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Sammanfattning 

Syftet med vår studie var att undersöka hur mycket av alkoholkonsumtionen hos stu-

denter som kan prediceras genom biologiska (BMI, ålder och kön), psykologiska (Lo-

cus of Control och The Big Five Personality Theory) samt sociala (alkoholvanor i 

familjen och anledningar till alkoholkonsumtion) faktorer. Vi har valt att undersöka 

varje individs alkoholkonsumtion i förhållande till BMI och därefter se hur mycket av 

variansen som kan prediceras av de variabler vi undersökt. Vårt urval bestod av gym-

nasieelever och universitetsstudenter i Växjö. Sammanlagt ingick 201 personer i un-

dersökningen, 107 män och 94 kvinnor. Vi använde oss av en enkät för insamling av 

vår data. Vi gjorde en multipel regressions analys som visade att alkoholkonsumtion 

kan prediceras till 34,3% av de prediktorer vi använt oss av. De biologiska faktorerna 

predicerade enskild sammanlagt 13,1% av konsumtionen, de psykologiska faktorerna 

13,3% och de sociala faktorerna 7,9% av alkoholkonsumtionen i vårt urval. Studiens 

syfte ämnar belysa en del av de faktorer som påverkar en individs alkoholkonsumtion, 

för att skapa en djupare förståelse av alkoholmönster hos studenter. 

Nyckelord: Alkoholkonsumtion, BMI, Locus of Control, Big Five, Biopsykosocial 

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate to what extent alcohol consumption 

among students is predicted by biological (BMI, age and gender), psychological (Lo-

cus of Control and The Big Five Theory) and social (drinking habits within the family 

and reasons for alcohol consumption) factors. We have chosen to investigate each 

respondent’s alcohol consumption in relation to BMI and then see to what extent the 

variance can be predicted by the variables we have investigated. Our selection con-

sists of upper secondary school students and university students in Växjö. A total of 

201 persons participated in the inquiry, of whom 107 were men and 94 were women. 

The data was collected by means of a questionnaire. We conducted a multiple regres-

sion analysis which showed alcohol consumption can be predicted to 34.3% by the 

variables in this study. In our selection the biological factors alone predicted 13.1% of 

the alcohol consumption, the psychological factors 13.3% and the social factors 7.9%. 

This study seeks to highlight some of the factors that affect an individual’s consump-

tion of alcohol, this in order to create a deeper understanding concerning alcohol pat-

terns among students. 

Keywords: Alcohol consumption, BMI, Locus of Control, Big Five, Biopsychosocial 
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Introduktion 

Det kan finnas flera anledningar till att vi söker tillfällig förändring av vårt medvetan-

de. Det vanligaste tillfället är förmodligen i samband med en social situation där an-

tingen kontroll över känslor eller minskad hämning av känslor eftersöks. Alkoholruset 

har oavsett individ, ålder eller kön förmågan att såväl förstärka som förminska vårt 

beteende, olika upplevelser och känslor. Den positiva effekten av alkoholruset är dock 

inte långvarig. Vid en ökad alkoholkonsumtion blir följderna av alkoholens effekter 

snarare hämmande och sövande allteftersom blodalkoholhalten stiger. Det finns olika 

faktorer som påverkar vår konsumtion av alkohol. Faktorer som kan påverka indivi-

dens alkoholkonsumtion kan vara sociala faktorer som exempel kan nämnas hur fa-

miljesituationen ser ut för en person (Lilja & Larsson, 2003). 

Det kan även vara psykologiska faktorer som inverkar på individens alkohol-

konsumtion. Exempel på detta kan vara om man har en personlighet som domineras 

av att vara extrovert eller neurotisk etcetera. Andra faktorer som påverkar din alko-

holkonsumtion är din fysiska kapacitet och om du är man eller kvinna. Det finns olika 

undersökningar som har gjorts inom detta område men kartläggningen av hur alko-

holkonsumtionen ser ut i samhället är långt ifrån färdig. Till skillnad från tidigare 

forskning avser vi att undersöka alkoholkonsumtion i förhållande till varje individs 

BMI. Den målgrupp vi valt att undersöka är gymnasieelever och universitetsstudenter. 

De prediktorer vi använder oss av i vår undersökning är personlighetsteorierna Locus 

of control och Big five teorin, sociala omständigheter såsom hemförhållande och bio-

logiska faktorer exempelvis kön, ålder och BMI.  

