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Tidig upptäckt och intervention är av stor vikt när det gäller att komma till 
rätta med alkoholproblem. För att identifiera vilka som har alkoholproblem 
använder man sig inom vården av screeninginstrument. Dessa 
screeninginstrument kan distribueras på olika sätt, till exempel som enkät 
eller som intervju. Tidigare forskning har kommit fram till motstridiga 
resultat gällande vilket distributionssätt som ger den mest tillförlitliga 
informationen. Syftet med föreliggande studie är att undersöka om det finns 
skillnader i svar till följd av distributionssätt. Här undersöks enkät- 
respektive intervjumetod. De screeninginstrument som används i studien är 
Alcohol Use Disorders Identification Test och CAGE. 
Undersökningsdeltagare var 47 studenter vid Stockholms respektive 
Uppsala Universitet. Samtliga deltagare gjorde både enkät och intervju. 
Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan de båda 
distributionssätten avseende totalpoängen. Däremot fanns en signifikant 
skillnad mellan de båda distributionssätten i en enskild fråga på Alcohol Use 
Disorders Identification Test. 
 
 

Inledning 
 
Alkoholproblem kräver i allmänhet inte specialiserade behandlingsinsatser. Det viktigaste är 
att man uppmärksammar problemet och ger förslag på förändring. I huvudsak är det de med 
tunga alkoholproblem som uppmärksammas i primärvården. Anledningen till detta är att 
vårdpersonalen oftast bara frågar om alkoholvanor om uppenbara alkoholproblem föreligger. 
Detta medför att måttliga alkoholproblem inte upptäcks. Detta är olyckligt eftersom de med 
måttliga alkoholproblem har god prognos om de får behandling. Men då problemen oftast inte 
uppmärksammas kommer de inte så långt som till behandling (Andréasson & Brandell- 
Ekelund, 1999). En annan anledning till att det är viktigt att fokusera på de med måttliga 
alkoholvanor är den så kallade ”prevention paradox”. Den innebär att eftersom det är långt 
fler som har måttliga snarare än tunga alkoholvanor så är det de med måttliga alkoholvanor 
som utgör majoriteten av dem som har alkoholrelaterade problem och drabbas av 
alkoholrelaterad död. För att minska den totala alkoholrelaterade dödligheten och 
alkoholrelaterade problem måste man alltså rikta uppmärksamhet mot de måttliga 
alkoholbrukarna (Semple, Smyth, Burns, Darjee & McIntosh, 2005). Effektiv behandling av 
alkoholmissbruk finns tillgänglig och patientens prognos kan förbättras med tidig upptäckt 
och intervention. Av denna anledning är screeninginstrument för identifiering av personer 
med alkoholproblem ett användbart redskap. Screening är inte detsamma som diagnostisk 
testning. Diagnostisk testning syftar till att ge en diagnos av en sjukdom, medan screening 
(gallring) används för att identifiera personer som riskerar att ha sjukdomen. Huvudmålet med 
alkoholscreening är att identifiera personer som har alkoholproblem, gärna i ett tidigt stadium, 
så att de kan få en effektiv behandling och undvika en dödlig utgång av sjukdomen (Stewart 
& Connors, 2004-2005). Enligt Leissner (1997) påverkar dessutom utredande alkoholfrågor 
personens framtida bruk av alkohol, därmed är undersökningen en del av själva behandlingen. 
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Vid gallringsfrågor ger dessutom de flesta patienter tillförlitlig information om deras 
alkoholvanor, det finns dock en del som underskattar sin konsumtion (Semple et al., 2005).    
 
 

Tidigare forskning 

 
Det finns tre huvudsakliga informationskällor för alkoholanvändning: självrapporter, 
biologiska mätningar och rapportering från närstående. Alla dessa har sina styrkor och 
svagheter. Ingen av dem ger adekvata resultat i alla avseenden utan detta problem löses bäst 
genom att man kombinerar olika mätmetoder. Självrapportering är dock den mest använda 
metoden eftersom den är flexibel, har hög sensitivitet och är relativt billig. Dessutom kan man 
mäta alkoholvanor långt bakåt i tiden genom självrapportering vilket man inte kan göra med 
biologiska mätningar som endast kan mäta relativt nyligt alkoholintag (Carroll, 1995). 
Självrapportering kan göras på många olika sätt, till exempel genom brevenkät, webenkät, 
telefonintervju eller face-to-face intervju. Tidigare forskning visar att dessa i sin tur har såväl 
styrkor som svagheter. 
 
Jämförelse mellan självrapporter, biologiska mätningar, och rapportering från närstående 

 
En studie av Cooper, Sobell, Maisto och Sobell (1980) visade att självrapportering av 
alkoholproblem är en metod med hög validitet. Detta resultat har man fått fram genom att 
jämföra självrapportering med biologiska mätningar och med rapportering från närstående. En 
studie av Brown, Kranzler och Del Boca (1992) visade även den att självrapporter om alkohol 
och narkotika har hög validitet. Studien visade på 97 % överensstämmelse mellan verbal 
självrapport och laboratoriedata angående alkohol.  
 
