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Abstrakt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartläggningen baseras på två gruppers egen rapportering genom AUDIT-
formulär och blodprov med den biologiska markören CDT ifrån en 
riskbruksundersökning. Den ena gruppen är en blandad grupp med 
övervägande del kollektivanställda, den andra gruppen bestod enbart av 
tjänstemän. En jämförelse gjordes mellan de två grupperna och en 
referensgrupp. Fokuseringen ligger på de tre första frågorna i AUDIT-
formuläret som beskriver konsumtionsmönstret. Det kommer även att 
belysas hur många det är som screenar positivt på frågeformuläret och den 
biologiska markören CDT. Undersökningen tyder på att de 
kollektivanställda konsumerar alkohol vid färre tillfällen jämfört med 
gruppen med enbart tjänstemän. Gruppen med övervägande del 
kollektivanställda konsumerar dock mer vid de tillfällen de dricker 
alkohol. Är detta ett uttryck för att den totala konsumtionen är likvärdig 
men att den sker på olika sätt? Trots likvärdiga poäng på 
konsumtionsmönstret så var det fler som screenade positivt på audit i 
gruppen med kollektivanställda. Det var ingen av de deltagande som 
screenade positivt på CDT-markören trots att 8,5 % av referensmaterialets 
individer screenade positivt på den.  
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Introduktion 
 

Riskbruksprojektet startade våren 2004 av folkhälsoinstitutet och finansierades av 

socialdepartementet. Riskbruksarbetet startade för att man såg att alkoholkonsumtion hade 

ökat drastiskt mellan 1993 till 2003 och därmed också risken för ohälsa. Målet med 

riskbruksprojektet var att företagshälsovården och primärvården skulle öka sina kunskaper om 

riskabel och förhöjd alkoholkonsumtion. Sedan dess har riksbruksscreening av alkohol med 

hjälp av AUDIT-formulär (Alcohol Use Disorders Identification Test) och biomarkören CDT 

(Carbohydrate-Deficient Transferrin) blivit en etablerad metod inom företagshälsovården. 

I undersökningen görs en jämförelse mellan två grupper. Den ena består av en blandad grupp 

med både kollektivanställda och tjänstemän. De har aldrig tidigare genomgått en 

riskbruksundersökning. Den andra består av enbart tjänstemän och har för två år sedan gjort 

en riskbruksundersökning 

 

Bakgrund 
Under perioden 1996-2003 så har alkoholkonsumtionen ökat med 29 % i Sverige. Idag 

dricker vi oftare än tidigare, vi dricker också mer per tillfälle än tidigare. Sedan 1987 vårdas 

tre gånger så många kvinnor i åldern 19-24 per år för alkoholförgiftning. Andelen 

riskkonsumenter antas ha ökat speciellt bland kvinnor och unga män. Andelen kvinnor som 

dör i en alkoholdiagnostiserad sjukdom ökar i åldern 45-75 år och andelen män som dör i 

alkoholrelaterade diagnoser ökar i åldern över 65 år.(Folkhälsorapport 2005) 

 

Definition på riskbruk 

World Health Organizations (WHO) definition på riskbruk innefattar alla 

beroendeframkallande substanser, både alkohol och narkotika. Man beskriver det inte som 

risk use. ”Hazardous use” är en mer använd term. WHO:s definition är följande: 

 

“Hazardous use: A pattern of substance use that increases the risk of harmful consequences 

for the user. Some would limit the consequences to physical and mental health (as in harmful 

use); some would also include social consequences. In contrast to harmful use, hazardous use 

refers to patters of use that are of public health significance despite the absence of any current 

disorder in the individual user.”(SFI 2007)  
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Statens Folkhälsoinstituts (SFI) fokusering angående riskbruk ligger på alkohol. ”Riskbruk är 

ett bruk av alkohol som är eller kan bli skadligt, men där beroende inte föreligger.” ( SFI 

2007). SFI anser också att det är väldigt individuellt och situationsbetingat vad som är 

riskfyllt. Det finns dock vissa kriterier som kan betraktas som riskfyllt ur en medicinsk 

synvinkel. Det är riskabelt att överskrida en veckokonsumtion av 14 standard glas alkohol per 

vecka om man är man och 9 stycken standardglas om man är kvinna. Att ägna sig åt 

berusningsdrickande anses också som riskfyllt. Berusningsdrickande anses det vara om man 

är kvinna och dricker mer än 4 stycken standard glas vid ett tillfälle eller om man är man och 

dricker mer än 5 stycken standard glas vid samma tillfälle. (Andreasson S, Allebeck P, 2005.) 

