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Sammanfattning 

Denna studie ämnar undersöka eventuella samband mellan alkoholkonsumtion och 

livstillfredställelse samt sambandet mellan att vara närstående till en person med 

alkoholproblematik och livstillfredställelse. Det undersöks även om dessa samband 

skiljer sig mellan könen man och kvinna. Studiens hypoteser utgår från tre olika teorier 

om livstillfredställelse som på olika sätt förklarar vad som påverkar livskvaliteten. 

Studiens hypoteser utgår även från normaliseringsteorin, avvikelseteorin samt tidigare 

forskning om alkoholkonsumtionens effekter. Datamaterialet som ligger till grund för 

studiens analyser är den nationella SOM-undersökningen år 2016. Urvalet bestod av 

boende i Sverige år 2016 i åldrarna 16 till 85 år. Analyserna genomfördes med logistisk 

regressionsanalys och samtliga analyser kontrollerades för ålder. Resultaten visar ett 

positivt samband mellan högre alkoholkonsumtion och livstillfredställelse. Detta 

samband påverkas inte av kön. Resultaten visar ett negativt samband mellan att ha en 

närstående med alkoholproblem och livstillfredställelse. Detta samband påverkas inte 

heller av kön.  

 

Nyckelord 
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SOM-undersökningen.
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Inledning  

Alkohol är den vanligaste drogen i Sverige och närmare 80 procent av den vuxna 

befolkningen har konsumerat alkohol under de senaste 30 dagarna (CAN, 2016). I genomsnitt 

konsumerar en svensk medborgare som är 15 år eller äldre 7 liter alkohol per år (CAN, 2018). 

Alkoholen har för många en given plats i vardagen och ofta firas högtider och stora händelser 

i livet som skolavslutningar och bröllop med alkohol (Beccaria & Guidoni, 2002). Att många 

konsumerar alkohol kan bero på att den har en mängd positiva egenskaper, vilka bland annat 

är att den påverkar humöret positivt, underlättar i sociala sammanhang, dämpar ångest och 

smärta samt ökar självförtroende (Johansson & Wirbing, 1999; Room & Hradilova, 2004).  

Alkoholen utgör också en stor problematik för många. En ökad tillgång till alkohol och det 

faktum att alkohol förekommer i många sociala sammanhang leder till att fler kan förväntas 

utveckla alkoholproblem och få alkoholskador. Risken är att personer med en riskkonsumtion 

övergår till ett missbruk, vilket kan förklaras av att personer som tidigare var helgdrickande 

nu även dricker på vardagar (Johansson & Wirbing, 1999). I Sverige är andelen med 

riskkonsumtion 17 procent i åldrarna 16 till 84 och det är fler män än kvinnor som är 

riskkonsumenter av alkohol (Folkhälsomyndigheten, 2017). Alkoholkonsumtionens negativa 

konsekvenser har visat sig vara många (Johansson & Wirbing, 1999; Andershed & 

Andershed, 2005; Okoro et al., 2004). De negativa konsekvenserna av alkoholkonsumtionen 

kan tänkas påverka individers livskvalitet. Det finns olika tankar om vad som påverkar 

individers livskvalitet, vilka bland annat är individens subjektiva välbefinnande, att personen 

är nöjd med sitt liv samt flera värden som uppfattas som objektiva som relationer, moraliskt 

handlande och att vara frisk (Brülde, 2003).  

Alkoholens problematik belyses ofta utifrån hur det påverkar samhället i stort eller utifrån 

personen som konsumerar alkohol och mer sällan utifrån hur den påverkar andra i närheten 

(Fillmore, 1985). Men närstående kan påverkas på olika sätt av alkoholkonsumenter 

(Hradilova, 2004b). I studier av alkoholkonsumtion är ett könsperspektiv oundvikligt då det 

finns en stor skillnad mellan könsrollerna, vilket gör att attityder och normer kring kvinnors 

bruk av alkohol skiljer sig avsevärt från mäns. Att vara ”en riktig man” och ”en riktig kvinna” 

skiljer sig åt, vilket skapar olika förväntningar beroende på kön (Helmersson, 2002).  



 

 2 

Det är viktigt att undersöka vad som påverkar människors livskvalitet eftersom det bland 

annat kan påverka människors handlande. De flesta anser att livskvalitet precis som hälsa är 

något som bör främjas och föreställningen om vad livskvalitet är och vad som påverkar den 

spelar en viktig roll inom hälso- och sjukvården samt psykiatrin (Brülde, 2003). Hur 

alkoholen påverkar den psykiska och fysiska hälsan samt sociala aspekter är väldokumenterat 

men alkoholens effekt på individers allmänna livskvalitet är inte lika utrett. Hur individers 

alkoholkonsumtion påverkar närstående är inte heller lika utrett utan fokus har främst varit på 

de negativa aspekter gällande individen som själv konsumerar alkohol. Denna studie kommer 

därför undersöka alkoholkonsumtionens relation till livskvalitet utifrån idén om att 

alkoholkonsumtionens negativa aspekter påverkar individers livskvalitet samt närståendes 

livskvalitet. Samt om dessa eventuella samband skiljer sig mellan könen man och kvinna. 

Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka om alkoholkonsumtion påverkar individers 

livstillfredsställelse. Fokus ligger på konsumtionen samt kön. Studien ämnar även att 

undersöka eventuella samband mellan att ha en närstående med alkoholproblematik, kön och 

individens livstillfredställelse. Utifrån syftet formuleras följande frågeställningar:  

 Finns det ett samband mellan alkoholkonsumtion och individers livstillfredsställelse? 

 Finns det en skillnad i sambandet mellan konsumtionen och livstillfredsställelse 

beroende på kön? 

 Finns det ett samband mellan att ha en anhörig med alkoholproblematik och individers 

livstillfredsställelse? 

 Finns det en skillnad i sambandet mellan att ha en anhörig med alkoholproblematik 

och individers livstillfredställelse beroende på kön?  

Disposition 

Uppsatsen inleds med en presentation av teorierna om livskvalitet, normaliseringsteorin samt 

avvikelseteorin. Därefter presenteras tidigare forskning om alkoholkonsumtionens effekter 

och konsekvenser och hur dessa skiljer sig åt mellan könen. Även tidigare forskning om hur 

närstående till personer med alkoholproblematik påverkas samt skillnad i påverkan mellan 

könen redovisas. Vidare redogörs för studiens fyra hypoteser. Efter det följer ett data och 
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metodavsnitt där bland annat datamaterial, urval, bortfall, variabler och analysmetod 

presenteras. Avsnittet avslutas med en diskussion kring hur studien förhållit sig till 

forskningsetiska principer. Därefter presenteras studiens resultat, detta inleds med deskriptiva 

analyser och därpå analyser av varje hypotes. Slutligen förs en diskussion kring resultatet för 

varje hypotes samt en metodreflektion. Avsnittet avslutas med förslag till framtida forskning.  

Teori  

I följande avsnitt presenteras de teorier som utgjort studiens ansats.  

Teorier om livskvalitet 

Enligt Brülde (2003) kan teorier om ”det goda livet” delas in i tre kategorier, vilka är 

hedonismen, önskeuppfyllelseteorin och den objektivistiska pluralismen. För att kunna 

besvara vad som gör livet värt att leva har filosofer infört en distinktion mellan vad som har 

ett instrumentellt värde för oss (ett värdefullt medel till ett slutgiltigt mål som exempelvis 

medlet pengar) och vad som har ett finalt värde för oss (vad som är det slutgiltiga målet och 

inte medlet till målet som exempelvis lycka). Livskvalitet definieras av Brülde som det finala 

värde en individs liv har för individen själv och hur en individ värderar sitt liv styrs av hur 

mycket positivt och negativt finalt värde livet innehåller. De teorier som presenteras nedan 

ger en förståelse för vad som påverkar individers livskvalitet både positivt och negativt. 

(Brülde, 2003)  

Hedonismen 

Enligt hedonismen är det endast det subjektiva välbefinnandet som påverkar en individs 

livskvalitet. Den rena hedonismen anser att endast behagliga upplevelser kan vara finalt bra 

för en person och endast obehagliga upplevelser och lidande kan vara finalt dåligt för en 

person och tar inte hänsyn till, vilka andra egenskaper upplevelser kan ha. Yttre faktorer har 

inte någon direkt påverkan på livskvaliteten utan kan endast vara ett medel till det finala 

värdet. Hur en individ värderar sin livskvalitet vid ett givet tillfälle beror enbart på hur 

personen mår i just det tillfället vilket styrs av hur mycket behag och obehag som upplevs just 

då. Upplevelsen av mer behag och mindre obehag ger högre livskvalitet. (Brülde, 2003) 
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Det finns många olika slags behagliga och obehagliga upplevelser. Behagliga upplevelser kan 

vara av sinnlig njutning som sex, dofter eller ett gott vin. Det kan också vara välbefinnandet 

individer upplever av bra musik eller film men också den tillfredsställelse som kan upplevas 

vid en prestation. Obehagliga upplevelser kan vara av psykisk eller fysisk karaktär som bland 

annat smärta och illamående eller ångest, skam och skuld. (Brülde, 2003)  

Det finns ett flertal kritiska synpunkter på teorin, vilka exempelvis är att det finns mer än 

behagliga eller obehagliga upplevelser som kan vara finalt bra eller dålig och att även det som 

sker utan individens medvetande kan påverka dennes livskvalitet. Annan kritik är att en 

persons livskvalitet vid ett tillfälle inte behöver vara beroende utav hur personen mår vid 

tidpunkten utan att det även finns annat som har en direkt betydelse för en persons 

livskvalitet. Kritiker har även påpekat att en upplevelses finala värde inte enbart beror på hur 

behaglig eller obehaglig den är utan en upplevelse kan ha flera egenskaper. Behagliga 

upplevelser behöver inte bidra med något positivt till en individs livskvalitet och vice versa. 