Det finns dock studier som tyder på motsatsen. Det finns enligt en del undersökningar en 
tendens att underrapportera alkohol- och droganvändning. I en studie av Bharucha-Reid, 
McCann, Schork och Foxman (1995) där man jämfört självrapporterat drogbruk med urinprov 
visade att endast 16 % av dem som hade använt droger enligt urinprovet rapporterade 
drogbruk under de senaste 24 timmarna. Cirka 46 % av dessa rapporterade dock att de använt 
droger under det senaste året. Urinprovet gjordes före intervjuerna, dessutom garanterades 
total anonymitet, trots detta visade resultatet på en stark tendens att underrapportera intaget av 
droger. Vidare visade en studie av Watson, Tilleskjor, Hoodecheck-Schow, Pucel och Jacobs 
(1984) att självrapporter och rapporter från närstående inte stämde överens. Alkoholister 
tenderar att underrapportera alkoholkonsumtionen. Det kan förstås även vara så att det är de 
närstående som överrapporterar men det förefaller mindre troligt. 
 
Jämförelse mellan enkät och intervju 

 
Människor som har känsliga saker att rapportera är de som är minst benägna att vilja 
rapportera det, vare sig det är på grund av att de inte vill vara med i undersökningen eller 
undviker att svara på vissa frågor. Det går inte att lita på att det respondenterna svarar är 
korrekt, särskilt inte när det gäller känsliga ämnen, således kan man inte förutsätta ett 
tillförlitligt data (Tourangeau & Smith, 1996).  
 
En sak som i många fall skiljer enkät från intervju är graden av anonymitet. Man kan tänka 
sig en högre rapportering när undersökningen är helt anonym, men så behöver inte vara fallet. 
Konfidentialitet är också viktigt vid känsliga frågor. Konfidentialitet syftar till huruvida 
svaren avslöjas för andra medan anonymitet syftar till huruvida svaren kommer intervjuaren 
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till känna under intervjun/enkäten. Genom en metaanalys fann Singer, Von Thurn och Miller 
(1995) stöd för hypotesen att försäkran om konfidentialitet i undersökningar med känsliga 
frågor ökar antalet rapporteringar samt ökar ärligheten i dessa rapporteringar. En metaanalys 
av Richman, Kiesler, Weisb och Drasgow (1999) visar att självadministration av enkät ger 
mindre bias av social önskvärdhet jämfört med face-to-face intervju när det handlar om 
känsliga frågor. Detta beror troligtvis på avsaknad av anonymitet vid face-to-face intervjuer. 
En anledning till att man ändå ofta föredrar face-to-face intervjuer är att man reducerar bias av 
nonresponse, uppmuntrar till längre och mer utförliga svar (Sudman & Bradburn, 1974). 
Datainsamlingsmetoden kan alltså påverka svaren man får. De studier som finns om 
datainsamlingsmetoder för självrapportering av alkoholvanor uppvisar motsägande resultat. 
 
Det finns en del studier som tyder på att det inte finns några signifikanta skillnader mellan 
enkät- och intervjumetod. En sådan studie är den av Bongers och Van Oers (1998), den visade 
att alkoholrapportering inte skilde sig åt mellan brevenkäter och personliga intervjuer. En 
studie av Walsh (1969) som jämförde enkät- och intervjumetod för datainsamling visade inte 
heller den någon skillnad mellan de båda metoderna gällande kvaliteten. Amodei, Katerndahl, 
Larme och Palmer (2003) har fått liknande resultat i deras jämförande studie. Den ena 
datainsamlingsmetoden innebar att deltagarna intervjuades och skulle ge svaren till 
intervjuaren. I den andra metoden läste intervjuaren upp frågorna men respondenterna skrev 
ner svaren själva. Denna metod likställs med enkätmetod, men har fördelen att de med 
lässvårigheter också kan delta. AUDITformuläret ingick i denna studie som till stor del 
handlade om hälsa. Studien visade inte på någon signifikant skillnad mellan de båda 
metoderna, för övrigt fann man att deltagarna i båda metoderna svarade noggrant och 
sanningsenligt.  
 
Andra studier visar på en högre rapportering av alkoholanvändning vid enkäter jämfört med 
vid intervjuer. En studie av Aquilino (1994) fick som resultat att man rapporterade 
alkoholanvändning i högre grad vid självadministrerade frågeformulär jämfört med personliga 
intervjuer. Enligt Aquilino och Wright (1995) har självadministration av enkät en tendens att 
öka viljan att rapportera alkoholkonsumtion och droganvändning jämfört med telefonintervju 
och face-to-face intervju. Aquilino (1994) hävdar att tendensen att öppna sig i känsliga frågor 
vid självadministration av enkät troligtvis beror på anonymiteten. Aquilino framför vidare att 
tidigare forskning också visar att enkät ger högre rapportering av alkoholkonsumtion jämfört 
med intervju. Tourangeau och Smiths (1996) studie om droganvändning och sexuellt beteende 
visar att man rapporterar droganvändning i högre grad via självadministration än genom 
intervju. Dotinga, Van Den Eijden, Bosveld och Garretsen (2005) fann i sin studie att typ av 
datainsamling inte påverkade antalet som rapporterade att de drack. Däremot så rapporterades 
överdrivet drickande i högre utsträckning i brevenkäten jämfört med intervjun. 
Medelmängden alkohol som rapporterades var större vid enkät än vid intervju, detta kan bero 
på större anonymitet vid enkät än vid intervju. 
 
