □ THS □ VHB □ 

 

 

4) Svara för varje påstående om det är sant eller falskt för dig: 

 Definitivt 

alltid falskt 

Nästan 

alltid 

falskt 
 

Oftast 

falskt 

med vis-

sa undan-
tag 

Oftast 

sant med 

vissa 

undantag 

Nästan 

alltid 

sant 

 

Definitivt 

alltid sant 

 

a) Jag upplever det så att om alla 

personer i en grupp beter sig på ett 

visst sätt, så känns det som att det 

borde vara det mest lämpliga sättet 

att uppföra sig 

□ □ □ □ □ □ 

b) Jag undviker aktivt att klä mig i 

omoderna kläder □ □ □ □ □ □ 
c) På fester försöker jag oftast bete 

mig så att jag passar in. □ □ □ □ □ □ 
d) När jag är osäker på hur jag ska 

agera i en social situation så tittar 

jag på hur andra gör för att följa 

deras exempel. 

□ □ □ □ □ □ 

e) Jag är uppmärksam på hur andra 

reagerar på mitt beteende för att 
undvika att jag uppfattas som udda. 

□ □ □ □ □ □ 

f) Jag har en tendens snappa upp 

slanguttryck som jag hör andra 

säga och använda dem i mitt eget 

vokabulär. 

□ □ □ □ □ □ 

g) Jag är oftast uppmärksam på 

vilka kläder andra personer har på 

sig. 
□ □ □ □ □ □ 

h) Det räcker med en ogillande 

blick från en person jag interagerar 

med för att jag skall ändra hur jag 

framställer mig. 

□ □ □ □ □ □ 

i) Det är viktigt för mig att passa in 

i gruppen jag befinner mig i. □ □ □ □ □ □ 
j) Mitt beteende beror ofta på hur 
jag uppfattar att andra vill att jag 

ska vara. 
□ □ □ □ □ □ 

k) Är jag det minsta osäker på hur 

jag ska göra i en viss situation så 

tittar jag på hur andra gör. 
□ □ □ □ □ □ 

l) Jag håller ofta jämna steg med 

ändringar i klädstil genom att upp-

märksamma hur andra klär sig. 
□ □ □ □ □ □ 

m) I ett socialt sammanhang be-

stämmer i första hand mitt humör 

för stunden hur jag beter mig, sna-

rare än att följa gruppen. 

□ □ □ □ □ □ 



 

 

 

 

Följande tre frågor handlar om hur du konsumerar alkohol. 

Du kan svara med en decimal (ex. ”2,5”), men undvik svar 

som ”2 till 3”. Om du aldrig dricker alkohol anger du 0 i 

svarsfälten och går vidare till fråga 8. 

 

 

5) Försök att uppskatta hur många standardglas (se tabellen) 

du dricker i snitt under en typisk vecka.  

 

Jag dricker i snitt _____ standardglas i veckan. 

 

 

6) Uppskatta hur många standardglas (se tabellen) du dricker 

så som du oftast gör vid ett tillfälle, till exempel under en 

fest. 

 

Jag dricker oftast _____ standardglas vid ett tillfälle. 

 

 

7) Uppskatta hur mycket du har druckit som mest under en 

dag den senaste terminen, räknat i standardglas (se tabellen). 

 

Jag har druckit som mest _____ standardglas under en 

dag den senaste terminen. 

Ett standardglas motsvarar: 

 Öl/Cider 33cl ca 5% 

 Litet vinglas 13cl 13% 

 En drink 4cl sprit 40% 

1,5 standardglas motsvarar: 

 Öl/Cider 50cl ca 5% 

 Öl/Cider 33cl ca 7%  

 Stort vinglas 19cl 13% 

 Öl/Cider 50cl 7% = 2 glas 

 

Vinflaska 75cl 13% = 6 glas 

 

Sprit 35cl 40% = 9 glas 

 

 

 

 

Följande två frågor handlar om alkoholkonsumtion som du uppfattar som typiskt för dina 

jämnåriga vänner av ditt kön. Om ingen av dina jämnåriga vänner av ditt kön dricker alkohol 

anger du 0 i svarsfälten och går vidare till fråga 10.  