(Brülde, 2003) 

Önskeuppfyllelseteorin  

Enligt teorin är livskvalitet endast beroende av i vilken utsträckning en individ lever det liv 

den vill leva. Om en persons liv är som den själv önskar är livskvaliteten hög och om 

personen är missnöjd med livet är den låg. Intrinsikala önskningar är finala önskningar som är 

ett mål och inte som ett medel till ett mål, ett exempel på detta är önskan om att åka på en resa 

med sin partner. Att få intrinsikala aversioner uppfyllda innebär att ens farhågor blir uppfyllda 

som exempelvis att ens partner är otrogen. Det enda som har en positiv inverkan på 

livskvaliteten är att en individs intrinsikala önskningar går i uppfyllelse och det enda som kan 

påverka en individs livskvalitet negativt är om individens intrinsikala aversioner går i 

uppfyllelse. Att inte få intrinsikala önskningar uppfyllda påverkar inte livskvaliteten negativt 

utan endast aversionsuppfyllelser är finalt negativt för livskvaliteten. En person med hög 

livskvalitet har ett liv som innehåller mer önskeuppfyllelser och mindre aversionsuppfyllelser. 

Kritiker mot teorin hävdar att det inte endast är önskeuppfyllelser och aversionsuppfyllelser 

som har ett finalt värde för livskvalitet, intrinsikala önskeuppfyllelser är inte heller alltid 

positiva för livskvaliteten. (Brülde, 2003)  

Den objektivistiska pluralismen 

Enligt teorin är det ett flertal saker som påverkar individers livskvalitet positivt och negativt 

oavsett individers personliga inställning till dem. De pluralistiska teorierna har främst uttalat 



 

 5 

sig om vilka sakförhållande som har en positiv inverkan på livskvalitet. Det är bland annat 

dessa objektiva värden som har ett finalt värde: intima relationer som vänner och partnerskap 

samt behagliga upplevelser och mentala tillstånd som självrespekt. Fysiska och psykiska 

egenskaper som att ha en sund kropp, vara moraliskt god och smart samt att kunna förverkliga 

sig själv och nå sin fulla potential. Livskvalitet är beroende utav i vilken utsträckning dessa 

objektiva värden finns närvarande i livet, ju mer av dessa värden som finns i en individs liv 

desto högre livskvalitet. Kritiker av teorin hävdar att dessa sakförhållanden inte har ett finalt 

värde för alla. Det kan även finnas andra värden som inte teorin tar upp som är finala för 

livskvaliteten. (Brülde, 2003) En annan kritik kan även vara att de så kallade objektiva 

värdena för många är högst subjektiva, exempelvis är definitionen av självrespekt sannolikt 

väldigt individuell och kan skilja sig avsevärt från person till person. 

De tre teorierna skiljer sig åt gällande vad som har ett finalt värde för livskvaliteten men 

samtliga teorier möjliggör en förståelse för hur alkoholkonsumtion kan påverka de finala 

värden som individers livskvalitet är beroende av.  

Normaliseringsteorin 

Teorin tillhandahåller en uppsättning sociologiska verktyg för att förstå och förklara de 

sociala processer som gör att nya tankesätt och handlingar institutionaliseras och normaliseras 

(May et al., 2009). Enligt teorin blir handlingar rutinmässigt inbäddade i sociala sammanhang 

som ett resultat av individuellt eller kollektivt arbete för att anta dem. Arbetet med att upprätta 

en tradition främjas eller hämmas genom fyra mekanismer, vilka är samstämmighet, kognitivt 

deltagande, kollektiva åtgärder samt reflexiv övervakning. För att en handling ska bli 

rutinmässigt inbäddad i sociala sammanhang krävs det att handlingen produceras och 

reproduceras genom kontinuerlig investering av personliga resurser eller en grupps resurser 

som överförs i tid och rum. (May & Finch, 2009) 

Teorin ger en förståelse för hur alkoholkonsumtionen blivit normaliserad i det svenska 

samhället där alkohol har en given plats i en uppsättning traditioner, som mer formella 

högtider som jul och påsk men också i form av informella traditioner som exempelvis ”after 

work”. Det är normaliserat att dricka alkohol och det är för många ett sätt att umgås. Det kan 

även förekomma att individer normaliserar sin egen alkoholkonsumtion för att inte se sig själv 

som avvikande. Vad som anses som normalt påverkar även hur vi bedömer andras 

konsumtion och vad som ska ses som oroväckande. Att någons alkoholkonsumtion upplevs 
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som avvikande av både den själv och av andra kan påverka individers livskvalitet negativt. 

Att uppfatta en närståendes alkoholkonsumtion som oroväckande kan även det påverka 

individers livskvalitet negativt. 

Beckers avvikelseteori 

Enligt Becker består samhället av olika sociala grupper som alla har etablerade regler som ska 

följas. Dessa sociala regler bestämmer vad som anses som lämpligt beteende i olika 

situationer där vissa handlingar betraktas som ”rätt” och andra som ”fel”. Den som avviker 

från dessa gruppregler blir betraktad av andra som en utanförstående, vilket är en person som 

inte går att lita på ska följa de etablerade reglerna. I definitionen av begreppet regler ingår de 

lagar som är etablerade i lagboken men också informella överenskommelser och traditioner. 

Genom informella sanktioner upprätthålls dessa regler av medlemmarna i den sociala gruppen 

som på så sätt övervakar att regeln efterlevs. Alla överträdelser betraktas inte som lika 

allvarliga utan varierar beroende på vilka regler som brutits. Detta medför att individer kan 

betraktas som olika mycket “utanför” och “avvikande”. Exempelvis är de som begått grova 

brott väldigt “avvikande” medan en person som blivit för berusad på en fest inte anses vara 

lika “avvikande”. (Becker, 2006) 

Vad som betraktas som avvikande varierar över tid och plats men är också beroende av 

grupptillhörighet. Gruppregler skiljer sig åt mellan olika grupper och vad som anses vara 

“rätt” beteende i en grupp kan anses som “fel” i en annan. Hur avvikande en handling 

betraktas vara beror också på vem som begår handlingen och vem som påverkas av den. I 

många fall appliceras regler i högre grad på vissa personer än andra. Becker gör skillnad på 

fyra olika slags beteenden: konformt, rent avvikande, falsk anklagelse och hemlig avvikelse. 

Ett konformt beteende följer regeln och uppfattas som sådant av andra. Rent avvikande är 

beteendetypen som både bryter mot regeln och uppfattas göra det. Vid falsk anklagelse 

uppfattar andra felaktigt att individen har begått en avvikande handling. Vid hemlig avvikelse 

begås en avvikande handling obemärkt. (Becker, 2006)  

Att bli upptäckt och offentligt betecknad som avvikare är ett avgörande steg i en individs väg 

till ett stabilt avvikande beteendemönster. Individen som begått den avvikande handlingen 

kan själv agera som övervakare om ingen annan märker eller reagerar på överträdelsen eller 

tillämpar straff. Individen kan då se sig själv som avvikare på grund av sin handling och utöva 

självbestraffning. Individen kan också vilja bli påkommen och ser till att den blir det. Att bli 
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avslöjad och stämplad som avvikare har påtagliga följder för det fortsatta sociala deltagandet 

och för självbilden. Den mest påtagliga konsekvensen är att individen får en ny status och 

stämplas därefter utifrån avvikelsen som exempelvis ”kriminell”, ”knarkare” eller ”galning” 

och behandlas därefter. En individ som avslöjats som avvikande vid ett tillfälle blir sannolikt 

betraktad som avvikare eller icke önskvärd i andra sammanhang. En avvikare ses som 

annorlunda, en person som inte kommer att handla moraliskt och därför kan tänkas bryta mot 

andra viktiga regler. Identifikationen som avvikare blir den styrande. (Becker, 2006)  

Det finns flera andra kända sociologer som intresserat sig för avvikande beteende. Becker har 

bland annat tagit inspiration av Merton (1938) som uppmärksammat hur samhällsnormer 

skapar olika former av socialt avvikande beteende. Även Foucault har intresserat sig för hur 

olika typer av människor och handlingar klassificeras i samhället, dess konsekvenser och hur 

föreställningarna förändras över tid (Lindgren, 2005). Enligt Durkheim (1978:23) finns det 

handlings- och tankesätt som kan utöva eller utövar yttre tvingande makt på individer och de 

som försöker besegra det möts av motstånd eller till och med straff. 

Beckers teori ger en förståelse för hur individer med en högre alkoholkonsumtion kan ses som 

avvikande och därför utövar självbestraffning eller bli bestraffade av andra vilket påverkar 

livstillfredställelsen negativt.  

Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som har relevans till denna studies syfte och 

teoretiska utgångspunkter samt ligger till grund för studiens hypoteser. 

Alkoholkonsumtionens negativa aspekter 

Alkohol är för många en del av livet som ofta har en självklar roll i många viktiga händelser 

som födelsedagar, skolavslutningar och bröllop men också i vardagen. Enligt en italiensk 

studie är alkoholkonsumtion för många en trevlig aktivitet som tillför glädje och som kan 

underlätta i sociala situationer (Beccaria & Guidoni, 2002). Även många svenskar anser att 

alkohol ger positiva effekter som att det är roligt, avslappnande och en verklighetsflykt 

(Room & Hradilova, 2004). Alkoholkonsumtion kan även leda till välmående, njutning, 

ångest -och smärtlindring, avslappning samt ökat självförtroende (Johansson & Wirbing, 
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1999). Trots att alkohol kan bidra till behagliga kortsiktiga upplevelser visar forskning på 

starka negativa sociala, fysiska och psykiska konsekvenser (Johansson & Wirbing, 1999; 

Andershed & Andershed, 2005; Okoro et al., 2004).  

Enligt Andershed & Andershed (2005) finns det en stark koppling mellan alkohol- och 

droganvändning och normbrytande beteende. Att öka sin alkohol och droganvändning kan i 

förlängningen leda till ökad risk för andra normbrytande beteenden vilket för en ung person 

kan innebära negativt umgänge och svaga skolprestationer (Andershed & Andershed, 2005). 

