
 

 
 

Tio personliga frågor om ditt alkoholbruk (AUDIT) 
 
Använder du alkohol måttligt, lagom eller för mycket? Är ditt alkoholbruk till glädje eller besvär? 
Har du någon gång velat minska ditt drickande? Du kan själv testa och bedöma ditt alkoholbruk. 
 
Kryssa för det svarsalternativ som bäst motsvarar din situation (poängen är inom parentes). 
 
1. Hur ofta dricker du öl, vin eller andra alkoholdrycker? 

 aldrig (0) 

 cirka en gång i månaden eller mindre (1) 

 2-4 gånger i månaden (2) 

 2-3 gånger i veckan (3) 

 4 gånger i veckan eller oftare (4) 
 
2. Hur många portioner alkohol har du vanligen druckit de dagar när du 
druckit något? 

 1-2 portioner (0) 

 3-4 portioner (1) 

 5-6 portioner (2) 

 7-9 portioner (3) 

 10 portioner eller fler (4) 
 
3. Hur ofta har du vid ett och samma tillfälle druckit sex portioner eller 
mer? 

 aldrig (0) 

 mindre än en gång i månaden (1) 

 en gång i månaden (2) 

 en gång i veckan (3) 

 dagligen eller nästan dagligen (4) 
 
4. Hur ofta har det under det senaste året hänt att du inte lyckats sluta 
dricka när du väl kommit i gång? 

 aldrig (0) 

 mindre än en gång i månaden (1) 

 en gång i månaden (2) 

 en gång i veckan (3) 

 dagligen eller nästan dagligen (4) 
 
5. Hur ofta under det senaste året har det hänt att du på grund av ditt drickande inte lyckats uträtta 
något som du egentligen skulle ha gjort? 

 aldrig (0) 

 mindre än en gång i månaden (1) 

 en gång i månaden (2) 

 en gång i veckan (3) 

 dagligen eller nästan dagligen (4) 
 
 



 

 
 
6. Hur ofta har du under det senaste året efter ett sjöslag behövt öl eller alkohol av annat slag för att 
komma i gång ordentligt på morgonen? 

 aldrig (0) 

 mindre än en gång i månaden (1) 

 en gång i månaden (2) 

 en gång i veckan (3) 

 dagligen eller nästan dagligen (4) 
 
7. Hur ofta har du under det senaste året haft moralisk baksmälla eller ångerkänslor när du druckit? 

 aldrig (0) 

 mindre än en gång i månaden (1) 

 en gång i månaden (2) 

 en gång i veckan (3) 

 dagligen eller nästan dagligen (4) 
 
8. Hur ofta har det under det senaste året hänt att du på grund av ditt drickande glömt vad som hände 
föregående kväll? 

 aldrig (0) 

 mindre än en gång i månaden (1) 

 en gång i månaden (2) 

 en gång i veckan (3) 

 dagligen eller nästan dagligen (4) 
 
9. Har du fysiskt skadat dig själv eller någon annan till följd av ditt alkoholbruk? 

 nej (0) 

 ja, men inte under det gångna året (2) 

 ja, under det senaste året (4) 
 
10. Har någon anhörig, vän, läkare eller annan person varit bekymrad över ditt alkoholbruk eller 
föreslagit att du skulle dricka mindre? 

 aldrig (0) 

 ja, men inte det senaste året (2) 

 ja, under det gångna året (4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Världshälsoorganisationen WHO (AUDIT-test). 



 

 
 

 