 
Alkoholmissbruk och alkoholberoende 

Alkoholmissbruk definieras enligt DSM-IV, (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders). DSM-IV är ett amerikanskt system för diagnos och klassifikation av psykiska 

störningar och som även används i Sverige. Ett av fyra nedanstående kriterier skall upprepas 

under ett års tid. 
• Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckand att 

fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet 

• Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, 

exempelvis vid bilkörning eller i arbetslivet. 

• Upprepade kontakter med rättsväsendet som en följd av missbruket. 

• Fortsatt användning trots återkommande problem.  

 

Alkoholberoende diagnostiseras i DSM- IV enligt nedan. Tre av sju kriterier ska vara 

uppnådda under ett års tid för att diagnos skall kunna sättas 

• Behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt. 

• När alkoholbruket upphör, abstinensbesvär. 

• Intar större mängd eller intar under längre tid än vad som avsågs. 

• Varaktig önskan eller misslyckade försök att minska intaget. 

• Betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket av 

alkohol eller narkotika. 

• Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas 

• Fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador. 

(American Psychiatric Association, 2000) 
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Konsekvenser av riskbruk 

Riskbruk av alkohol leder till en försämrad hälsa och arbetsmiljö. Ett riskbruk leder även till 

större kostnader både för arbetsgivaren och också individen. Många studier visar att genom ett 

blodprov där man analyserar kolhydratfattigt transferin (CDT) och ett frågeformulär (Audit) 

kan man identifiera riskbrukare av alkohol. Om man sedan screenar positivt på ovanstående 

blodprov eller frågeformulär så kan man genom en enkel alkoholrådgivning i många fall 

minska deras alkoholkonsumtion. Om man minskar alkoholkonsumtionen hos riskbrukarna så 

minskar man frånvaron och man får en positiv effekt på arbetsmiljön. Även risken för ohälsa, 

olyckor och arbetsrelaterade skador minskar. (Hermansson U, 2004) 

 

 

Alkoholpolitiska mål och insatser 

Storkonsumenter av alkohol och människor med alkoholproblem har en ökad risk att bli 

sjukskrivna. En analys gjord på den inhemska alkoholförsäljningen och sjukfrånvaro i Sverige 

mellan 1935-2002 visar, att om alkoholkonsumtionen ökar med 1 liter ren alkohol per år, så 

ökar männens sjukfrånvaro med 13 %. (Marklund S, Teorell T, 2005) 

 
Regeringens proposition 2005 angående nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner 

visar på att det troligtvis finns 700 000 riskbrukare i arbetslivet. Man tror även att 15-30 % av 

sjukskrivningarna kan vara alkoholrelaterade och att var fjärde arbetsplatsolycka i världen är 

alkohol eller narkotikarelaterad. En person som riskbrukar har en mindre arbetsförmåga och 

en mindre produktivitet. Det finns en högre risk att vara inblandad i olycksfall. Man har en 

högre sjukskrivning och en större risk att bli förtidspensionär. (Regeringens proposition  

2005/06:30) 

 

”Regeringens förslag: Målet för den svenska alkoholpolitiken skall vara att främja folkhälsan 

genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Målet skall nås genom 

insatser för att minska den totala alkoholkonsumtionen och mot skadligt dryckes-beteende, 

med hänsyn tagen till skillnader i livsvillkor och behov mellan flickor och kvinnor, pojkar och 

män.  

Särskilt prioriterade delmål skall vara att  

− åstadkomma en alkoholfri uppväxt,  

− skjuta upp alkoholdebuten,  

− minska berusningsdrickandet,  
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− åstadkomma fler alkoholfria miljöer,  

− bekämpa den illegala alkoholhanteringen,  

− ingen alkohol skall förekomma i trafiken, i arbetslivet eller under graviditeten.” 

(Regeringens proposition 2005/06:30, s.32) 

 

 

2002 kom en proposition som handlade om elva målområden för folkhälsan. Målet med 

propositionen var att hälsofrågorna skulle få en mer framskjuten position i politiken.  Sverige 

har även ställt sig bakom WHO:s 21 hälsopolitiska mål från 1999. Nedan följer de 

målområden som gynnas av en minskning av riskbrukskonsumtionen. (Pellmer K och 

Wrammer B, 2001 och Ewles L,  Simnet I, 2005) 

 

Målområde 3:trygga och goda uppväxtvillkor.  