Det finns även ett antal studier som pekar på motsatsen det vill säga att man rapporterar 
alkoholkonsumtion i större utsträckning vid personliga intervjuer än vid enkäter. Dotinga et 

al. (2005) presenterar en studie av Planije et al. (2000) som visade på just detta. Även en 
studie av Stone och Latimer (2005) visade en högre rapportering av alkoholkonsumtion vid 
intervju jämfört med enkät. Deltagarna i denna undersökning var ungdomar med 
alkoholproblem. Intervju och enkät korrelerade ganska högt (r=0,72) men den skillnad som 
fanns visade på att man rapporterade något högre vid en personlig intervju än vid en enkät. 
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Validitet 

 

Validitet syftar till om ett test mäter det som det är avsett att mäta. För att bestämma ett 
screeninginstruments validitet använder man begreppen sensitivitet och specificitet. 
Sensitivitet är förmågan hos ett test att korrekt identifiera de som faktiskt har den aktuella 
sjukdomen. För att få hög sensitivitet ska man ha en låg riskgräns, men detta medför då att 
specificiteten blir lägre. Specificitet är andelen av dem som identifieras som faktiskt har 
sjukdomen. Det är viktigt att balansera sensitivitet och specificitet av ett test genom att välja 
en lämplig riskgräns (Stewart & Connors, 2004-2005). 
 
Hot mot validiteten 

 
Enligt Kühlhorn (1983) är validiteten ett stort problem vid mätningar av alkoholvanor. 
Kühlhorn hävdar att validitetsproblematiken vid frågeundersökningar består till viss del av 
bias av social önskvärdhet. Med social önskvärdhet menas att man försöker framställa sig på 
bästa möjliga sätt. Bias av social önskvärdhet innebär att man ger oärliga svar för att framstå 
på ett sätt som är socialt önskvärt. Att man inte ger ett korrekt svar behöver inte bara bero på 
oärlighet till följd att vilja framstå på ett sätt som är socialt önskvärt utan kan också bero på 
att man förnekar att man har alkoholproblem. Babor, Stephens och Marlatt (1987) tar upp att 
förnekelse är vanligt hos många med alkoholproblem. Ett annat problem som kan uppkomma 
vid självrapportering som Schwarz och Oyserman (2001) nämner är glömska, detta blir 
särskilt ett problem när man frågar om alkoholvanor långt bak i tiden. Kühlhorn (1983) 
påpekar även att det selektiva bortfallet är ett stort problem inom drogområdet. Det innebär att 
personer med alkoholproblem antingen inte kan nås för undersökningar eller inte vill delta i 
dessa. Kühlhorn presenterar en undersökning gjord av Nilsson och Svensson (1971) där man 
med hjälp av en enkätundersökning försökte ta reda på alkoholkonsumtionen i Sverige. 
Resultatet jämfördes med Systembolagets försäljningssiffror. Det visade sig att 
enkätundersökningen endast fångade upp 50 % av försäljningen. Detta stämmer dock inte 
överens med den internationella forskningen där man funnit att ungefär 30 % av 
alkoholkonsumtionen försvann i enkätundersökningen. Carroll (1995) tar upp en del andra 
faktorer som kan påverka reliabiliteten och validiteten hos självrapporterande data. Dessa 
inkluderar vilka konsekvenser ett rapporterande medför, användningen av andra data som till 
exempel biologiska tester och information från närstående, val av datainsamlingsmetod. 
Schwarz och Oyserman (2001) framför att en persons rapporterande kan påverkas av hur 
frågorna är utformade och hur de ställs, formatet på enkäten eller intervjun och 
sammanhanget i vilket enkäten eller intervjun genomförs. De tar vidare upp vikten av att 
personen förstår frågan och tolkar den som den ska tolkas. Spak (1998) nämner problemet 
med underrapportering vid screening. Han säger att underrapportering är vanlig och att den 
ökar ju mindre preciserade frågorna är. Problemet kan lösas genom lägre riskgränser. Han 
hävdar vidare att ett fastställande av en riskgräns kan leda till underskattning av 
alkoholproblem hos dem som hamnar under gränsen. Därför måste man vara lyhörd för 
patienten och inte stirra sig blind på riskgränsen, detta görs på bästa sätt genom god 
intervjuteknik. 
 