 

8) Dina vänner kan dricka olika mycket men ange vad du uppfattar vara vanligast. Uppskatta 

hur många standardglas (se tabellen) dina jämnåriga vänner av ditt kön dricker i snitt en 

vanlig vecka.  

 

Jag tror mina sådana vänner i snitt dricker _____ standardglas i veckan. 

 

 

9) Dina vänner kan dricka olika mycket men ange vad du uppfattar vara vanligast. Hur 

många standardglas (se tabellen) är typiskt för dina jämnåriga vänner av ditt kön att dricka 

vid ett och samma tillfälle, när de dricker som de oftast gör, till exempel under en fest?  

 

I snitt dricker mina sådana vänner oftast _____ standardglas vid ett tillfälle. 

 

 

 

 



 

 

 

Följande två frågor handlar om alkoholkonsumtion som du 

uppfattar som typiskt för andra studenter av ditt kön och i din 

ålder på Högskolan i Borås.  

 

 

10) Även om du inte vet svaret så ange vad du uppfattar som 

mest troligt. Försök att uppskatta hur många standardglas (se 

tabellen) en typisk student av ditt kön, i din ålder dricker i 

snitt en vanlig vecka.  

 

Jag tror en sådan student dricker i snitt _____ standardglas 

i veckan. 

 

 

11) Även om du inte vet svaret så ange vad du uppfattar som 

mest troligt. Uppskatta hur många standardglas (se tabellen) 

en typisk student av ditt kön, i din ålder dricker vid ett och 

samma tillfälle, till exempel under en fest, när de dricker som 

de oftast gör. 

 

Jag tror en sådan student oftast dricker _____ standardglas 

vid ett tillfälle. 

 

Ett standardglas motsvarar: 

 Öl/Cider 33cl ca 5% 

 Litet vinglas 13cl 13% 

 En drink 4cl sprit 40% 

1,5 standardglas motsvarar: 

 Öl/Cider 50cl 5% 

 Öl/Cider 33cl 7%  

 Stort vinglas 19cl 13% 

 Öl/Cider 50cl 7% = 2 glas 

 

Vinflaska 75cl 13% = 6 glas 

 

Sprit 35cl 40% = 9 glas 

 

Följande frågor handlar om hur du upplever accepterade normer, eller så kallade oskrivna 

regler. Det finns inga svar som är rätt eller fel så gissa på vad du tycker verkar mest sannolikt!  

 

12) Uppskatta hur många standardglas (se tabellen) du skulle kunna dricka vid ett och 

samma tillfälle, till exempel under en fest, utan att dina jämnåriga vänner av ditt kön skulle 

tycka att du drack för mycket? 

 

Jag skulle kunna dricka upp till _____ standardglas vid ett tillfälle utan att mina vänner 

skulle tycka att det är för mycket. 

 

13) Hur många standardglas (se tabellen) tror du en person skulle kunna dricka vid ett tillfälle 

utan att andra studenter av ditt kön och i din ålder skulle tycka att det var för mycket? 

 

Jag tror andra sådana studenter tycker över _____ standardglas vid ett tillfälle är för 

mycket. 

 

14) Till sist, om du skulle skatta ditt eget drickande i jämförelse med andra studenter av ditt 

kön, vilket av följande alternativ stämmer då bäst in på dig? 

  

□ Jag dricker mycket mindre än andra studenter av mitt kön. 

□ Jag dricker mindre än genomsnittet för studenter av mitt kön. 

□ Jag dricker mer än genomsnittet för studenter av mitt kön. 

□ Jag dricker mycket mer än andra studenter av mitt kön 

 

Tack för att du tagit dig tid att besvara enkäten! 