 

Alkoholkonsumtion  

Alkoholkonsumtionen har sedan mitten av 1990-talet ökat i Sverige, från drygt 8 liter 

1996 till cirka 10,5 liter ren alkohol 2004, per invånare som är 15 år och äldre (Statis-

tiska Centralbyrån, 2007). Konsumtionsökningen sedan mitten av 1990-talet består 

för männen till största delen av ökad starköls- och vinkonsumtion och för kvinnor en 

ökad vinkonsumtion. Alkoholkonsumtion kan påverka hälsan dels genom regelbundet 

intag av alkohol, vilket kan leda till långsiktig påverkan på kroppens organ, dels ge-

nom hög konsumtion vid enstaka tillfällen, vilket kan leda till akuta toxiska effekter. 

Med måttligt drickande menar man att både den regelbundna konsumtionen är låg och 

att berusningsdrickande inte förekommer. Som en övre gräns för måttligt regelbundet 

drickande sätts 14 glas vin per vecka för män, eller motsvarande mängd alkohol i 
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form av öl eller sprit, samt 9 glas för kvinnor. Denna gräns bygger på epidemiologiska 

studier som visar på låga risker för skador under dessa nivåer. Lätt till måttlig alko-

holkonsumtion kan alltså definieras som två glas per dag av öl, eller motsvarande al-

koholmängd vin och sprit för män, eller lite drygt ett standardglas per dag för kvinnor 

(Andréasson & Allebeck, 2005).  

Alkoholens berusningseffekt är olika för män och kvinnor. Eftersom kroppsvikt, 

vatten och fetthalt i kroppen har betydelse för berusningseffekten innebär kvinnans 

lägre kroppsvikt och vattenhalt att alkoholen fördelas i en mindre volym kroppsvätska. 

Därför blir kvinnor generellt mer påverkade än män av samma alkoholmängd (Leiss-

ner, 1997). Den skandinaviska dryckeskulturen kännetecknas av relativt få dryckes-

tillfällen, men med högre konsumtion per dryckestillfälle jämfört med flera andra län-

der till exempel i Central- och Sydamerika och Sydeuropa. En relativt stor andel av 

samtliga dryckestillfällen resulterar således i Sverige av berusning. Antalet tillfällen 

med intensivkonsumtion har under tidsperioden 1998–2004 ökat med cirka 40 procent. 

Konsumtionen har ökat snabbast i södra Sverige, framför allt i Skåne län (Andréasson 

& Allebeck, 2005). Alkoholkonsumtionen har ökat bland såväl män som kvinnor och 

andelen individer som rapporterar ett högt alkoholintag (dvs. ett alkoholintag större än 

motsvarande två flaskor vin/vecka) har ökat med 3 procentenheter från 1996 till 2005.  

Män är överrepresenterade i kategorin ”hög alkoholkonsumtion”, 15 procent av 

männen och 8 procent av kvinnorna uppger sig dricka en alkoholmängd motsvarande 

mer än två flaskor vin per vecka. När man tittar på intensivkonsumtionen (man drick-

er en alkoholmängd motsvarande mer än en flaska vin vid samma tillfälle) blir skill-

naderna i dryckesmönstret mellan män och kvinnor än mer tydliga. 21 procent av 

männen och 7 procent av kvinnorna drack denna mängd mer än en gång i månaden 

under 2004-2005 (Statistiska Centralbyrån, 2007).  

I Sverige dör cirka 3 000 personer varje år på grund av olyckor där alkohol är 

inblandat. I lägre åldrar är olyckor en ledande dödsorsak. Trafikolyckor är vanligast, 

medan andra vanliga olyckor är drunkningar, fall och bränder. Alkoholen beräknas 

internationellt svara för 30 procent av de stora olyckskategorierna med dödlig utgång, 

något högre för trafikolyckor och lägre för arbetsolyckor. För olyckor med icke dödlig 

utgång är alkoholens roll mindre; cirka två tredjedelar av den som gäller för döds-

olyckor. Varje ökning av blodalkoholhalten med 0,2 promille fördubblar risken för 

dödsolyckor i trafiken. Låg- och måttlighetskonsumenter står för en betydande del av 

de alkoholrelaterade olyckorna. Depressionssjukdomar ökar starkt vid alkoholberoen-
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de, men endast marginellt vid alkoholmissbruk och riskfylld alkoholkonsumtion. Hela 

48 procent av självmorden i Sverige är alkoholrelaterade. Självmordsfrekvensen är 

förhöjd vid alkoholberoende och har ofta samband med en samtidig depression. En 

mindre del av självmorden kan förklaras av akut berusningsdrickande oberoende av 

samtidig depressions- eller alkoholdiagnos (Andréasson & Allebeck, 2005).  