AUDIT 

 
AUDIT är en förkortning på Alcohol Use Disorders Identification Test. Det är ett test som 
tagits fram av WHO på 1980-talet (Babor, Higgins-Biddle, Saunders & Monteiro, 2001). 
AUDIT är ett screeninginstrument som används för att identifiera personer med potentiella 
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eller redan etablerade alkoholproblem framförallt inom primärvården. Med hjälp av AUDIT 
kan man identifiera om en person har alkoholproblem och även vilken sorts problem. Det kan 
röra sig om riskfylld alkoholkonsumtion, skadlig alkoholkonsumtion eller ett 
alkoholberoende. AUDIT är dock i huvudsak utvecklat för tidig identifiering av skadligt 
drickande snarare än alkoholism. Enligt Wennberg, Källmén, Hermansson och Bergman 
(2006) innebär riskfylld alkoholkonsumtion att en person har ett etablerat alkoholvanemönster 
som innebär hög risk för framtida skador på den fysiska eller psykiska hälsan. Skadlig 
alkoholkonsumtion innebär att en person har alkoholvanor som redan orsakat skador på 
hälsan såväl fysiska som psykiska. Enligt DSM-IV kriterierna, American Psychiatric 
Association (2002) kännetecknas alkoholberoende av minst tre av följande kriterier under 
loppet av ett år: 1. tolerans, 2. abstinens, 3. alkohol används i större mängd eller under en 
längre tid, 4. varaktig önskan om eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera 
alkoholbruket, 5. mycket tid ägnas åt att få tag på, nyttja och hämta sig från alkoholens 
effekter, 6. yrkes- eller fritidsaktiviteter överges eller minskas p.g.a. alkoholbruket, 7. 
alkoholbruket fortgår trots vetskap om fysiska eller psykiska besvär som sannolikt orsakats 
eller förvärrats av alkoholen.  
 
AUDIT består av 10 frågor, varje fråga poängsätts från 0 till 4. Den totala maxpoängen är 40. 
Rekommenderad riskgräns är 8 poäng. Har man över 8 poäng finns det risk för att man har 
alkoholproblem och möjligtvis ett alkoholberoende. AUDIT är ett internationellt 
screeninginstrument som är framtaget för att fungera i olika länder och kulturer. AUDIT anses 
vara lämplig för både män och kvinnor. Däremot finns det begränsat med forskning kring hur 
AUDIT fungerar på olika åldrar. AUDIT kan ges som skriftlig enkät eller som intervju. Babor 
et al. (2001) tar upp följande fördelar för respektive distributionssätt; fördelar med en enkät är 
att den är snabb att genomföra, lätt att administrera, lämplig som webenkät, och den ger 
möjligen mer adekvata svar än en intervju. Intervjuns fördelar är att den ger möjlighet till 
klargörande av tvetydiga frågor, kan ges till personer med lässvårigheter, och den tillåter 
feedback och rådgivning.    
 
AUDIT är utvecklat med målet att vara ett screeninginstrument som har både hög sensitivitet 
och specificitet. Detta mål ska uppfyllas genom att mäta de tre områdena; riskfylld 
alkoholkonsumtion, skadlig alkoholkonsumtion och alkoholberoende (Maisto, Conigliaro, 
McNeil, Kraemer & Kelley, 2000). 
 
AUDITs validitet och interna reliabilitet anses vara tillfredställande. Däremot så brukar man 
sällan utvärdera test-retest reliabiliteten hos AUDIT. En studie av Bergman och Källmén 
(2000) visade dock på tillfredställande intern och test-retest reliabilitet. En studie av Maisto et 

al. (2000) visade också på en god test-retest reliabilitet.  Enligt O’Hare och Sherrer (1999) så 
har AUDIT inte bara god validitet och reliabilitet i kliniska sammanhang utan även bland den 
yngre generella befolkningen, i synnerhet universitetsstudenter. En studie av Bergman, 
Källmén, Rydberg och Sandahl (1998) visade på en mycket tillfredsställande intern reliabilitet 
av AUDIT, cronbachs alfa = 0,95. Detta innebär att rapporterad alkoholkonsumtion hängde 
ihop med rapporterade beroendetecken och skador på grund av alkoholkonsumtion. En WHO-
studie visade att AUDIT har en hög intern reliabilitet i primärvårdsmiljö. Cronbachs alfa-
koefficienten varierade mellan 0,80 och 0,98 beroende på land. Andra studier visar dock på en 
lägre reliabilitet på alfa 0,53-0,80 (Bergman et al., 1998). Flera studier visar att AUDIT 
korrelerar väl med biologiska mätningar (Allen, Liten, Fettig & Babor, 1997). 
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CAGE 

 
CAGE utvecklades under 1970-talet av John A. Ewing som ett kort screeninginstrument för 
alkoholism (Ewing, 1984). CAGE är en akronym som syftar på fyra frågor angående 
dryckesvanor under en livstid; Cut down, Annoyed, Guilt, Eye opener. Två eller fler positiva 
svar ska indikera alkoholproblem. 
 
Eftersom CAGEs frågor handlar om alkoholproblem under en hel livstid, så behöver ett 
positivt resultat på CAGE inte betyda att man har aktuella alkoholproblem, det kan handla om 
problem långt bak i tiden. 
 