En individ som går till överkonsumtion kan av andra uppfattas som en person med ”dålig 

karaktär”. För många är det svårt att själva uppfatta sig och identifiera sig som missbrukare då 

själva identifikationen upplevs kränkande och nedsättande även för dem med uttalade 

problem (Johansson & Wirbing, 1999). En schweizisk studie fann samband mellan alkohol 

och negativa sociala konsekvenser som bland annat problem med polis och myndigheter, 

olyckor, arbetslöshet och relationsproblem. I studien var konsumtionsmönstret mer relaterat 

till de negativa konsekvenserna än volymen (Rehm & Gmel, 1999). Även en annan studie 

visade att ju högre alkoholkonsumtion desto större risk att råka ut för samtliga 

alkoholproblem som undersökts. Högre alkoholkonsumtion tenderar att öka risken för 

försämrad självkontroll, problem med lag och ordning, relationsproblem men också kroniska 

hälsoproblem som långvariga problem med lever och hjärta samt depressioner (Ramstedt, 

2004). En dansk studie fann att ett måttligt eller lägre intag av alkohol associeras med lägre 

dödlighet än avhållsamhet eller hög alkoholkonsumtion bland medelålders män och kvinnor 

(Gronbaek et al., 1998).  

Mängden alkohol en person konsumerar påverkar risken för flera kroniska sjukdomar som 

bland annat flera olika cancertyper (Seitz & Stickel, 2007; Rehm et al., 2003), depression och 

epilepsi. Bland annat hjärtsjukdomar visade sig vara beroende av konsumtionsmönstret och 

inte volymen. Majoriteten av alkoholens effekter på hälsan är skadliga, men när 

konsumtionsmönstret och inte volymen undersökts observeras ett positivt inflytande på bland 

annat stroke och diabetes (Rehm et al., 2003). Enligt en kohortstudie som undersökt svenska 

män associeras ökad alkoholkonsumtion med ökad risk för dödlighet till följd av hjärtattack 

samt risken för icke-dödlig hjärtinfarkt. Sämre hälsorelaterad livskvalitet visade sig vara 

beroende av alkoholanvändningen i form av volym och konsumtionsmönster (Romelsjö et al., 

2012). Konsumtion av alkohol kan även ge kortsiktiga negativa konsekvenser. En studie 

undersökte tyska studenters alkoholkonsumtion och senaste bakfylla som visade att dåsighet 
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och nedsatt kognitiv funktion är de två främsta konsekvenserna av en bakfylla. Vanliga 

symptom är illamående, trötthet, törst och ångest (Penning et al., 2012).  

En amerikansk studie undersökte sambandet mellan att konsumera mycket alkohol (fem eller 

flera alkoholhaltiga drycker vid ett tillfälle) och fysisk samt mental hälsa bland vuxna. Att 

frekvent konsumera mycket alkohol leder till betydligt sämre hälsorelaterad livskvalitet som 

stress, depression och känslomässiga problem (Okoro et al., 2004). Liknande resultat fann en 

studie som undersökte sambandet mellan alkoholkonsumtion och hälsorelaterad livskvalitet 

bland ungdomar i Taiwan. Ungdomar som aktivt konsumerade alkohol löpte stor risk för 

psykiska problem (Chen & Storr, 2006). 

Alkoholkonsumtion och kön 

Alkoholkonsumtionen har visat sig ha olika konsekvenser beroende på kön (Johansson & 

Wirbing, 1999; CAN, 2003; Hradilova, 2004a). Enligt Johansson och Wirbing (1999) är 

alkoholkulturen sedan länge en manlig arena. Genom alkoholen visar män prov på 

självständighet och risktagande, bland män stärks ofta de sociala banden och den sociala 

sammanhållningen av berusning. Kvinnors alkoholkonsumtion är mer kontrollerad och 

omgärdad av striktare normer än männens. Berusade kvinnor blir ofta kritiserade och kan bli 

stämplade som sexuellt promiskuösa, dåliga mödrar eller oansvariga partners. 

Alkoholmissbruk är mer stigmatiserat för kvinnor än för män och kvinnor lider i högre 

utsträckning än män av mycket skuld- och skamkänslor eftersom deras drickande är mera 

tabubelagt (Johansson & Wirbing, 1999; Ahern et al., 2008). Kvinnors alkoholkonsumtion har 

ökat vilket bidragit till att antal kvinnor med alkoholproblematik ökat kraftigt. Kvinnor med 

alkoholproblem lider i högre grad än män av psykisk ohälsa, en pressad social eller 

relationsmässig situation och en traumatisk bakgrund (Johansson & Wirbing, 1999).  

En italiensk kvalitativ studie visade att män är mer konservativa när det gäller deras 

flickvänners konsumtion än sin egen. Flickvännens konsumtion ses ofta som oanständig och 

de är även rädda för att flickvännen som berusad ska vara mer lättillgängliga för andra män. 

Det är framförallt män men också kvinnor som anser att det är mer stötande när en kvinna är 

berusad än en man då kvinnan ger ett dåligt intryck. Kvinnor kontrollerar istället männens 

konsumtion på grund av oro för både mannens hälsa och beteende (Beccaria & Guidoni, 

2002). Kvinnor är mer kontrollerande av partnerns dryckesvanor men är också i högre 

utsträckning utsatt för mer social kontroll gällande egna alkoholvanor. 
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Kvinnokroppen är känsligare för alkoholpåverkan än manskroppen, exempelvis utvecklar 

kvinnor leverskador snabbare och av mindre mängd alkohol än män (Helmersson, 2002). I en 

undersökning om svenska elevers drogvanor är flickor mer känsliga för alkoholens skadliga 

effekter. Det finns även tydliga könsskillnader när det gäller de problem som uppkommit i 

samband med alkoholkonsumtion. Det är högre risk för pojkar att komma i bråk medan 

flickor oftare får relationsproblem i samband med berusning (CAN, 2003). Hur män och 

kvinnor konsumerar alkohol skiljer sig. Kvinnor dricker ofta i ensamhet och utan de påtagliga 

förändringar i beteende som kan ses hos män. Konsekvensen av alkoholkonsumtionen rör 

framför allt det känslomässiga och relationsmässiga planet för kvinnor medan fylleri, 

slagsmål och rattonykterhet är vanligare bland män (Johansson & Wirbing, 1999).  

Könsskillnader gällande alkoholens konsekvenser beror på vilka som undersöks. En studie 

som undersökte konsekvenser av alkoholkonsumtion kontrollerat för alkoholvanor visade på 

små skillnader mellan män och kvinnor gällande negativa konsekvenser. Det som undersöktes 

var försämrad självkontroll, kroniska hälsoproblem, relationsproblem samt problem med lag 

och ordning. Det var endast det sista problemet som var signifikant högre bland män 

(Hradilova, 2004a). 

Alkoholkonsumtion och närstående 

Det är många i omgivningen av en person som överkonsumerar alkohol som kan påverkas 

negativt som familjemedlemmar, vänner och arbetskamrater. Till och med en hel livsstil kan 

förändras för de som står riktigt nära (Hradilova, 2004b).  

En studie baserad på över 800 familjer från flera länder visade att det är mycket påfrestande 

att leva med en närstående som dricker eller tar droger. Familjemedlemmar uttryckte 

kontinuerligt hur påfrestande det är att leva med detta problem. Den närstående beskrevs 

exempelvis ha tendenser till isolering, kommunikationssvårigheter, lågt deltagande i 

familjelivet samt oförklarliga humörsvängningar. Psykiskt våld är mycket vanligare än fysiskt 

våld men båda förekommer i form av aggressivitet som beskrivs som irritation, muntligt våld i 

form av elakhet, hård kritik och dominerande beteende. Även hot, fysiskt våld och förstörelse 

av möbler eller andra föremål var förekommande. En vanlig orsak som bidrog till ett 

försämrat förhållande med den brukande närstående var konflikten över pengar. Det var även 

vanligt att som närstående leva med stor osäkerhet gällande den brukandes närvaro i hemmet 

och i olika tillställningar. Oro är en central känsla bland de anhöriga, de utsätts inte bara för 
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personlig stress eller fysiskt och psykiskt våld, utan är också oroliga över sina närstående som 

de ser som offer för alkohol eller droger. Närstående beskrev ofta följande känslor gällande 

brukarens alkoholkonsumtion: oro, ångest, hjälplöshet, förtvivlan, deprimerad, skyldig, arg, 

irriterad, rädd och ofta känslan av ensamhet. Mödrar visade ofta tecken på svår belastning. 

(Orford, 2010) 

Bruk och missbruk av alkohol och andra droger har visat sig bidra till en bristfällig relation 

mellan föräldrar och barn (Andershed & Andershed, 2005). Föräldrars egna inställning och 

konsumtion har stark påverkan på barnet och dennes förhållningssätt. Äldre barn och 

tonåringar är i behov av vuxna som förmedlar sunda normer och vägleder i frågor om 

rökning, alkohol och droger. Föräldrar som är missbrukare kan ha svårt att kontrollera sina 

egna känslor vilket kan leda till ett våldsamt eller avskärmat beteende. (Socialstyrelsen, 2009)   

En amerikansk befolkningsstudie undersökte följderna av berusning utifrån individer som 

utsätts av andras berusning. Resultaten visade att kvinnor har högre risk än män att utsättas av 

berusade, speciellt kvinnor som är riskkonsumenter av alkohol har en hög risk att utsättas. De 

mest frekventa konsekvenser av andras berusning var alkoholrelaterat störande beteende tätt 

följt av egendomsskador och relationsproblem med närstående. Det är vanligast att drabbas av 

störande beteende från främlingar men kvinnor blir i högre grad än män utsatta av personer de 

känner. Det sker ofta på offentliga platser men kvinnor utsätts oftare än män i hemmet. 