 

Alkoholkonsumtion hos studenter 

Tidigare forskning av Kent O Johnsson (2006) visar att en stor del av universitetsstu-

denter uppvisar en högriskkonsumtion av alkohol. I studien undersöktes sammanlagt 

695 första års studenter varav 660 genomförde undersökningen. Därefter visades att 

cirka 27% (n=177) uppvisade en hög alkoholkonsumtion uppmätt med ett instrument 

som heter The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). Studien visade 

också att ungefär 27,5% (n=182) hade en låg konsumtion. Den första mätningen gjor-

des när studenterna påbörjade sin utbildning, studien följdes sedan upp med ett antal 

mätningar under 3 år. Den sista undersökningen visade att 16% av högriskkonsumen-

terna bibehöll samma höga konsumtion, och att 13% av lågkonsumenterna ökade sin 

konsumtion till en riskfylld nivå. Bland de studenter som minskade sin konsumtion 

fanns en större del kvinnor. Studien visade även att enbart 3% av männen och 2% av 

kvinnorna aldrig drack alkohol.  

 

Alkohol och personlighet 

Vårt beteende i samband med alkoholkonsumtion styrs av såväl förväntningar, sam-

manhanget och kulturella mönster som av alkoholens biokemiska påverkan på nervsy-

stemet. I vår kultur i Sverige förhåller vi oss till alkoholruset som ett slags ”time out” 

från livets ordinarie villkor. Vi gör en parentes kring rustillfället. Detta ger möjlighet 

till regression och viss ansvarsbefrielse. Det vi säger och gör under rusperioden kan 

skyllas på berusningen. Vi behöver inte fullt ut kännas vid eller ta ansvar för vårt 

handlade. Både vi själva och omgivningen kan enas om att sådana som vi visar oss 

under berusningen är vi egentligen inte (Nelson-Löfgren, 1982). Nedan beskriver vi 

några teorier av personlighetsdrag som vi i vår uppsats kopplar till mängden alkohol-

konsumtion.   
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The Big Five Personality Theory 

Femfaktorteorin, eller The Big Five Personality Theory, är inom psykologin en per-

sonlighetsteori som har sin utgångspunkt i att människors personligheter har urskiljba-

ra, universella drag som inte är kultur- eller situationsberoende. Teorin utvecklades av 

Costa och McCrae och är en utveckling av tidigare personlighetsteorier såsom Ey-

sencks 3 faktors modell där han delade in personligheten i 3 övergripande faktorer 

och Catells 16 faktors modell vilken innebar att människans personlighet kan delas in 

i 16 övergripande faktorer. Femfaktorteorin utökar Eysencks 3 faktors modell och slår 

samman personlighetsdrag från Catells 16 faktors modell till fem faktorer som visar 

personlighetsdragen hos en människa. Dessa drag menar man är centrala för person-

ligheten och viktiga för hur olika individer tänker och agerar i olika situationer (Pas-

ser & Smith, 2007). Dessa fem drag är Openness (öppenhet) - att uppskatta konst, 

känslor, äventyr, ovanliga idéer, fantasi, nyfikenhet, och omväxlande erfarenheter. 

Conscientiousness (samvetsgrannhet) - en tendens att vara självdisciplinerad, agera 

plikttroget, målinriktning; att planera snarare än att agera spontant. Extraversion (ex-

traversion) - energi, positiva känslor, självsäkerhet, och en tendens att söka stimulans 

och andras sällskap. Agreeableness (vänlighet, sällskaplighet) - en tendens att vara 

medkännande och samarbetsvillig snarare än misstänksam och fientligt inställd mot 

andra. Emotionel stabilitet- tendens att uppleva obehagliga känslor lätt, som till ex-

empel ilska, ångest, depression, eller sårbarhet; ibland kallad neurotisicm.  