En studie av Bisson, Nadeau och Demérs (1999) visade att CAGE är oförmöget att skilja på 
dem som har tunga respektive lätta alkoholproblem. En stor andel av dem som fick ett positivt 
CAGEresultat konsumerade alkohol med måtta. Av dem som fick ett positivt CAGE var det 
62 % som rapporterade att de inte hade haft alkoholrelaterade problem under det senaste året. 
Specificiteten på CAGE vid en studie av Bernadt, Mumford och Murray (1984) visade sig 
ligga på 76-79 %. Detta innebär att nästan 25 % av dem som fick positivt på CAGE var falska 
positiva det vill säga de fick positivt på CAGE trots att de inte har alkoholproblem. En studie 
av Lairson et al. (1992) visade på att CAGE är ett användbart screeninginstrument för att 
identifiera de med lätta till måttliga alkoholproblem. 
 
CAGE är enligt studier inte lika användbart på kvinnor som på män, inte heller lämpar sig alla 
åldrar för CAGE. Enligt O’Hare och Tran (1997) är CAGE ett bristfälligt screeninginstrument 
för alkoholproblem hos ungdomar och kvinnor. Aertgeerts, Buntinx, Fevery och Ansans 
(2000) har studerat om det finns skillnader mellan intervju och enkät av CAGEfrågor. 
Resultatet visade inte på någon signifikant skillnad mellan de båda metoderna. CAGEpoängen 
tenderade dock att bli något högre vid den skriftliga enkäten. Underrapportering var alltså mer 
förekommande vid intervjumetoden. 
 
Syfte 

 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns en skillnad i rapportering av 
alkoholvanor mellan de två distributionssätten enkät och intervju. Inget av dessa 
distributionssätt var anonyma men materialet behandlades konfidentiellt. Meningen var dock 
att enkäten skulle upplevas mer anonym än intervjun och därmed skulle skillnader i svar 
kunna förekomma. 
 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 

 
I undersökningen deltog 47 personer varav 34 kvinnor och 13 män. Deltagarna var mellan 20 
och 48 år (M = 27,47 år; SD = 7,37). Deltagarna hade i genomsnitt studerat 6,5 terminer vid 
universitet eller högskola. Två personer lämnade dock inte information om antal terminer de 
studerat. 26 stycken gjorde enkäten som steg ett och intervjun som steg två, övriga 21 gjorde 
intervjun som steg ett och enkäten som steg två. Majoriteten av deltagarna utgjordes av 
studenter vid Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet. Resterande var studenter 
vid diverse institutioner vid Stockholms respektive Uppsala Universitet.  
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Material 

 
Undersökningen bygger på två screeninginstrument för alkoholproblem; AUDIT samt CAGE. 
AUDIT är som tidigare nämnts en förkortning på Alcohol Use Disorders Identification Test.  
Testet är framtaget av WHO (Babor et al., 2001). CAGE är framtaget av John A. Ewing 
(Ewing, 1984). AUDIT och CAGE består av 10 respektive 4 frågor om alkoholvanor. 
Svarsalternativen på AUDIT skiljer sig åt beroende på fråga. AUDIT har en poängsättning 
mellan 0 och 4 poäng för varje fråga. Den totala maxpoängen är 40 poäng. Den 
rekommenderade riskgränsen är 8 poäng. Svarsalternativen på CAGEfrågorna är ja eller nej, 
dessa ger 1 respektive 0 poäng. Den totala maxpoängen är 4 poäng. Den rekommenderade 
riskgränsen är 2 poäng. Enkäterna som användes i undersökningen innehöll förutom AUDIT- 
och CAGEformulären även en narkotikafråga samt ett försättsblad med information om 
studiens syfte, frivillighet och konfidentialitet samt bakgrundsfrågor om kön, ålder, namn och 
antal terminer vid universitet/högskola. 
  
Procedur 

 

Datainsamlingen bestod av en skriftlig enkät och en strukturerad intervju. Enkäten och 
intervjun innehöll samma frågor det vill säga AUDITs 10 frågor, CAGEs 4 frågor samt en 
narkotikafråga. Enkäten och intervjun utfördes med ca en veckas mellanrum. Enkät- och 
intervjuförsök ägde rum på Stockholms universitet samt i ett fåtal fall i deltagarnas hem. 
Innan enkät respektive intervju påbörjades fick deltagarna läsa ett informationsblad om 
studiens syfte och om att deltagandet var frivilligt, att man kunde avbryta när man vill, och att 
materialet skulle komma att behandlas konfidentiellt. Det syfte som presenterades var att 
undersöka kvaliteten hos olika mätmetoder för mätning av alkoholvanor. Studiens syfte 
presenterades inte mer ingående då detta skulle kunna komma att påverka resultatet. 
Deltagarna fyllde i enkäten enskilt med försöksledaren närvarande. Namn skulle skrivas på 
enkäten, för att kunna korrelera enkät med intervju, därmed var den inte anonym men däremot 
behandlades materialet konfidentiellt.  
 