Kvinnor uppger i högre grad släktingar som källa till problemet medan män i högre grad 

uppger vänner eller kollegor. Det är även fler kvinnor än män som rapporterar dessa problem 

som återkommande. Fysiskt våld och olyckor är sällsynta konsekvenser men kvinnor är mer 

benägna än män att betrakta båda som ett stort problem. Således är kvinnor generellt mer 

sårbara än män när det gäller att falla offer för berusade. (Fillmore, 1985) En annan studie 

visade att kvinnor i mycket högre utsträckning än män upplevt rädsla för någon berusad det 

senaste året. Det finns en klar skillnad i relationen till förövaren mellan könen, det är 

vanligare för kvinnor att bli skadad av en person de känner medan motsatsen gäller för män. 

(Hradilova, 2004b) 

Hypoteser 

Baserat på den tidigare forskning som redogjorts för samt teorierna om livskvalitet, 

normaliseringsteorin och avvikelseteorin formulerades fyra hypoteser relaterat till syftet med 

denna studie.   
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H1: Ju högre alkoholkonsumtion desto lägre självupplevd livstillfredsställelse. 

H2: Det finns skillnader mellan män och kvinnor vad gäller sambandet mellan 

alkoholkonsumtionen och livstillfredsställelse. 

H3: Anhöriga till personer med alkoholproblematik har en lägre självupplevd 

livstillfredsställelse än dem som inte har någon anhörig med alkoholproblematik. 

H4: Det finns skillnader mellan män och kvinnor i sambandet mellan att ha en anhörig med 

alkoholproblematik och livstillfredställelse.  

Data och metod 

I följande avsnitt presenteras den data som ligger till grund för studien, metodologiska 

överväganden samt tillvägagångssätt. 

Datamaterial 

Studiens analyser bygger på redan insamlat material så kallad sekundärdata vilket både 

besparar pengar och tid (Edling & Hedström, 2003). Datamaterialet som ligger till grund för 

undersökningens analyser är den nationella SOM-undersökningen 2016. Det är en nationell 

frågeundersökning som genom enkäter kartlägger den svenska allmänhetens vanor och 

attityder gällande samhälle, opinion och medier (SOM-institutet, 2016). Undersökningen 

bygger på en tvärsnittsdesign vilket innebär att data samlats in från mer än ett fall vid en 

tidpunkt vilket generar kvantitativa data med variabler som kan analyseras (Bryman, 2011). 

År 2016 genomfördes sex parallella undersökningar, vilka innehöll ett antal gemensamma 

frågor samt ett antal projektspecifika frågor som varierade mellan formulären (SOM-institutet, 

2016). Denna undersökning använder sig utav datamaterialen ifrån riksurvalen 3, 4, 5 och 6 

för hypotes 1 och 2, eftersom de variabler som ingår i hypotesernas analyser ingår i de 

formulären. Datamaterialet från riksurval 3 används för hypotes 3 och 4 eftersom de variabler 

som ingår i hypoteserna ingår i det formuläret.  

Frågorna som ingick i formuläret utarbetades av SOM-institutet i samarbete med 

samverkande forskningsprojekt. Huvuddelen av svarsalternativen var fasta och ett mindre 



 

 13 

antal svarsalternativ var öppna (SOM-institutet, 2016). Det är vanligt att i formulär använda 

en kombination av fasta, slutna eller öppna frågor. Fördelen med fasta svarsalternativ är att de 

ofta är både lättare att besvara samt koda och analysera (Dahmström, 2011). 

Datainsamlingsmetoden som primärt användes var postenkäter men även webbenkäter erbjöds 

(SOM-institutet, 2016). Ofta används en huvudinsamlingsmetod som sedan kombineras med 

alternativ i ett försök att minska bortfallet. Det är vanligt att samla in data med postenkäter 

men en stor nackdel är att det ofta genererar ett stort bortfall (Dahmström, 2011).  

Urval 

SOM- undersökningens population var personer boende i Sverige år 2016 i åldrarna 16 till 85 

och urvalsramen var Skatteverkets folkbokföringsregister. I riksurvalen 3, 4, 5 och 6 var det 

totala urvalet 13 600 personer. I riksurvalet 3 var det totala urvalet 3 400 personer. Urvalen 

slumpades fram genom ett sannolikhetsurval (SOM-insitutet, 2016). Sannolikhetsurval kallas 

också för slumpmässigt urval vilket innebär att varje enhet i populationen har en känd 

sannolikhet att komma med i urvalet. Det är lika stor sannolikhet för alla enheter i 

populationen att ingå i urvalet och det antas att följden av detta blir ett representativt urval 

(Bryman, 2011). Alla resultat kan endast generaliseras till den population utifrån ett urval är 

hämtat från vilket innebär att denna studies resultat endast kan generaliseras till personer 

boende i Sverige år 2016 i åldrarna 16 till 85. Ett ideal är att undersöka målpopulationen, 

vilket är personer boende i Sverige år 2016. Givet en befintlig ram är det bara möjligt att 

studera rampopulationen (Dahmström, 2011).  

Bortfall  

Av det ursprungliga urvalet på totalt 13 600 personer som formulären i riksurval 3, 4, 5 och 6 

skickades till var antal svarande 6 556 personer, det naturliga bortfallet uppgavs vara 800 

personer. Av det ursprungliga urvalet på totalt 3 400 personer som formuläret i riksurval 3 

skickades till var antal svarande 1 679 personer, det naturliga bortfallet uppgavs vara 197 

personer. Trots att över hälften av respondenterna inte svarade på enkäterna anser SOM-

insitutet att den demografiska representativiteten i svarsgruppen är god (SOM-institutet, 

2016). Ett stort bortfall kan skapa osäkerhet kring resultat av kvantitativa undersökningar. Det 

är särskilt problematisk om bortfallet är systematisk vilket innebär att individer med speciella 

egenskaper är underrepresenterade vilket kan göra resultatet missvisande (Djurfeld, Larsson 
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& Stjärnhagen, 2010). I denna studie kan det vara problematisk om personer med låg 

livskvalitet är underrepresenterade eller andra personer som kan tänkas vara viktiga gällande 

den beroende men också de oberoende variablerna eftersom det kan göra resultaten 

missvisande.  

Detaljerad information om variabelbortfall redovisas i tabell 1 och 2. Variabeln med störst 

bortfall i relation till antal svarande är frågan om respondenten har en närstående med 

alkoholproblem. Detta beror på att en stor del av respondenterna svarat ”vet ej”, vilket kodats 

som missing. Övriga variabler har ett relativt lågt variabelbortfall i relation till antal svarande. 

Operationaliseringar 

I detta avsnitt presenteras de variabler som ingår i analysen och hur de har kategoriserats. 

Beroende variabel 

Utifrån studiens syfte har variabeln självskattad livstillfredställelse valts som 

beroendevariabel som ska mäta individers generella livstillfredsställelse. Subjektiv 

livstillfredsställelse mäts utifrån frågan: ”Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du 

lever?”. Svarsalternativen för frågan var följande: mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt 

nöjd, inte alls nöjd. Variabeln har i denna studie kodats om till en dikotom variabel där värdet 

0 givits respondenter som inte är nöjda med livet och värde 1 givits respondenter som är 

nöjda. Värdena ”inte särskilt nöjd” och ”inte alls nöjd” har inkluderats i värdet 0. Värdena 

”mycket nöjd” och ”ganska nöjd” har inkluderats i värdet 1. Värdena 98 (dubbelkryss) och 99 

(ej svar på frågan) kodades som missing.  

Oberoende variabler 

Den oberoende variabel som valts som mått på begreppet alkoholkonsumtion mäts utifrån 

frågan: ”Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna druckit sprit/vin/starköl?”. 

Svarsalternativen på frågan var följande: ingen gång, någon gång under de senaste 12 

månaderna, någon gång i halvåret, någon gång i kvartalet, någon gång i månaden, någon gång 

i veckan, flera gånger i veckan. Variabeln omkodades till fyra kategorier: 1=ingen gång, 

2=någon eller några gånger om året, 3= någon gång i månaden, 4= någon eller flera gånger i 

veckan. I kategori 2 ingår svarsalternativen ”Någon gång under de senaste 12 månaderna”, 

”Någon gång i halvåret” och ”Någon gång i kvartalet”. I kategori 4 ingår svarsalternativen 

”Någon gång i veckan” och ”Flera gånger i veckan”. Klassindelningen utgår inte från ett 
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empiriskt perspektiv då det inte är lika många enheter i varje klassindelning. Klassindelningen 

utgår istället från ett teoretiskt perspektiv eftersom det är viktigt för studien att klassindela 

utifrån konsumtionsmönstret. Värdena 97 (ej svar – del av frågan), 98 (dubbelkyss) och 99 (ej 

svar hela frågan) kodades som missing.  

Alkoholkonsumtion mäts även i en binär variabel utifrån den ordinala variabeln 

alkoholkonsumtion. Värdena ”ingen gång” och ”någon eller några gånger om året” ingår i 

värdet ”dricker aldrig eller sällan”. Värdena ”någon gång i månaden” och ”någon eller flera 

gånger i veckan” ingår i värdet ”dricker alkohol” som är kodat som 0.  

Kön mäts utifrån frågan: ”Är du?”. Svarsalternativen var följande: kvinna, man, annat. 

Variabeln är omkodad till två värden: ”kvinna” och ”man”. Värdena kodades sedan till 

dummyvariabler där 0= ”Kvinna” (referens). Värdet ”Annat” kodades som missing då studien 

endast syftar till att undersöka skillnader mellan könen kvinna och man. Värdena 97 (ej svar – 

del av frågan), 98 (dubbelkryss), 99 (ej svar på hela frågan) kodades som missing.  

Den oberoende variabel som valts som mått på begreppet anhörig med alkoholproblematik 

mäts utifrån frågan: ”Finns det någon eller några personer i din nära omgivning som enligt din 

uppfattning dricker för mycket alkohol? Flera svar möjliga”. Svarsalternativen var följande: 

nej, ja jag själv, ja en familjemedlem, ja en nära vän och vet ej. De som endast svarat: nej eller 

ja jag själv, kodades som ”har inte närstående med alkoholproblem”. De som svarat: ja, en 

familjemedlem och ja, en nära vän, kodades som ”har en närstående med alkoholproblem”. 