Några exempel på individer som man har hittat höga eller låga poäng på person-

lighetsdrag är följande. Personer med höga betyg i skolan tenderar att ha en person-

lighet där de har höga poäng i faktorn Conscientiousness och Openness. Individer 

med en hög alkoholkonsumtion har en hög poäng på Extraversion och en låg poäng på 

Conscientiousness. Personer som är engagerade i frivilligorganisationer tenderar att 

ha höga poäng i Agreeableness och Extraversion. Individer med ledaregenskaper och 

som man ofta hittar som chefer för organisationer och företag har ofta höga poäng i 

Extraversion, Agreeableness och Conscientiousness (Larsen & Buss, 2008).  

 

Locus of control 

Locus of control (LoC) är ett begrepp som syftar på hur en person uppfattar om hän-

delser påverkas av personens egna agerande eller yttre händelser (Rotter, 1966). Ska-

lan går från intern LoC till extern LoC och kan mätas till exempel med Rotters 23 

items formulär med påståenden som grundar sig på hur man uppfattar olika situationer 



 6

och påståenden. Om en person tror mer på sin egen förmåga att kontrollera händelser i 

sitt liv och förlitar sig till sitt eget beteende har den personen en intern LoC. Extern 

LoC är motsatsen och innebär en inställning att det som inträffar sker som ett resultat 

av tur, slumpen, ödet eller påverkan av människor i sin omgivning. Skalan behöver 

inte nödvändigtvis visa att en person är antingen intern eller extern, utan kan mycket 

väl hamna någonstans mittemellan på skalan. Begreppet LoC utformades av Rotter 

(1966) som en del av hans sociala inlärningsteori av personlighet. Genom att katego-

risera situationer på detta sätt kan människor oftast bättre hantera sina problem. Ge-

nom att dessa attityder till hur människor hanterar svårigheter inverkar på hur man 

lättast bör hantera problem. Personer med extern LoC kan vara uppgivna inför pro-

blem eftersom de känner att de själva inte kan påverka vad som händer (Passer & 

Smith, 2007). Samtidigt har personer med intern LoC en helt annan inställning och 

förväntar sig att kunna påverka situationer själva. Personer med extern LoC tenderar 

också att nöja sig med ett sämre resultat då de inte tror att de kan påverka utgången 

nämnvärt ändå (Larsen & Buss, 2008).  

Man ser även att människor med en tydlig intern eller extern LoC beter sig olika 

i vardagssituationer. Personer med intern LoC beter sig mer självbestämt och är mer 

benägna att aktivt söka den information eller det tillvägagångssätt som behövs för att 

lyckas i en specifik situation. De är oftast mer självständiga i och med detta, men har 

samtidigt lätt för att samarbeta och har lättare för att motstå yttre social påverkan som 

till exempel grupptryck. Individer med extern LoC föredrar oftast att arbeta under en 

klar ledning av en annan person utan att själva kunna påverka beslut som fattas. Detta 

för att de i främsta hand förlitar sig mer på andra människor som de upplever har mer 

kunskap och kontroll än de själva (Rydèn & Stenström, 2008).  

Rotter såg dessa skillnader i uppfattning som en stor del av en individs person-

lighet. Skillnaderna ansåg han vara inlärda och grundade på tidigare erfarenheter i 

livet. Det som främst påverkar en intern LoC är stöd, värme, uppmuntran och att ha 

fått erfarit att egna handlingar fått gynnsamma konsekvenser. Det är dock inte fram-

gång eller misslyckande i sig som avgör intern eller extern LoC, utan uppfattningen 

om vad som påverkade framgången eller misslyckandet. Begreppet kan innebära en 

generell inställning likaväl som en specifik inställning som till exempel till hälsa.  

Det finns vissa studier som är gjorda inom hälsopsykologi som handlar om hu-

ruvida LoC är en stabil egenskap eller om den är förändringsbar. Dessa studier visade 

på att ju längre en patient haft en sjukdom, desto större extern LoC uppvisade denne. 