Regeringen vill att uppväxtmiljön skall vara drogfri. Minskad alkoholanvändning 

leder till minskad risk att utsättas för droger i sin uppväxt 

 

Målområde 4: Ökad hälsa i arbetslivet 

Minskad alkoholkonsumtion leder till minskad sjukfrånvaro och risk att bli skadad 

på sin arbetsplats 

 

Målområde 5: Sunda och säkra miljöer och produkter 

Arbetsmiljön blir säkrare då färre individer lider av dagen efter symtom. 

 

Målområde 6 : En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Företagshälsovården i detta fallet arbetar mer hälsofrämjande när man försöker 

minska riskbrukarna och innan någon skada skett. 

 

Målområde 11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från 

narkotika och doping samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande 

Genom riskbruksmetoden försöker vi minska bruket av alkohol. 
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Beskrivning av företaget i undersökningen 
Företaget finns inom tillverkningsindustrin. Företaget är representerat över hela världen och 

är världsledande inom sitt område. Huvudkontoret ligger i Sverige och undersökningen 

gjordes i Sverige. Företaget har erbjudit 200 anställda per år att genomgå en friskprofil 

inklusive en riskbruksscreening sedan år 2006. Genom riskbruksarbetet försöker företaget att 

på sikt minska den totala alkoholkonsumtionen, alkoholmisbruket, förbättra arbetsmiljön, de 

anställdas hälsa och förbättra kvaliten på arbetet. 

Företaget har arbetat aktivt med sin alkoholpolicy och strävat efter större kunskap kring 

missbruksfrågorna i samband med att undersökningarna startade. De har gjort det bland annat 

genom föreläsningar i riskbruk för de anställda och genom ovan nämnda undersökningar. I 

början såg vi som arbetade med företaget att de kom fram flera alkoholrehabiliteringsfall, vi 

såg detta även som en effekt av den stödjande och hjälpande missbrukspolicyn och att man 

lyfte fram alkoholfrågan.   

 

Syfte 
Syftet med studien är att lyfta fram två definierade arbetsgrupper och undersöka om det 

föreligger skillnader mellan dem och i förhållande till referensmaterialet. Studien kommer 

framförallt att inrikta sig på om en riskfylld konsumtion av alkohol finns. Fokuseringen ligger 

främst på de tre första frågorna i AUDIT formuläret. 

 

Specifika frågeställningar 

Hur många procent screenar positivt på frågeformuläret? 

Hur många procent screenar positivt på CDT-markören? 

Finns det skillnader mellan de två grupper hur de riskbruksscreenar? 

Hur förhåller de två gruppernas underundersöknings värden jämfört med referensgruppernas. 
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Etisk avvägning 
Den etiska avvägningen grundar sig på tre etiska principer. (Pellmer och B. Wrammer, 2007) 

  

1. Autonomiprincipen: Det finns en moralisk skyldighet att respektera allas rätt att fritt 

bestämma över sig själva och sina tillgångar. 

2. Omsorgsprincipen: Det finns en moralisk skyldighet att inte skada, att minska och 

förebygga lidande och att främja välbefinnande. 

3. Rättviseprincipen: Det finns en moralisk skyldighet att gynna dem som har det sämst 

ställt vid fördelning av börder och förmåner. 

 

Undersökningen var frivillig därmed bestämmer individerna över sig själva och studien följde 

därmed autonomiprincipen. Om ett positivt resultat framkommit på undersökningen erbjöds 

kostnadsfritt för individen stöd för att komma tillrätta med sitt alkoholriskbruk. Sekretessen 

och integriteten bevaras under hela processen både vid undersökning och vid redovisning till 

företaget. Därmed följer studien omsorgsprincipen. Alla inom företaget erbjöds 

undersökningen. Man försökte även att nå dem som behöver undersökningen mest skall få 

tillgång till den före grupper som inte bedöms ha lika stort behov. På så sätt försökte man 

följa rättviseprincipen. 

 

 

Metod  
 

Urval 
Val av undersökningsgrupp sker genom beställningar ifrån företaget. Sedan år 2006 beställde 

de varje år 200 st. friskprofiler med Audit. Undersökningarna sker i första hand avdelningsvis. 