De som svarat ”vet ej”, kodades som missing. Värdet 99 (ej svar på hela frågan) kodades som 

missing, även de som svarat motsägelsefullt, alltså både ja och nej kodades som missing. 

Variabeln kodades sedan om till att inneha två värden vilka är 0=nej och 1=ja.  

Interaktionsvariabler 

Eftersom tidigare forskning pekat på att kön påverkar sambandet mellan livstillfredställelse 

och alkoholkonsumtion skapades en interaktionsvariabel för att studera hypotes 2. 

Interaktionsvariabeln är konstruerad av variablerna ”alkoholkonsumtion” och ”kön” som 

multipliceras med varandra och interaktionsvariabeln är alltså lika med produkten av båda 

variablerna alkoholkonsumtion och kön (Djurfeldt & Barmark, 2009:140). 

Tidigare forskning har även pekat på att det finns skillnad i påverkan mellan könen gällande 

att ha en närstående med alkoholproblematik. För att undersöka om kön även påverkar 

sambandet mellan att ha en närstående med alkoholproblem och livstillfredställelse skapades 

en interaktionsvariabel för att studera hypotes 4. Interaktionsvariabeln är konstruerad av 
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variablerna ”att ha en närstående med alkoholproblem” och ”kön” som multipliceras med 

varandra.  

Kontrollvariabel 

I denna studie har ”ålder” valts som kontrollvariabel då det kan tänkas att ålder kan påverka 

både alkoholkonsumtion, livstillfredställelse samt om man har en närstående med 

alkoholproblem. Ålder är en kontinuerlig variabel som mäts med respondentens födelseår som 

är omräknad till ålder. Värdena 9997 (ej svar på frågan) och 9999 (ej svar på frågan) kodades 

som missing. Därefter klassindelades variabeln enligt följande: 16–24, 25–64 och 65–85 år. 

Detta är en vanlig indelning av ålder som ger en särredovisning för ungdomar, personer i 

yrkesverksam ålder samt pensionärer (Dahmström, 2011:27).  

Reliabilitet, validitet och replikerbarhet 

Reliabilitet, validitet och replikerbarhet är viktiga mått gällande kvaliteten i 

samhällsvetenskapliga undersökningar. Reliabilitet handlar om att resultat från en 

undersökning blir densamma om den genomförs på nytt eller om den påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga fel. En hög reliabilitet innebär att måtten som används på ett 

begrepp är stabilt över tid (Bryman, 2011).  

Det finns flera olika sorters validitet. Mätningsvaliditet rör frågan om ett mått på ett begrepp 

verkligen mäter begreppet korrekt (Bryman, 2011). I denna studie råder det tveksamheter om 

måttet för ett flertal variabler verkligen mäter begreppen som är av intresse. Exempelvis finns 

det osäkerheter inför denna studies mått på alkoholkonsumtion eftersom måttet endast mäter 

individers konsumtionsmönster och inte volym. Det råder även tveksamheter om begreppet 

livstillfredsställelse fångas upp av denna studies mått, det kan tänkas att ett flertal frågor om 

livskvalitet som tillsammans bildar ett index skulle kunna vara ett bättre alternativ. Intern 

validitet rör frågan om det råder ett kausalt samband mellan två eller fler variabler och om 

kausaliteten är hållbar eller ej. I tvärsnittsundersökningar som denna är den interna validiteten 

ofta låg. Det är svårt att fastslå en orsaksriktning eftersom informationen samlats in vid ett 

tillfälle. I denna studie bestäms orsaksförhållandena utifrån teori och tidigare forskning som 

tidigare redogjorts för. Extern validitet rör frågan om resultaten från ett urval kan 

generaliseras till populationen. Den externa validiteten är hög eftersom datamaterialet bygger 

på ett slumpmässigt urval vilket skapar ett representativt urval. (ibid) 
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Det är även viktigt att studier är replikerbara och för att det ska vara möjligt beskrivs studiens 

tillvägagångssätt i detalj. Replikerbarheten bedöms vara hög i de flesta 

tvärsnittsundersökningar (Bryman, 2011) och även i denna eftersom det redogörs för studiens 

samtliga steg. 

Analysmetod 

Analysen inleds med univariata analyser. Genom univariata analyser upptäcks ovanliga 

värden, om variabeln har en symmetrisk fördelning och om någon variabel har ett stort 

bortfall så kallat partiellt bortfall (Dahmström, 2011). Univariata analyser gör det möjligt att 

arbeta vidare med variablerna då det är ett sätt att få grepp om dem. De univariata analyserna 

lägger grunden till vilka bivariata och multivariata analysmetoder som kan genomföras. (ibid)   

Fortsättningsvis följer bivariata analyser. Eftersom samtliga variabler i analyserna antar ett 

fåtal värden används korstabell för att studera eventuella samband mellan variablerna 

(Dahmström, 2011). Därefter studeras eventuella samband med logistisk regressionsanalys 

eftersom den beroende variabeln är en kvalitativ binär variabel (ibid). I regressionsanalyserna 

har de respondenter med variabelbortfall på någon av de frågor som ingår i modellerna 

uteslutits för att få samma urval genom hela analysen. Modell 1 testades först med 

alkoholkonsumtion som kategorisk variabel men alkoholkonsumtion som binär variabel 

valdes för fortsatt analys eftersom det endast ger en interaktionsvariabel, vilket gör tabellen 

mer lättöverskådlig.  

I en logistisk regressionsanalys studeras inte sannolikheten för en händelse utan oddset. En 

oddskvot som överstiger 1 signalerar ett positivt samband och en oddskvot under 1 ett 

negativt samband. En kvantitativ variabel som är statistisk signifikant med en oddskvot under 

1 antyder att oddset för att drabbas av en händelse minskar med högre värden. Vid dummies 

anger oddskvoter hur mycket högre eller lägre oddset är att drabbas av en händelse för en 

enhet med värdet 1 jämfört med en enhet med värdet 0 (referenskategorin) (Djurfelt & 

Barmark 2009). Signifikansnivån visar om resultaten från stickprovet kan generaliseras till 

populationen (Bryman, 2011). Måttet Nagelkerke R2 tar fram andelen varians i den beroende 

variabeln som kan förklaras av de oberoende variablerna (Djurfeldt & Barmark, 2009). Det 

genomfördes 4 separata analyser för varje hypotes och kontrollvariabeln ”ålder” används i 

samtliga. 
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Etiska övervägande 

Denna studie har förhållit sig till de forskningsetiska principer som främjar forskning 

samtidigt som individer skyddas. Enligt Vetenskapsrådet ska humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning förhålla sig till det grundläggande individskyddskravet. Det 

grundläggande individskyddskravet kan delas in i fyra allmänna huvudkrav på forskningen, 

vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet, 2002)  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda om forskningens syfte. De 

som ingår i forskningen ska informeras om vad deras uppgifter är samt de villkor som gäller 

för deras deltagande. De ska även informeras om att deltagandet är frivilligt och att de kan 

avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Detta uppfyller SOM-institutet då de skickat 

ut ett följebrev till respondenterna som redovisar syftet med forskningen, hur den kommer 

genomföras samt att det är frivilligt att delta (SOM-insitutet, 2016). Samtyckeskravet innebär 

att deltagare i forskning själva bestämmer över sin medverkan. De som medverkar i en 

undersökning ska kunna styra över sin medverkan och då även kunna avbryta den vid önskan 

utan negativa konsekvenser. Den som medverkar i forskning ska lämna sitt samtycke till sitt 

deltagande och i vissa fall ges detta från vårdnadshavare. När uppgifter om stora grupper 

insamlas genom postenkät krävs ej samtycke i förhand så länge utförlig information medföljer 

enkätformuläret. Det individuella samtycket kan även anses ha lämnats när enkäten returneras 

ifyllt (Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebär att samtliga personer som deltagit i SOM- 

undersökningen har lämnat samtycke (SOM-insitutet, 2016).  

Konfidentialitetskravet har som syfte att skydda individers identitet och integritet vilket 

innebär att de uppgifter som samlats in om enskilda individer ska försvaras säkert från 

obehöriga. Det råder tystnadsplikt gällande identifierbara etiska känsliga uppgifter om 

individer. De uppgifter som samlas in ska inte kunna identifieras av utomstående 

(Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet ska säkerställa att de uppgifter som samlas in 

endast ska användas för forskningens ändamål. Personuppgifter som är insamlade för 

forskningsändamål bör endast delas med andra forskare som åtar sig de förpliktelser som 

utlovades vid insamlingen av materialet. (Vetenskapsrådet, 2002)  
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Resultat 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Avsnittet inleds med deskriptiva analyser och 

avslutas med att varje hypotes analyseras med logistisk regressionsanalys. 

Deskriptiv analys  

För att få en överblick över de variabler som ingår i analysen redovisas frekvenser, 

procentandelar och bortfall i tabell 1 och 2. 

Tabell 1: Deskriptiv statistik över variablerna som ingår i 

analyserna av hypotes 1 och 2.  

Variabler F (%) Bortfall Total 

Livstillfredsställelse 

Nöjd 

Inte Nöjd 

 

5 890 (89,8%) 

497 (7,6%) 

169 (2,6%) 6 556 (100%) 

Alkoholkonsumtion 

Ingen gång 

Någon/några gånger året 

Någon gång mån  

Någon/några gånger vec 

 

946 (14,4%) 

1 066 (16,3%) 

1 722 (26,3%) 

2 611 (39,8%) 

211 (3,2%) 6 556 (100%) 

Kön 

Kvinna 

Man 

 

3 405 (51,9%)  

2 994 (45,7%) 

157 (2,4%) 6556 (100%) 

Ålder klassindelad 

Ungdom 

Yrkesför ålder 

Pensionär 

 

529 (8,1%) 

3862 (58,9%) 

2003 (30,6%) 

162 (2,5%) 6 556 (100%) 

 

Tabell 1 visar att en stor majoritet av respondenterna är nöjda med det liv de lever. Det är 

även en majoritet som konsumerar alkohol någon eller flera gånger i veckan. Det är alltså 

vanligare att konsumera alkohol oftare än aldrig eller sällan. Urvalet består av fler kvinnor än 
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män. Variabeln som mäter åldersgrupp visar att en majoritet av respondenterna är i yrkesför 

ålder men att en stor del också är pensionärer. Det är relativt få ungdomar som ingår i 

enkäten.  