 7

Detta på grund av att patienten är starkt beroende av till exempel vårdpersonal och 

därmed inte själv kan påverka sin situation (Rydèn & Stenström, 2008). Tidigare 

forskning visar dock att LoC är ett relativt stabilt personlighetsdrag (Lefcourt 1966, 

Skinner 1996) där man menar att LoC är ett resultat av en persons samlade inlär-

ningshistoria. Har man erfarenhet av att man genom sitt eget agerande kan påverka 

händelser i livet resulterar det i en intern LoC, samtidigt som den motsatta effekten 

bidrar till en extern kontroll. Det har gjorts studier som visar att personer med sämre 

impulskontroll och extern LoC kan uppvisa större risk för olika typer av missbruk, 

såsom alkoholmissbruk (Declerck, Boone & De Brabander 2006). 

 

Psykosociala faktorer 

Alkoholkonsumtionen styrs också av olika psykosociala faktorer. Individen omger sig 

av ett socialt nätverk av personer som påverkar individens utveckling och val. Erik H 

Eriksson har utformat en psykosocial teori som han kallar för identifikation. Vilket 

innebär att man i sin utveckling identifierar sig med de människor som man omger sig 

omkring så som familj och vänner. Man tar efter attityder och beteenden från männi-

skor som man har omkring sig (Erling & Hwang, 2001). De nätverk eller de personer 

som en individ mest omger sig utav i tidiga år och i sin ungdom är oftast familjen. 

Därför är familjen en central del i barn och ungdomars identifikation och identitetssö-

kande. Desto äldre man blir desto mer identifierar man sig med den kamratgrupp man 

tillhör och familjen får en mindre betydelse för individens identifikationsprocess 

(Ramström, 1998).  

Ann Erling och Philip Hwang skriver i sin bok Ungdomspsykologi – utveckling 

och livsvillkor, att en anledning till varför ungdomar dricker är att uppleva sig mer 

som en del av kamratgruppen och för att känna sig avslappnade i sällskapet. Vidare 

tar man upp att bristande eller otydliga gränssättningar och lågt känslomässigt enga-

gemang från föräldrarna samt en instabil hemmiljö är riskfaktorer som tillsammans 

kan leda till att man som ung får svårigheter med att hantera sin alkoholkonsumtion. 

De menar också att det inte är lätt för ungdomar att helt avstå från alkohol eftersom de 

utsätts för påtryckningar från kamrater och tar intryck från föräldrar och deras alko-

holvanor. Föräldrar som inte själva dricker alkohol har i högre grad möjlighet att få 

sina barn att avstå från alkohol (Lilja & Larsson, 2003).   
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Vi har även granskat tidigare forskning inom samma område där vi funnit en mängd 

intressanta vinklar. Forskning om Locus of Control och alkoholkonsumtion har gjorts 

i en studie av Chwan-Shyang, Sirgo och Thomure (1995), där de undersökt relationen 

mellan alkoholkonsumtion och självkänsla. Det finns även forskning gjord om alko-

holkonsumtion i relation till personlighet som mätts med Big five modellen av Ma-

louff, Thorsteinsson, Rooke och Schutte (2007). Det är en meta-analys som inklude-

rade 20 tidigare studier inom området. I studien framkom att alkoholkonsumtion asso-

cierades med låga värden på conscientiousness och aggreeableness och hög neuroti-

cism. I en studie gjord av Park (2004) framkom att alkoholkonsumtion bland studen-

ter ger både positiva och negativa konsekvenser, men att de positiva konsekvenserna 

som rapporterades var mer extrema och frekventa än de negativa.  

 

Syfte 

Syftet var att undersöka hur mycket av alkoholkonsumtionen som kan prediceras ge-

nom de prediktorer vi valt att granska. Vi kan konstatera utifrån de tidigare studier 

som är gjorda inom området att det finns en mängd olika faktorer som är kopplade till 

alkoholkonsumtion. Vi har valt att relatera alkoholkonsumtionen till varje individs 

BMI, för att få en rättvisare bild av hur mycket alkohol en individ konsumerar i för-

hållande till sina kroppsliga förutsättningar. De bakgrunds frågor vi valde att ha med i 

vår undersökning ger oss också möjlighet att predicera alkoholkonsumtion utifrån viss 

biologisk bakgrund, psykologiska drag och sociala omständigheter. Tidigare statistik 

och forskning pekar på att män konsumerar avsevärt mer alkohol än kvinnor, men att 

konsumtionen börjar jämna ut sig på senare år då kvinnor dricker mer och mer alko-

hol (Statistiska Centralbyrån, 2007). 