Projektet startade 2006 och det har fram tills nu genomförts cirka 600 st. friskvårdsprofiler 

med riskbruksscreening. Studien har genomförts på två grupper. Det som styrt att det har 

blivit dessa grupper är att de är de två grupperna som företaget har begärt undersökningar på 

inom tidsrymden jag hade på mig för undersökningen. Urvalet baseras på en sammanvägning 

av olika faktorer och prioriteringar som helt gjordes av företaget. 
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Grupp 1 

I Grupp 1 kallades 29 individer. 27 stycken valde att delta. Grupp 1 bestod av 10 stycken 

tjänstemän och 17 stycken kollektivanställda. Undersökningen gjordes i oktober-november 

2008. Genomsnittsåldern i grupp 1 var 40,5 år och medianåldern var 40 år.  Grupp 1 bestod av 

3 kvinnor och 24 män. 

 

Grupp 2 

I Grupp 2 kallades 19 st. tjänstemän.  De undersöktes i mars 2009. Grupp 2 gjorde för två år 

sedan samma undersökning. Grupp 2 bestod av 7 kvinnor och 12 män, genomsnittsålder var 

40,3 år och medianåldern var 37 år. Svarsfrekvensen var 100 % både på frågeformuläret och 

också CDT markören.  

 

En noggrannare kontroll av frågorna 1-3 som kontrollerar alkoholkonsumtionen gjordes. 

Fråga 1 kontrollerar frekvensen, fråga 2 kontrollerar den typiska kvantitet vid dryckestillfället 

och fråga tre besvarar hur ofta man har en hög konsumtion, det vill säga att man dricker 6 st. 

standardglas eller mer vid ett och samma tillfälle.  

 

 

Referensgrupp Audit 

Baseras på en studie gjord för att undersöka den genomsnittlige svenskens responser av 

AUDIT. 628 män valdes ut varav 471 deltog. Medelåldern var 42,8  range 17-71 år (+ 14,2 

år). (Bergman H. och Källmén H, 2000) 

 

Referensgrupp CDT  

570 inom transportsektorn där 63 % var män (n=358), medelåldern på hela gruppen var 43,6 

med en range på 21-64 år (SD 9,6). (Hermansson U. mfl. 2000) 

 

Instrument 
AUDIT frågeformulär om alkoholvanor kommer från WHO. Audit står för Alcohol Use 

Disorders Identification Test.Formuläret främsta avsikt är att tidigt identifiera skadligt 

drickande men inte att upptäcka alkoholism. Positivt utfall sker om en manlig individ får 8 

poäng eller mer. Kvinnliga deltagare fick positivt utslag vid 6 poäng eller mer. (se Bilaga 1 

och 2).  Reliabiliteten för audit är hög.(Selin K.H 2003) 
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Carbohydrate-Deficient Transferrin dvs CDT är en alkoholmarkör som mäts genom blodprov. 

I undersökningen så användes CDT %-HPLC metoden som har fördelen att den avslöjar 

genetiska atypier till skillnad från övriga CDT analyser. Ett utslag på 2,0 % eller mer gav 

positivt utslag. ( Bo Bjerre mfl 2001) (Se bilaga 3).  

 

Genomförande 
Riskbruksundersökningen sker samtidigt med en friskprofil. Frågor kring alkoholvanorna 

kopplas till den egna hälsan och upplevs på så sätt som mindre kontroversiellt. Alla som blir 

kallade till undersökning har informerats om undersökningarna i samband med en 

inspirationsföreläsning om hälsa. Föreläsningen sker innan friskprofilsundersökningen och 

riskbruksundersökningen. I samband med föreläsningen delas även frågeformulären ut.   

Friskprofilen och riskbruksscreeningen genomfördes individuellt i september och oktober -

2008 för grupp 1. Grupp 2 lämnade sina data i mars 2009. Undersökningen var frivillig. De 

som fick positivt resultat på screeningen av alkoholriskbruk. De av dessa som behövde 

individuellt anpassad hjälp med att komma tillrätta med sitt riskbruk erbjöds detta. Företaget 

hade i förväg godkänt fria återbesök. 

 
Analys/Bearbetning 
Författaren har själv bearbetat undersökningens värden. 

 

Resultat 
Fråga 1 
 

Fråga 1 Hur ofta dricker du alkohol? Se tab. 1 

 

Tab. 1 beskriver hur frekvent alkoholintaget är 

Hur ofta 

dricker du 

alkohol? 