Tabell 2: Deskriptiv statistik över variablerna som ingår i 

analyserna av hypotes 3 och 4.  

Variabler F (%) Bortfall Total 

Livstillfredsställelse 

Nöjd 

Inte Nöjd 

 

1 504 (89,6%) 

133 (7,9%)  

42 (2,5%) 1 679 (100%) 

Närstående 

Nej 

Ja 

 

759 (45,2%) 

568 (33,8% 

352 (21,0%) 1 679 (100%) 

Kön 

Kvinna 

Man 

 

887 (52,8%)  

758 (45,1%) 

34 (2,0%) 1 679 (100%) 

Ålder klassindelad 

Ungdom 

Yrkesför ålder 

Pensionär 

 

139 (8,3%)  

988 (58,8%) 

511 (30,4%) 

41 (2,4%) 1 679 (100%) 

 

Tabell 2 visar att en stor majoritet av respondenterna är nöjda med livet. Det är vanligast att 

inte ha någon närstående som, enligt egen åsikt, dricker för mycket alkohol. Variabeln har ett 

relativt stort partiellt bortfall i förhållande till hur många enheter som ingår i variabeln, vilket 

kan leda till att resultaten blir missvisande. Det är fler kvinnor än män i urvalet och en stor 

majoritet är i yrkesför ålder.  

Nedan följer deskriptiv analys i korstabeller som redovisar eventuella samband mellan 

variabler som ingår i hypoteserna 1 och 2.  

Tabell 3.1: Korstabell över respondenters alkoholkonsum de 

senaste 12 månaderna (kategorisk) mot livstillfredställelse. 

Livstillfredsställelse Ingen 

gång 

Någon/några 

gånger om året 

Någon 

gång i 

månaden 

Någon 

eller flera 

gånger i 

veckan 

Total 



 

 21 

Nöjd 809 

(13,9%) 

944 (16,3%) 1 600 

(27,6%) 

2 448 

(42,2%) 

5 801 

(100%) 

Inte nöjd 128 

(26,2%) 

112 (23,0%) 101 

(20,7%) 

147 

(30,1%) 

488 

(100%) 

Total 937 

(14,9%) 

1 056 (16,8%) 1 701 

(27,0%) 

2 595 

(41,3%) 

6 289 

(100%) 

 

Korstabellen 3.1 visar att den högsta andelen av dem som är nöjda med livet konsumerar 

alkohol någon eller några gånger i veckan. Den högsta andelen av dem som inte är nöjda med 

livet konsumerar alkohol någon eller några gånger i veckan. Dessa resultat beror antagligen 

på att gruppen som konsumerar alkohol någon eller några gånger i veckan är väldigt stor i 

relation till övriga grupper.  

Tabell 3.2: Korstabell över respondenters kön mot 

livstillfredsställelse.  

Livstillfredställelse Kvinna Man Total 

Nöjd 3 116 (53,7%) 2 685 (46,3% 5 801 (100%) 

Inte Nöjd 232 (48,1%) 250 (51,9%) 482 (100%) 

Total 3 348 (53,3%) 2 935 (46,7%) 6 283 (100%) 

 

Korstabellen 3.2 visar att av dem som är nöjda med livet är det en större andel som uppger 

könet kvinna. Av dem som inte är nöjda med livet är det en större andel som uppger könet 

man. Resultaten pekar på små skillnader i livstillfredställelse mellan könen. 

Tabell 3.3: Korstabell över respondentens kön mot 

alkoholkonsumtion.  

Alkoholkonsumtion Kvinna Man Total 

Ingen gång 562 (60,8%) 362 (39,2%) 924 (100%) 

Någon/några 

gånger om året 

 

603 (57,4%) 

 

447 (42,6%) 

 

1 050 (100%) 

Någon gång i mån 956 (56,4%) 740 (43,6%) 1 696 (100%) 

Någon/några 

gånger i veckan 

 

1 203 (46,8%) 

 

1 370 (53,2%) 

 

2 573 (100%) 

Total 3 324 (53,2%) 2 919 (46,8%) 6 243 (100%) 
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Korstabellen 3.3 visar att det är en högre andel män än kvinnor som konsumerar alkohol 

någon eller flera gånger i veckan. I övriga konsumtionsgrupper är det vanligast att uppge 

könet kvinna. 

Nedan följer deskriptiv analys i korstabeller som redovisar eventuella samband mellan 

variabler som ingår i hypoteserna 3 och 4. 

Tabell 3.4: Korstabell över om respondenten har en närstående 

med alkoholproblematik mot livstillfredställelse.  

Livstillfredställelse Har ingen 

närstående med 

alkoholproblem 

Har närstående med 

alkoholproblem 

Total 

Nöjd 707 (58,6%) 500 (41,4%) 1 207 (100%) 

Inte Nöjd 40 (40,0%) 60 (60,0%) 100 (100%) 

Total 747 (57,2%) 560 (42,8%) 1 307 (100%)  

 

Korstabellen 3.4 visar att av dem som är nöjda med livet är det en större andel som uppger att 

det inte finns någon närstående med alkoholproblem. Av dem som inte är nöjda med livet är 

det en större andel som uppger sig ha en närstående med alkoholproblem.  

Tabell 3.5: Korstabell över respondenters kön mot närstående 

med alkoholproblem. 

Närstående Kvinna Man Total 

Nej 393 (52,5%) 356 (47,5% 749 (100%) 

Ja 322 (57,5%) 238 (42,5%) 560 (100%) 

Total 715 (54,6%) 594 (45,4%) 1 309 (100%) 

 

Tabell 3.5 visar att bland de som inte har en närstående med alkoholproblem är det en större 

andel som uppger könet kvinna. Av de som har en närstående med alkoholproblem är det en 

större andel som uppger könet kvinna. Resultaten kan bero på att det är fler kvinnor än män i 

analysen.  
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Analys av hypoteser 

För att besvara frågeställningarna och testa studiens hypoteser genomförs logistiska 

regressionsanalyser. I samtliga analyser är den binära beroende variabeln subjektiv 

livstillfredställelse. Samtliga modeller kontrolleras för ålderskategori.  

Hypotes 1 och 2 

H1: Ju högre alkoholkonsumtion desto lägre självupplevd livstillfredsställelse. 

H2: Det finns skillnader mellan män och kvinnor vad gäller alkoholkonsumtionens påverkan 

på livstillfredsställelse. 

Nedan redovisas resultaten för hypotes 1 och 2 som testas med logistisk regressionsanalys. I 

Tabell 4 redovisas modellerna som används för att testa sambandet mellan alkoholkonsumtion 

och subjektiv livstillfredsställelse. Även sambandet mellan kön och livstillfredställelse 

redovisas i tabellen samt interaktionen mellan variablerna och dess effekt på 

livstillfredställelse. 

Tabell 4: Logistisk regressionsanalys för hypotes 1 och 2 med 

livstillfredställelse som beroende variabel. Oddskvoter.  

Variabler Modell 1  Modell 2  Modell 3 

Alkoholkonsumtion     

Aldrig eller sällan 0,448 **  0,427 ** 

Regelbundet referens  referens 

Kön    

Man   0,777 * 0,713 ** 

Kvinna  referens referens 

kön*alkoholkonsumtion   1,041 

Ålder    

Ungdom 0,787  0,699 * 0,784 

Yrkesför ålder referens referens referens 

Pensionär 1,041 1,019 1,039 

Intercept 16,848** 14,149 ** 20,166 ** 

Nagelkerke R 2 0,028  0,005 0,032 

n 6 169  6 169 6 169 

* p ≤ 0,05. Signifikant på 95%-nivå, ** p ≤ 0,01 Signifikant på 99%-nivå. 
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I modell 1 testas hypotes 1, sambandet mellan alkoholkonsumtion och livstillfredställelse. 

Resultaten visar att oddset att vara nöjd med livet är lägre för dem som aldrig eller mer sällan 

druckit alkohol de senaste 12 månaderna jämfört med dem som dricker alkohol mer 

regelbundet. Resultaten pekar på ett positivt samband mellan högre alkoholkonsumtion och 

livstillfredsställelse då dem som konsumerar alkohol mer regelbundet har högre odds att 

skatta sin livstillfredställelse som hög än dem som aldrig eller sällan dricker alkohol. 

Nagelkerke R 2 värdet visar 0,028, vilket innebär att modellens oberoende variabler kan 

förklara 2,8% av variansen i livstillfredställelse. Alltså har alkoholkonsumtion låg 

prediktionsförmåga gällande livstillfredställelse.  

I modell 2 testas sambandet mellan kön och livstillfredställelse. Oddskvoten för kön visar att 

oddset för män att vara nöjd med livet är lägre i jämförelse med kvinnor. Detta indikerar på 

att det finns ett positivt samband mellan att vara kvinna och hög livstillfredställelse. 

Nagelkerke R 2 värdet visar 0,005 vilket innebär att modellens oberoende variabler förklarar 

0,5% av variansen i livstillfredställelse. Alltså har kön låg prediktionsförmåga gällande 

livstillfredställelse. 