Mot denna bakgrund har vi formulerat följande frågeställning som vi avser att 

besvara: I hur stor uträckning kan man predicera alkoholkonsumtion utifrån person-

lighet, sociala omständigheter och biologiska faktorer, i förhållande till varje individs 

BMI, hos gymnasieelever och universitetsstudenter?  

Utifrån vår frågeställning har vi formulerat följande hypoteser för att predicera 

alkoholkonsumtion: 

 

H¹: Biologiska faktorer här definierat som kön och ålder, förklarar delvis målgruppens 

alkoholkonsumtion. 
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H²: Personlighet definierat utifrån Locus of Control och de fem personlighetsdragen i 

Big 5 modellen, predicerar alkoholkonsumtionen hos målgruppen. 

H³: Sociala omständigheter definierat som alkoholproblem i familjen och orsaker till 

intag av alkohol, predicerar alkoholkonsumtionen hos studenter. 

 

Metod 

 

Deltagare  

I vår undersökning deltog 210 personer. Av dessa var 87 studerande vid utvalda pro-

gram på Växjö universitet och 123 studerade i årskurs 3 på olika gymnasieskolor i 

Växjö kommun hösten 2008. Det interna bortfallet var 9 personer och vi valde att inte 

ta med dessa i undersökningen. Bortfallen bestod av att dessa personer inte hade be-

svarat vår enkät fullständigt vilket innebar att de hade lämnat vissa frågor eller inte 

besvarat en del frågor på ett korrekt sätt. Av deltagarna var det 107 män och 94 kvin-

nor som genomförde vår undersökning. Deltagarnas ålder var mellan 18-40 år. Me-

delåldern var cirka 20 år med en standardavvikelse på 4,23.  

 

Material  

I vår undersökning användes en enkät för insamling av all data. Enkäten började med 

ett antal demografiska frågor såsom ålder, längd, vikt, kön och utbildning. Del 2 i vår 

enkät var frågor som handlade om deltagarnas alkoholkonsumtion. För att mäta alko-

holkonsumtionen användes den svenska översättningen, gjord av Bergman 1994, av 

Alcohol Use Disorders Ideniftication Test (AUDIT), som är utvecklat av 

Världshälsoorganisationen. Instrumentet består av 10 items avsedda att mäta graden 

av alkoholkonsumtion hos en individ samt även att se om det finns ett riskfyllt kon-

sumtionsmönster, beroendesyndrom och ett skadligt dryckesmönster hos en individ. 

Exempel på frågor i detta test är ”Hur ofta dricker du alkohol” och ”Hur ofta under 

det senaste året har du låtit bli att göra något som du borde för att du drack”.  De för-

sta åtta påståendena har fem svarsalternativ och de två sista har tre svarsalternativ. 

Samtliga påståenden poängsätts 0 till 4 och maximal poäng är 40. Om en person får 

en summa som överskrider 8 poäng finns indikationer på alkoholproblem.  

Del 3 i enkäten behandlar frågor om Locus of control. För att mäta deltagarnas 

Locus of control använde vi oss av Rotters (1966) 23 items test. Varje fråga består av 

2 påståenden och man ska välja det påstående som bäst stämmer in på en själv. Ex-
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empel på frågor i detta test är ”A. Barn får problem därför att föräldrar bestraffar dem 

för mycket”. ”B. Problemet med de flesta barn idag är att de är för släpphänta.” 

och ”A. Utan de rätta tillfällena kan ingen bli en effektiv ledare”. ”B. Kunniga männi-

skor som inte blir ledare har inte tagit vara på sina möjligheter”. Varje påstående ger 

ett poäng. Lägsta poäng är 0 och högsta poäng är 23. På grund av ett datorhaveri un-

der vår inkodning av svarsmaterialet så föll 4 frågor i detta test bort och redovisas 

därför inte i vår undersökning. Men vi anser att reliabiliteten och validiteten i vår un-

dersökning inte påverkas av detta.  