Antal 

som 

deltog 

Aldrig 1 gång i 

månaden 

eller mindre

2-4 gånger i 

månaden 

2-3 gånger 

i veckan 

4 gånger i 

veckan 

eller mer 

Grupp 1 n=27 2  ( 7,4%) 4  (14,8%) 13 ( 48,1%) 8 (29,6%) 0 ( 0%) 

Grupp 2 n=19 1 ( 5,2%) 2 (10,5%) 7 (36,8%) 7 (36,8%) 2 (10,5%) 
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Fråga 2 
 
Fråga 2.Hur många standardglas dricker du en typisk dag då du dricker alkohol? Se tab. 2. 

Antalet deltagande har sjunkit på grund av att totalt 3 stycken svarade att de aldrig drack 

alkohol på fråga 1 och i fråga två fanns inget svarsalternativ för dem.  

 
Tab. 2  beskriver hur stor kvantiteten är en normal dag då alkohol intas 

Hur många 

standardglas dricker 

du en typisk dag då 

du dricker alkohol? 

Antal 

som 

deltog 

1-2  3-4  5-6  7-9  10 eller 

fler 

n=25 6 (22,2%) 15 (55,6%) 2 (7,4%) 1 (3,7%) 1 (3,7%) Grupp 1 

n=18 9 (47,3%) 8 (42,1%) 0 (0%) 1 (5,2%) 0 ( 0%) Grupp 2 

 
Fråga 3 
 

Fråga 3. Hur ofta dricker du sex standardglas vid ett och samma tillfälle? Se tab. 3 

 

Tab. 3 beskriver hur ofta man har ett berusningsdrickande. 

Hur ofta dricker du 

sex standardglas 

vid ett och samma 

tillfälle?  

Antal 

som 

deltog 

Aldrig Mer sällan 

än en gång i 

månaden 

Varje 

månad 

Varje vecka Dagligen 

eller nästan 

varje dag 

Grupp 1 n=27 7 (26%) 14 (48,2%) 5 (18,5%) 1 (3,7 %) 0 (0%) 

Grupp 2 n=19 8 (42,1%) 9 (47,3%) 2 (10,5%) 0 (0 %) 0 (0%) 

 

.  
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Fig. 1 
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 Fig. 1 visar genomsnittsvärden på frågorna 1-3 var för sig samt genomsnittet på det 

sammanlagda poängresultatet på de tre första frågorna 

 

I grupp 1 var det 18,5 % (n=5) positiva på riskbruksscreeningen. Av de 5 positiva hade 

samtliga svarat positivt på frågeformuläret. Ingen av dem hade en positiv CDT markör.  

I grupp 2 var det 10,5 % (n=2) positiva på riskbruksscreeningen. De två positiva hade 

screenat positivt på frågeformuläret. Ingen av de två hade screenat positivt på CDT-markören. 

Se tab.4 

 

Tab.4 Beskriver andelen som screenade positivt 

 Antal som 

deltog 

Positiva CDT Positiva Audit Ej velat delta 

Grupp 1. 27 0% 18,5% (n=5) 2 

Grupp 2 19 0% 10,5% (n=2) 0 

Ref. grupp  570* 

 471** 

8,9% 17,9% 157 

 

* CDT referensgrupp 

** Audit referensgrupp 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Det är viktigt att komma ihåg att riskbruksscreeningen inte är en diagnostisk metod som följer 

några DSM IV kriterier. Däremot är det ett hjälpmedel att hitta de individer som har en 

riskfylld konsumtion som kan leda till ohälsa. Att därför använda metoden i samband med en 

hälsoundersökning uppfattas oftast inte som kränkande då individen ser sambandet med sin 

egen hälsa.  

 

 Preben Bendtsson, professor och alkoholforskare sa i en Debatt om screening med audit att ” 

det är bara fråga 1-3 som handlar om riskbruk, resten handlar om missbruk och beroende.” 

Han menade vidare att det finns risk att man blandar ihop begreppet med missbruk och 

beroende.( Debatt om screening med audit, SFI 081117)  

 

Alkoholscreening med riskbruksmetoden med har även genomförts vid medicinska 

konsultationer hos läkare. I denna grupp tycks alkoholbelastningen vara större än hos dem 

som gör alkoholscreening i samband med hälsoundersökningar. (Debatt om screening med 

audit, SFI 081117). En del kanske ökar sin alkoholkonsumtion när de blir sjuka medan andra 

blir sjuka på grund av sin höga alkoholkonsumtion. 