I modell 3 testas hypotes 2, interaktionen mellan kön och alkoholkonsumtion och hur den 

påverkar livstillfredsställelse. Interaktionsvariabeln läggs till i modell 3 tillsammans med 

övriga oberoende variabler. Interaktionsvariabeln är inte signifikant på en 95% 

signifikansnivå. Resultaten pekar på att det inte finns någon statistisk signifikant interaktion 

mellan kön och alkoholkonsumtion gällande livstillfredställelse. Kön påverkar alltså inte 

sambandet mellan alkoholkonsumtion och livstillfredställelse.  

Hypotes 3 och 4 

H3: Anhöriga till personer med alkoholproblematik har en lägre självupplevd 

livstillfredsställelse än dem som inte har någon anhörig med alkoholproblematik. 

H4: Det finns skillnader mellan män och kvinnor i sambandet att ha en anhörig med 

alkoholproblematik och livstillfredställelse.  

Här redovisas resultaten för hypotes 3 och 4 som testas med logistisk regressionsanalys. I 

tabell 5 redovisas de modeller som används för att testa sambandet mellan närstående med 

alkoholproblem och subjektiv livstillfredställelse. Även interaktionen mellan variablerna att 

ha en närstående med alkoholproblem och kön på livstillfredställelse redovisas i tabellen. 
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Tabell 5: Logistisk regressionsanalys på hypotes 3 och 4 med 

subjektiv livstillfredställelse som beroende variabel. 

Oddskvoter.  

Variabler Modell 1 Modell 2 

Närstående   

Nej referens referens 

Ja 0,515 * 0,505* 

Kön   

Man  1,125  

Kvinna  referens 

kön* närstående  1,063 

Ålder   

Ungdom 0,887 0,889 

Yrkesför ålder referens referens 

Pensionär 0,804 0,798 

Intercept 19,002 ** 18,040** 

Nagelkerke R 2 0,018 0,019 

n 1 284 1 284 

* p ≤ 0,05. Signifikant på 95%-nivå, ** p ≤ 0,01 Signifikant på 99%-nivå. 

I modell 1 testas hypotes 3, sambandet mellan att ha en närstående med alkoholproblem och 

livstillfredsställelse. Resultaten visar att oddset att vara nöjd med livet är lägre för dem som 

har en närstående med alkoholproblem i jämförelse med dem som inte har någon närstående 

med alkoholproblem. Detta tyder på att det finns ett negativt samband mellan att ha en 

närstående med alkoholproblem och hög livstillfredställelse. Nagelkerke R2 värdet visar 0,018 

vilket innebär att modellens oberoende variabel kan förklara 1,8% av variansen i 

livstillfredställelse. Alltså har variabeln låg prediktionsförmåga gällande livstillfredställelse. 

I modell 2 testas hypotes 4, interaktionen mellan kön och att ha en närstående med 

alkoholproblem och hur det påverkar livstillfredsställelse. Interaktionsvariabeln läggs till i 

modell 2 tillsammans med övriga oberoende variabler. Interaktionsvariabeln är inte 

signifikant på en 95% signifikansnivå. Resultaten pekar på att det inte finns någon statistisk 

signifikant interaktion mellan kön och att ha en närstående med alkoholproblem gällande 

livstillfredställelse. Kön påverkar alltså inte sambandet mellan att ha en närstående med 

alkoholproblem och livstillfredställelse.  
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om alkoholkonsumtion påverkar livstillfredställelsen för 

dem som själva konsumerar alkohol samt närstående till individer med alkoholproblem. 

Studien ämnade även att undersöka om dessa eventuella samband skiljer sig mellan könen 

man och kvinna. Nedan följer diskussion och reflektion kring studiens resultat samt metod. 

Slutligen presenteras förslag till framtida forskning.  

Hypotes 1 

Studiens första hypotes var: ”Ju högre alkoholkonsumtion desto lägre självupplevd 

livstillfredställelse”. Studiens resultat visar på ett motsatt samband än det förväntade. 

Resultaten tyder på ett positivt samband mellan högre alkoholkonsumtion och 

livstillfredställelse, dem som konsumerar alkohol regelbundet har generellt högre 

livstillfredställelse i jämförelse med dem som aldrig eller sällan konsumerar alkohol. Därmed 

skiljer sig resultaten från tidigare forskning som visat att alkoholkonsumtion kan ha flera 

negativa effekter, (Johansson & Wirbing, 1999; Andershed & Andershed, 2005; Okoro et al., 

2004) vilka genom de olika teorierna om livskvalitet kan förväntas påverka 

livstillfredställelsen negativt (Brülde, 2003). Resultaten kan innebära att högre 

alkoholkonsumtion har positiva effekter på livstillfredställelse.  

Det finns fler möjliga förklaringar av detta resultat. Denna studie skiljer sig från de tidigare 

studier som redovisats. Den tidigare forskning som redovisats har undersökt olika negativa 

aspekter av alkohol men inte alkoholens samband med den generella livstillfredställelsen. Ett 

flertal studier har främst undersökt missbrukare och deras alkoholkonsumtions negativa 

konsekvenser (Johansson & Wirbing, 1999). Dessa negativa konsekvenser skiljer sig med 

största sannolikhet från dem som konsumerar alkohol men som inte är missbrukare. Denna 

studie har inte identifierat missbrukare eller på något sätt fokuserat på missbrukare vilket kan 

vara en orsak till att denna studies resultat skiljer sig från tidigare forskning. Individer med 

överkonsumtion hade eventuellt kunnat fångas upp om studien undersökt 

alkoholkonsumtionen i form av volym och inte konsumtionsmönster. Ett flertal studier har 

fokuserat på volymen av alkoholkonsumtion och dess negativa konsekvenser (Seitz & Stickel, 

2007; Rehm m.fl., 2003). Denna studie undersöker endast konsumtionsmönstret och inte 
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volymen av intag, vilket antagligen kan förklara skillnader i resultat. Som diskuterats i 

tidigare avsnitt har alkohol för många personer positiva effekter (Beccaria & Guidoni, 2002; 

Room & Hradilova, 2004a; Johansson & Wirbing, 1999) vilket i denna studie tycks överväga 

de negativa aspekterna, åtminstone när konsumtionsmönstret undersöks.  

Utifrån normaliseringsteorin kan alkoholkonsumtion vara så pass normaliserat i dagens 

svenska samhälle att många normaliserar sin egna och andras konsumtion. Detta kan bidra till 

att många inte upplever negativa sociala konsekvenser. Samma alkoholkonsumtion hade 

kunnat leda till andra negativa effekter beroende på tid och plats vilket innebär att studiens 

resultat hade kunnat se annorlunda ut om den genomförts i ett annat land där 

alkoholkonsumtion inte är lika normaliserat. På en plats där alkohol inte är lika normaliserat 

kan konsumtionen ge mer negativa sociala och psykiska effekter utifrån Beckers 

avvikelseteori. Detta eftersom handlingen kan vara stämplad som avvikande vilket gör att 

personer som konsumerar alkohol regelbundet blir behandlad därefter vilket kan tänkas 

påverka livstillfredställelsen negativt.  

Hypotesen har även utgått från lyckoteorierna som på olika sätt förklarar vad som påverkar 

livstillfredställelse. Teorierna tar däremot inte upp hur alkohol påverkar livstillfredställelse, 

den kopplingen gjordes utifrån mitt egna antagande att alkohol kan påverka de finala värden 

som individers livskvalitet är beroende utav. Alkohol behöver inte påverka dessa värden och 

denna påverkan är även troligtvis högst individuellt. Antagandet kan varit felaktigt vilket 

leder till slutsatsen att hypotesen eventuellt inte var helt förankrad i lyckoteorierna.  

Ytterligare en möjlig förklaring skulle kunna vara att den gruppen som aldrig konsumerar 

alkohol är problematisk att undersöka om det inte framgår varför de avstår alkohol. Det kan 

finnas flera anledningar till att helt avstå alkohol som exempelvis tidigare missbruk eller 

graviditet som båda antagligen har stor påverkan på livstillfredställelsen. Om gruppen som 

aldrig konsumerar alkohol hade uteslutits och endast de som konsumerat alkohol minst någon 

gång det senaste året undersökts hade resultaten kunnat vara annorlunda.   

Hypotes 2 

Studiens andra hypotes var: ”Det finns skillnader mellan män och kvinnor vad gäller 

sambandet mellan alkoholkonsumtion och livstillfredställelse”. Resultaten pekar på att det 

inte finns någon skillnad mellan könen i sambandet mellan alkoholkonsumtion och 

livstillfredställelse. Därmed skiljer sig resultatet från tidigare forskning som visat på att 



 

 28 

kvinnor påverkas mer negativt fysiskt, psykiskt och socialt av alkoholkonsumtion i jämförelse 

med män (Johansson & Wirbing, 1999; CAN, 2003; Hradilova, 2004a). Resultaten kan 

innebära att det inte finns någon skillnad mellan könen i sambandet mellan 

alkoholkonsumtion och livstillfredställelse.  

Skillnader i resultat skulle kunna förklaras av att denna studies metod och frågeställning 

skiljer sig från den tidigare forskning som redogjorts för. De studier som nämnts har främst 

varit kvalitativa och fokuserat på könsroller och könsnormer och hur det skapar olika 

förväntningar på könen. De olika förväntningar som finns på könen gör också att kvinnor och 

män som konsumerar alkohol betraktas på olika sätt där kvinnor oftare blir utsatta för 

negativa konsekvenser än män (Beccaria & Guidoni, 2002; Johansson & Wirbing, 1999; 

Ahern et al., 2008). Denna studie undersöker inte könsnormer och hur dessa påverkar 

livstillfredställelse utan endast konsumtionsmönster och livstillfredställelse. Studiens 

forskningsmetod kan med största sannolikhet förklara skillnaden i resultaten gällande denna 

studie och tidigare forskning. Om denna studie varit kvalitativ och undersökt vad kvinnors 

och mäns alkoholkonsumtion får för konsekvenser hade studien kunnat komma fram till ett 

annat resultat. Tidigare forskning har visat att kvinnokroppen påverkas mer negativt av 

alkoholkonsumtion (Helmersson, 2002), men detta negligeras eventuellt i denna studie 

eftersom alkoholkonsumtionens volym inte undersöks.  