Databearbetning 

 
Materialet registrerades i SPSS. Beroende t-test beräknades för att ta reda på eventuella 
skillnader mellan de två distributionssätten enkät och intervju för AUDIT samt CAGE. Chi-
två beräkningar gjordes för att ta reda på eventuella skillnader inom varje enskild fråga på 
CAGE. 
 

Resultat 
 

AUDIT 

 
Beroende t-test visade inte på någon signifikant skillnad (t = 1,184; df = 46; p = ,243) mellan 
enkät- och intervjumetod vad det gäller totalpoängen på AUDIT. Beroende t-test visade 
däremot på en signifikant skillnad (t = 2,427; df = 46; p < ,05) mellan enkät- och 
intervjumetod gällande fråga 7 på AUDIT: ”Hur ofta under det senaste året har du haft 
skuldkänslor eller samvetsförebråelser på grund av ditt drickande?”. Medelvärdet på denna 
fråga var på enkäten ,55 och på intervjun ,38. 
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Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser, t-värde och p-värde. 

 

 N  M SD t df p 

Enkät total 47 6,66 4,270    
    1,184 46 ,243 
Intervju 
total 

47 6,45 4,298    

 
 

CAGE  

 

Beroende t-test visade inte på någon signifikant skillnad (t = ,942; df = 46; p = ,351) mellan 
enkät- och intervjumetod avseende totalpoängen på CAGE. Chi-två beräkningar gjordes för 
att se om det fanns någon skillnad mellan distributionssätten inom varje fråga. Chi-två visade 
inte på någon signifikant skillnad mellan distributionssätten. 
 
Tabell 2. Medelvärden, standardavvikelser, t-värde och p-värde. 
 

 N  M SD t df p 

Enkät total 47 1,02 1,310    
    ,942 46 ,351 
Intervju 
total 

47 ,94 1,150    

 

 

Narkotikafråga 

 

46 av 47 personer gav identiska svar, på enkät och intervju, på frågan om de provat narkotika. 
I enkätundersökningen svarade 14 stycken att de provat narkotika, i intervjuundersökningen 
svarade 15 stycken att de provat narkotika.  
 
Samband mellan AUDIT, CAGE och narkotikafråga 

 

Resultatet visade att 16 av 47 låg över riskgränsen (8 poäng) på antingen enkät eller intervju 
på AUDIT. 15 av 47 låg över riskgränsen (2 poäng) på antingen enkät eller intervju på 
CAGE. 11 personer hade både ett positivt AUDIT och ett positivt CAGE. 5 personer hade 
endast positivt AUDIT och 4 personer hade endast positivt CAGE. Totalt 5 av de 15 som 
svarat ja i intervjun på frågan om de använt narkotika hade både ett positivt AUDIT och ett 
positivt CAGE, 3 stycken hade antingen ett positivt AUDIT eller ett positivt CAGE. Detta 
innebär att ca 50 % av dem som provat narkotika hade ett positivt resultat på antingen AUDIT 
eller CAGE, siffran för samtliga deltagare är ca 30 %. 
 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns en skillnad i rapportering av alkoholvanor 
till följd av datainsamlingsmetod. De två datainsamlingsmetoderna som undersöktes var enkät 
respektive intervju. Frågorna bestod av två screeninginstrument för alkoholproblem, AUDIT 
och CAGE, samt en narkotikafråga. Resultatet visade inte på någon signifikant skillnad 
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mellan de båda distributionssätten enkät och intervju gällande totalpoängen. Tvärtom så 
överensstämde svaren från enkät- och intervjumetod mycket bra.  
 
Däremot uppmättes en signifikant skillnad mellan distributionssätten i fråga 7 på AUDIT: 
”Hur ofta under det senaste året har du haft skuldkänslor eller samvetsförebråelser på grund 
av ditt drickande?”. Denna fråga fick högre medelpoäng på enkäten jämfört med intervjun. 
Fråga 3 på CAGE: ”Har du någon gång haft dåligt samvete eller känt dig skyldig för att du 
dricker?” fick dock motsatt resultat. Där var medelpoängen högre på intervjun jämfört med 
enkäten, skillnaden var dock inte signifikant. Detta var förövrigt den enda frågan på CAGE 
där medelpoängen var högre på intervjun jämfört med enkäten. AUDITs fråga 7 och CAGEs 
fråga 3 var snarlika men visade på motsatt resultat.  
 
Det erhållna resultatet avseende totalpoängen går i linje med den tidigare forskning som inte 
funnit någon skillnad mellan enkät och intervju. Det finns dock annan forskning som har visat 
på skillnader mellan dessa två distributionssätt. 
 