Övervägande delen av dem som screenar positivt gör det enbart på den ena markören, alltså 

antingen AUDIT-formuläret eller CDT-markören. Den biologiska markören kan öka 

självrapportering, så trots att inget positivt utslag har skett i undersökningen så har den 

troligtvis hat en betydelse. (Hermansson U. mfl. 2000) 

 

Det finns en risk att formulären fylls i med övriga i gruppen trots muntliga och skriftliga 

instruktioner vilket kan påverka resultaten. Att få reda på vilka frågor man kommer att ställas 

innan friskprofilen är en fördel dock. Klienten känner sig säkrare inför hälsoundersökningen 

ju mer medveten den är om vad undersökningen handlar om, därför delades formulären ut 

innan undersökningstillfället.  

 

Hur skall man tolka de som har uteblivit från undersökningen? Att de är överrepresenterade 

vad det gäller missbruk är nog ingen helt okvalificerad gissning.  
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I grupp 1 var det 2 stycken som inte ville delta i riskbruksscreeningen men de valde att gå på 

friskprofilsundersökningen. Deras chef fick därför inte reda på om de genomfört 

riskbruksscreeningen eller inte. På grund av autonomiprincipen är det viktigt att vi respekterar 

deras val att inte delta och det är viktigt att vi skyddar deras sekretess och integritet under hela 

arbetet gentemot företaget. Att poängtera är att vi inte vet vilket resultat de skulle ha fått om 

de genomfört screeningen. 

 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet tyder på att grupp två dricker alkohol oftare men mindre mängd per gång jämfört 

med grupp 1. 47,8 % i grupp 2 dricker alkohol 2ggr eller mer i veckan. Motsvarande siffra för 

Grupp 1 är 29,6 %. Däremot drack 70 % i grupp 1 3 glas eller mer en typisk dag då de drack 

alkohol. Motsvarande siffra för grupp 2 är 47 %. Fråga 3 som beskrev hur ofta man hade ett 

berusningsdrickande visade att 22.2% i grupp 1 hade det minst en gång i månaden. I grupp 2 

var det bara 10,5 % som hade ett berusningsdrickande varje månad 

 

Den sammanlagda poängen för båda grupperna på frågorna 1-3 är likvärdig eller skiljer sig 

lite jämfört med referensvärdet. Medelvärdet var för grupp 1 3,9 poäng. För grupp 2 och 

referensvärdet var värdet 3,6 poäng. Frågorna 1-3 som skall beskriva alkoholkonsumtionen 

tyder alltså på att grupperna har en likvärdig konsumtion av alkohol trots de sociala 

skillnaderna på grupperna.  

Likvärdiga resultat där männen i lägre samhällsklasser konsumerar mer vid samma tillfälle 

men att det inte går att påvisa någon skillnad med den totala konsumtionen finns. (Pellmer K. 

och Wramner B, 2007) 

 

I grupp 1 var det 18,5% som screenade positivt på AUDIT. Det var enbart 10,5 % som 

screenade positivt i grupp 2. Troliga orsaker till det kan vara att den högre konsumtionen vid 

enstaka tillfällen innebär större risk att få mer poäng på övriga frågor i AUDIT. Det kan också 

bero på att grupp 2 genomgått en riskbruksscreening tidigare. Referensgruppens värde för en 

positiv AUDIT är 17,9%. 

 

 Det var 37 % kvinnor i grupp 2 jämfört med 10 % i grupp 1. Referensmedelvärdet för 

kvinnor på fråga 1-3 är 2,2 poäng till skillnad på männens medelvärde på 3,6 poäng. I 

undersökningen har referensvärdet varit männens medelvärde. Om det hade varit enbart män i 
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grupperna så borde poängresultatet ha ökat för bägge grupperna. Det borde dock ha ökat mest 

hos grupp 2. 

 

I friskprofilen som gjordes i samband med AUDITundersökningen finns det frågor som 

handlar om alkoholvanor. Av grupp 1 och grupp 2, samt de 2 som avstod 

riskbruksundersökningen fanns det 3 individer som gav utslag på alkoholfrågorna i 

friskprofilformuläret. Sammanlagt var det 7 stycken som screenade positivt på audit.  

 

Det är anmärkningsvärt att inga CDT-positiva påträffades i de totalt 46 undersökta 

individerna, när referensvärdet har 8,9% positiva på CDT. Man ställer sig frågande om 

människor inom transportsektorn har extra höga CDT värden? Att grupp 2 tidigare har gjort 

samma undersökning kan ha påverkat resultatet. En trolig orsak är att arbetet med 

alkoholriskbruk under 3 års tid på företaget som har gjort så att nivåerna har sjunkit. 
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