Den tidigare forskningen är ett antal år äldre än enkätundersökningen som används i 

analyserna och det kan vara så att kvinnor i lägre grad nu än tidigare skambeläggs för sin 

alkoholkonsumtion och att det idag inte finns samma syn på kvinnligt och manligt drickande. 

Detta skiljer sig även med största sannolikhet mellan länder vilket innebär att en liknande 

studie som genomförs i ett annat land kan ge andra resultat. Beckers avvikelseteori kan 

förklara varför kvinnors alkoholkonsumtion skulle kunna betraktas annorlunda än männens. 

Enligt Beckers avvikelseteori ses en handling som mer eller mindre avvikande beroende på 

vem som begår handlingen och ofta appliceras regler i högre grad på vissa personer än andra. 

Utgångspunkten var att kvinnors alkoholkonsumtion betraktas som mer avvikande vilket 

påverkar livstillfredställelsen mer negativt i jämförelse med män. Det fann dock inte denna 

studie något stöd för.  
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Hypotes 3 

Studiens tredje hypotes var: ”Anhöriga till personer med alkoholproblematik har en lägre 

självupplevd livstillfredsställelse än dem som inte har någon anhörig med 

alkoholproblematik”. Studiens resultat fann stöd för hypotesen och pekar på ett negativt 

samband mellan att ha en närstående med alkoholproblem och livstillfredställelse. De som har 

en anhörig med alkoholproblematik har generellt lägre livstillfredställelse i jämförelse med 

dem som inte har en anhörig med alkoholproblem. Denna hypotes var mer spekulativ 

eftersom tidigare forskning främst fokuserat på negativa konsekvenser av den egna 

konsumtionen och inte av andras (Fillmore, 1985). Studiens resultat går i linje med den 

tidigare forskning som visat att omgivningen påverkas negativt av en person som 

överkonsumerar alkohol (Hradilova, 2004b; Andershed & Andershed, 2005; Orford, 2010).  

En anledning till att resultatet går i linje med tidigare forskning till skillnad från tidigare 

hypoteser kan vara att denna hypotes precis som tidigare forskning undersöker 

alkoholproblem och inte konsumtionsmönster. En skillnad mellan denna studie och tidigare 

forskning är att tidigare forskning främst undersökt hur dem som har en närstående med 

missbruk påverkas på olika sätt (Hradilova, 2004b; Andershed & Andershed, 2005; Ordford, 

2010). Denna studie undersöker endast hur livstillfredställelsen för personer som har en 

närstående som dricker för mycket alkohol påverkas jämfört med någon som inte har det.  

Hypotesen bygger även på teorierna om livskvalitet, som kan ge en förståelse för på vilka sätt 

att ha en närstående med alkoholproblem påverkar de finala värden som i sin tur påverkar 

livskvalitet. Utifrån denna tes drogs kopplingen att de med närstående med alkoholproblem 

har lägre livstillfredställelse i jämförelse med dem utan närstående med alkoholproblem, 

vilket studien fann stöd för.  

Hypotes 4 

Studiens fjärde hypotes var: ”Det finns skillnader mellan män och kvinnor i sambandet att ha 

en anhörig med alkoholproblem och livstillfredställelse”. Resultaten visar inte stöd för 

hypotesen utan pekar på att kön inte påverkar sambandet mellan att ha en närstående med 

alkoholproblem och livstillfredställelse. Därmed skiljer sig resultaten från tidigare forskning 

som visar på skillnader mellan könen gällande konsekvenser av närstående med 

alkoholproblem. Tidigare forskning har visat på att kvinnor påverkas mer negativt av 

närstående med alkoholproblem i jämförelse med män och därför drogs kopplingen att 
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kvinnors livstillfredställelse påverkas mer negativt av att ha en närstående med 

alkoholproblem än män.  

Resultatet skulle kunna förklaras av ett antal olika faktorer. Tidigare studier har fokuserat på 

vilken typ av relation som finns mellan en person och den närstående med alkoholproblematik 

(Fillmore, 1985; Orford, 2010). Denna studie har inte undersökt vilken typ av relation som 

råder mellan respondenten och den närstående med alkoholproblem. Det kan tänkas att det 

inte finns någon skillnad mellan könen i sambandet utan att sambandet istället påverkas utav 

vilken typ av relation som finns till den närstående med alkoholproblem. Det finns antagligen 

stora skillnader i påverkan på livstillfredställelsen beroende på om det är en individs partner, 

barn, förälder, vän, kollega eller släkting som är den närstående med alkoholproblem. Det kan 

tänkas att en persons livstillfredställelse påverkas mer negativt av en partners alkoholproblem 

än av en kollegas alkoholproblem. Därav skulle det vara intressant att undersöka hur olika 

former av relationer till den närstående påverkar sambandet mellan att ha en närstående med 

alkoholproblem och livstillfredställelse.  

Tidigare studier har inte undersökt om kön påverkar sambandet mellan att ha en närstående 

med alkoholproblem och livstillfredställelse utan endast hur personer påverkas av att ha en 

närstående med alkoholproblem och hur detta skiljer sig mellan könen (Hradilova, 2004b; 

Fillmore, 1985; Orford, 2010). Dessa skillnader kanske inte fångas upp i denna studie eller så 

påverkar inte dessa skillnader livstillfredställelsen. Det kan också vara så att det inte finns 

några skillnader mellan könen gällande sambandet som undersökts.  

Metodreflektion 

Genom arbetets process har flera metodologiska problem identifierats. Datamaterialet som 

ligger till grund för studiens analyser har ett stort externt bortfall vilket kan leda till att 

respondentgruppen inte speglar populationen. Detta kan bidra till att en viss grupp blir 

överrepresenterade eller underrepresenterade (Dahmström, 2011). I denna studie kan det 

tänkas att de med väldigt låg livstillfredställelse fallit bort då de mår så pass dåligt att de inte 

fysiskt eller psykiskt kunnat eller orkat besvara enkäten. Gruppen med låg livstillfredställelse 

var väldigt liten vilket kan förklaras av detta. Eller så är en stor majoritet nöjda med livet 

generellt. En annan grupp som det kan tänkas finnas ett stort bortfall inom är de med 

alkoholproblem. En anledning till att de inte besvarat enkäten kan vara på grund av deras 

missbruk, vilket kan bidra till att de glömt bort att svara eller prioriterat annat. Det kan också 
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vara så att de med stora alkoholproblem kan vara svåra att nå då det kan vara en grupp där 

många har boendeproblem. Resultaten speglar inte verkligheten om ett stort antal personer 

med vissa egenskaper fattas i studien (Dahmström, 2011).  

Ett annat metodproblem rör de variabler som ingår i studien. Eftersom studien utgår från 

sekundärdata var det inte möjligt att använda valfria egenkonstruerade variabler för att mäta 

studiens beroende och oberoende variabler. Det hade kunnat vara bättre att använda flera 

frågor som på olika sätt mäter livstillfredställelse och konstruera ett index av de variablerna. 

Denna studies beroende variabel utgår endast utifrån en fråga som mäter hur nöjd 

respondenten är med livet. Ett annat problem är variabeln som mäter alkoholkonsumtion. Det 

hade varit intressant att kunna mäta alkoholkonsumtion utifrån volymen och inte endast 

konsumtionsmönster men det var inte möjligt med datamaterialet som användes. Själva 

kodningen av variablerna har också påverkat resultatet, samtliga variabler kodades om till 

binära vilket gör att variationen inom flera grupper än två inte går att mäta.  

Även klassindelningen har säkerligen påverkat resultatet, en annan klassindelning hade 

kunnat ge helt andra resultat. Det kan ha varit mer intressant att jämföra de som konsumerar 

väldigt mycket alkohol och jämföra deras livstillfredställelse med övriga gruppers 

livstillfredställelse då det kan tänkas att dem som konsumerar alkohol flera gånger i veckan i 

högre grad utsätts av alkoholens negativa aspekter.  

Det hade varit intressant att använda en annan forskningsdesign för att undersöka sambandet 

mellan alkoholkonsumtion och livstillfredställelse. Exempelvis kvalitativa intervjuer om 

respondenters alkoholkonsumtion och hur den påverkar dem, hur, när och var de konsumerar 

alkohol samt varför. Det hade även varit intressant att undersöka sambandet med strukturerad 

dagbok där respondenter antecknar när de konsumerar alkohol, upplevelsen av det samt 

positiva och negativa effekter av konsumtionen.  

Slutsats 

Den här studien visar att det finns ett positivt samband mellan högre alkoholkonsumtion och 

livstillfredställelse vilket innebär att dem som konsumerar alkohol mer regelbundet har högre 

odds att skatta sin livstillfredställelse som hög jämfört med dem som aldrig eller sällan 

konsumerar alkohol. Kön påverkar inte detta samband. Vidare visar studien ett negativt 

samband mellan att ha en närstående med alkoholproblem och livstillfredställelse, vilket 

innebär att dem som har en närstående med alkoholproblem har lägre odds att skatta sin 
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livstillfredställelse som hög i jämförelse med dem som inte har en närstående med 

alkoholproblem. Kön påverkar inte heller detta samband.  

Framtida forskning 

För framtida forskning vore det intressant att undersöka om miljön som en person konsumerar 

alkohol i påverkar livstillfredställelsen. Det kan tänkas att alkohol för många är ett sätt att 

umgås och som bidrar till njutning vilket kan förhöja livskvaliteten. Medan det för andra kan 

vara självdestruktivt. De som konsumerar alkohol i ensamhet kanske upplever andra effekter 

av alkoholen på livskvaliteten än de som använder alkohol som en sällskapsdryck. Det hade 

även varit intressant att göra en livsförloppsintervju med en person som haft eller har en 

alkoholproblematik och studera hur konsumtionen sett ut över tid, vad som har påverkat 

konsumtionen och konsumtionens konsekvenser. 
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