Det finns några bakomliggande faktorer som kan ha inverkat på den goda överensstämmelsen 
mellan de båda distributionssätten. Försöksledarens närvaro vid enkätundersökningen samt att 
namn skulle skrivas på enkäten var två faktorer som gjorde att enkäten inte var anonym. I och 
med detta kan man inte förvänta sig någon större skillnad i hur man svarar på enkät respektive 
intervju till följd av social önskvärdhet. Att ange namn var nödvändigt för att lätt kunna 
korrelera enkät med intervju. Försökspersonerna gjorde enkäten enskilt med endast 
försöksledaren närvarande, detta är inte optimalt eftersom försökspersonen förstår att 
försöksledaren kan koppla ihop enkät med person direkt efter ifyllandet av enkäten. Om alla 
försökspersonerna hade gjort enkäten samtidigt skulle den kunna ha upplevts som mer 
anonym på grund av att försöksledaren inte skulle kunna koppla ihop enkät med person på 
samma uppenbara sätt. Detta var dock inte möjligt att genomföra då det var viktigt att vara 
flexibel inför varje försökspersons önskemål om tid för enkäten, detta för att maximera antalet 
försökspersoner. Den sociala interaktionen är dock mindre under enkätförsöket jämfört med 
intervjun, vilket kan bidra till att minska risken för att respondenterna svarar på ett socialt 
önskvärt sätt. Detta skulle då kunna bidra till en skillnad mellan de två metoderna. En skillnad 
som dock inte fanns i denna studie.  
 
En annan faktor som kan ha bidragit till att enkät- och intervjumetod fick liknande resultat är 
den korta tiden på ca en vecka mellan enkät och intervju. Det visade sig vara för lite med en 
vecka för att deltagarna skulle glömma vad de svarat vilket var meningen. Istället för att 
fokusera på frågorna och att besvara dem sanningsenligt så försökte de komma ihåg vad de 
svarade vid första tillfället. Detta var något som märktes när intervjun gjordes som steg två, de 
flesta kommenterade då steg ett och hur de hade svarat på enkäten.  
 
Eftersom det var frivilligt att anmäla sig till undersökningen så var urvalet inte slumpmässigt. 
Detta innebär att det inte går att generalisera till den övriga befolkningen, inte ens till övriga 
studenter. Av vilken anledning försökspersonerna valde att delta i undersökningen kan det 
endast spekuleras i. En möjlighet är att det är personer som inte anser att deras alkoholvanor 
är ett känsligt ämne. Av de 47 försökspersonerna som deltog var det 32 stycken som anmälde 
sig genom att skriva upp sig på en lista på psykologiska institutionen. De övriga 15 
tillfrågades av försöksledaren om de ville delta. Dessa 15 hade alltså inte deltagit om de inte 
blivit tillfrågade. Av dessa 15 hade 8 ett positivt AUDIT och 9 ett positivt CAGE, alltså mer 
än 50 %. Av de övriga 32 hade 8 ett positivt AUDIT och 6 ett positivt CAGE, detta motsvarar 
endast ca 20-25 %. Detta talar för att de med en relativt hög alkoholkonsumtion inte frivilligt 
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anmäler sig till denna typ av undersökning. Att de med positiva screeeningresultat ändå valde 
att delta när de blev tillfrågade kan bero på att många av dem kontaktades genom bekanta, de 
kan då ha känt en viss press att ställa upp. Tourangeau och Smith (1996) hävdar att de som 
har känsliga saker att rapportera inte är benägna att delta i undersökningar som berör det 
aktuella känsliga ämnet. Även Kühlhorn (1983) påpekar att människor med alkoholproblem i 
allmänhet inte vill delta i alkoholundersökningar. Detta innebär alltså att undersökningar av 
denna typ inte resulterar i en rättvis spegling av befolkningens alkoholvanor. 
 
Schwarz och Oyserman (2001) påpekar som tidigare nämnts hur viktigt det är att 
respondenten tolkar frågan såsom den avses. De framför vidare att även enkla frågor ofta 
feltolkas. De tar även upp att feltolkning kan leda till såväl underrapportering som 
överrapportering. Schwarz och Oyserman (2001) tillägger att tolkningsproblem kan lösas om 
intervjuaren är tillåten att klargöra frågor, både när respondenten frågar och när intervjuaren 
märker att respondenten kanske har missförstått frågan. De nämner också vikten av att 
intervjuaren själv förstår frågan vilket inte kan tas för givet. I föreliggande studie finns det 
vissa tveksamheter om huruvida de uppmätta resultaten är korrekta mått på deltagarnas 
alkoholvanor. Det finns anledning att tro att viss överrapportering har förekommit.  Detta till 
följd av att vissa frågor tolkades på vitt skilda sätt av olika deltagare. Vissa frågor är inte så 
konkreta att de handlar om till exempel en viss mängd alkohol konsumerat. Istället kan det till 
exempel röra sig om känslor av irritation, skuld och skam. Eftersom känslor kan vara olika 
starka, kan det förekomma mycket stor spridning mellan de som svarar ja på en fråga om de 
känt en viss känsla. En person som känt stark skuld och skam för sitt drickande varje dag i 
fem år får samma poäng på CAGE som en person som också svarar ja men kanske bara känt 
sig skyldig vid ett enstaka tillfälle. För att exemplifiera detta kan nämnas att två personer som 
båda fick 1 poäng på CAGE skiljde sig mycket åt i AUDITpoäng. Den ena hade 0 respektive 
1 poäng i AUDITundersökningarna, den andre deltagaren hade 11 respektive 13 poäng. Enligt 
AUDIT är det uppenbart att de har vitt skilda alkoholvanor, detta kan man dock inte se om 
man bara tittar på CAGEresultatet. Enligt en studie av Bernadt et al. (1984) så är 25 % av 
dem som får ett positivt CAGEresultat falska positiva, det vill säga att de inte har 
alkoholproblem trots det positiva resultatet. 
 
Även vissa av AUDITfrågorna kunde upplevas tvetydiga. Frågan ”Hur ofta under det senaste 
året har du låtit bli att göra något som du borde för att du drack?” tolkades av i stort sett 
samtliga inklusive intervjuaren som att man låtit bli att göra något dagen efter på grund av 
bakfylla. Frågan kan också tolkas som att man låtit bli att göra något för att man varit 
upptagen med att dricka alkohol, detta borde vid närmare eftertanke vara den korrekta 
tolkningen. Om personer tolkar en fråga på olika sätt så ger de följaktligen olika svar. De 
olika svaren behöver inte betyda att de har olika alkoholvanor utan endast att de har tolkat 
frågorna på olika sätt.  På frågan ”Har du eller någon annan blivit skadad på grund av ditt 
drickande?” kan ”skadad” tolkas som allt ifrån ett skrubbsår till följd av att man ramlade på 
grund av alkoholpåverkan till leverskada på grund av alkoholbruk. Frågan ”Hur ofta under det 
senaste året har du inte kunnat sluta dricka sedan du börjat?” visade sig vara svår att förstå. 
Betyder frågan att man fortsätter att dricka av bara farten fast man borde ha slutat för länge 
sedan eller att det känns omöjligt att sluta dricka fast man vill? Anledningen till att vissa 
frågor är svåra att förstå kan vara att man inte varit med om det frågan syftar på. Man skulle 
då rimligtvis få 0 poäng på frågan, men genom tolkning till något man varit med om så får 
man högre poäng som alltså kan vara missvisande. Att frågorna kan feltolkas är ett gott skäl 
till att intervju är att föredra framför enkät, då intervjuaren har möjlighet att förtydliga 
frågorna, det är förstås viktigt att intervjuaren själv vet vad som menas med frågorna.  
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Man kan alltså ana en viss överrapportering i föreliggande studie. Detta går inte i linje med 
tidigare forskning som visat på att man tenderar att underrapportera alkoholbruk. Watson et 

al. (1984) påpekar att alkoholister tenderar att underrapportera alkoholkonsumtionen. En 
möjlighet är att det är främst de med alkoholproblem som underrapporterar och att 
underrapportering inte förekommer i så stor utsträckning hos dem som inte har något att dölja. 
Denna tanke får stöd hos Tourangeau och Smith (1996) som säger att de människor som har 
känsliga saker att rapportera är de som är minst benägna att rapportera det. 
 
Den bästa metoden för undersökning av alkoholvanor i forskningssammanhang skulle 
möjligen kunna vara en intervju där respondenten svarar på frågorna genom att skriva ned 
dem anonymt på ett papper. På detta sätt kan intervjuaren förtydliga oklara frågor samtidigt 
som respondenten kan ge helt ärliga svar tack vare anonymiteten. Detta fungerar naturligtvis 
inte i kliniska sammanhang där man är intresserad av en specifik persons svar och följaktligen 
inte kan använda sig av en anonym svarsblankett. Amodei et al. (2003) uppnådde dock ingen 
signifikant skillnad mellan vanlig intervju och intervju där respondenterna skrev ner svaren på 
ett papper. Man kan dock inte generalisera utifrån en studie med vissa enkät- och 
intervjufrågor till andra studier vars enkät och intervju består av andra frågor. Det kan vara så 
att känsligare frågor ger större skillnader i svar mellan olika distributionssätt. En studie av 
Richman et al. (1999) visade på mindre bias av social önskvärdhet vid enkät jämfört med 
intervju när det handlar om känsliga frågor. Detta berodde troligtvis på graden av anonymitet. 
Detta talar för att ett distributionssätt med hög grad av anonymitet skulle ge tillförlitligare 
svar.  
 
Föreliggande studie kunde inte påvisa några signifikanta skillnader mellan enkät- och 
intervjumetod. På grund av vissa brister i studien som till exempel brist på anonymitet vid 
enkätförsöket, för lite tid mellan enkät och intervju samt en alltför homogen population till 
följd av tillgänglighetsurval så kan inga slutsatser om de olika distributionssättens 
tillförlitlighet dras. Det behövs vidare forskning, där bör man utforma enkätförsöket så att det 
blir helt anonymt. Enligt denna studie kan man anta att det är först då som en möjlig skillnad 
kan visa sig. 
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