Del 4 i enkäten innehåller frågor som mäter deltagarnas personlighet utifrån 

Big-five teorin. För att undersöka detta använde vi oss av ett test som utvecklats av 

Costa och McCrae. Det test vi använde oss av är en förkortad version av det ursprung-

liga testet och är utformat av Larsen och Buss. Testet består av 40 olika frågor. Varje 

fråga består av två motsatta adjektivpar exempelvis ”Blyg-Modig”. Mellan varje ad-

jektivpar är det 7 olika steg bestående av siffror. Man ska ringa in den siffra som bäst 

passar in på ens personlighet. Exempelvis känner man sig mer blyg än modig så ring-

ar man in siffra nummer 1, känner man sig mer modig än blyg ringar man in siffra 

nummer 7. Andra frågor bestående av adjektivpar är ”Spänd-Avslappnad”, ”Stolt-

Ödmjuk”,” Social-Tillbakadragen”,” Flitig-Lat” och ”Lättsam-Nervös”. I varje faktor 

av Big-Five modellen (Oppenness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, 

Neurotisism) kan man få som lägst 8 poäng och som högst 56 poäng.  

 

Procedur 

Vi sammanställde de olika undersökningsinstrumenten (Demografiska frågor, AUDIT, 

Locus of control, Big-Five) till en enhetlig enkät. Undersökningsdeltagarna valdes ut 

genom bekvämlighetsurval då resurserna för undersökningen var begränsade. Vi hade 

inte gjort någon förstudie av vår enkät, men instrumenten som ingick i vår undersök-

ning är mycket väletablerade och därmed anses dessa instrument ha en hög reliabilitet. 

Insamlingen av data ägde rum vid ett antal tillfällen under olika föreläsningar och 

lektioner på både universitetet och gymnasiet. I samband med undersökningen fick 

deltagarna en presentation av undersökningens syfte och att det var frivilligt att delta i 

undersökningen. Vi hade fått tillstånd av de lärare som hade lektionen att genomföra 

undersökningen under deras lektionstid. Enkäten delades ut till samtliga studenter och 

elever under lektionstid och varje person fyllde i sin enkät enskilt. Undersökningen 

tog mellan 15-25 minuter att genomföra. 
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I vår kvantitativa korrelationsstudie använde vi oss av standard-multipel regressions-

analys (MRA) för att predicera gymnasieelevers och universitetsstudenters alkohol-

konsumtion (beroende variabel) utifrån ett antal prediktorer (oberoende variabler). I 

vårt fall använde vi oss av 14 prediktorer uppdelade i tre olika block bestående av 

biologiska frågor (två variabler), psykologiska drag definierat av fem personlighets-

drag från big five modellen samt Locus of control (sex variabler) och ett socialt block 

(sex variabler). Vi samlade in sammanlagt 201 enkäter vilket väl överskrider regres-

sionsanalysens krav på minst 15 individer per prediktor i varje block (Aron & Aron, 

2002).  

All insamlad data matades in i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

och alla svar vi fått in från enkäterna kodades om för att kunna bearbetas. Grund-

läggande analyser av data genomfördes såsom itemanalyser samt kontroll av samtliga 

variablers normalfördelning och lika varians. Eftersom uträkningarna skulle göras 

med en MRA var det viktigt att säkerställa att alla parametriska villkor var uppfyllda, 

därför rangordnade vi de variabler som ej uppfyllde de parametriska villkoren. Sam-

manlagt rangordnade vi sju variabler så att de blev normalfördelade. Enligt våra hypo-

teser skulle vi predicera alkoholkonsumtion utefter ¹) kön och ålder, ²) Locus of Con-

trol och Big Five, ³) alkoholproblem i familjen och orsaker till intag av alkohol.  

 

Resultat 

Sammanlagt använde vi oss av 14 oberoende variabler (prediktorer) för att mäta vår 

beroende variabel Alkoholkonsumtion (kriterievariabel). Vår variabel för alkoholkon-

sumtion var den sammanlagda poängen vi uppmätt genom AUDIT dividerat med var-

je individs BMI. Vi fann enskilda signifikanta samband bland nio av våra 14 predikto-

rer. Tabell 1 visar deskriptiv statistik för samtliga variabler. Tabellerna 2, 3 och 4 vi-

sar varje enskild variabel uppdelad i tillhörande block enligt våra hypoteser. Tabell 5 

visar en sammanfattning av MRA, uppdelat per block och totalt.  
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Tabell 1: Deskriptiv statistik (n=201) 

Variabel Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Kön 1,47 0,500 1 2 

Ålder 20,38 4,23 18 40 

Alkoholproblem i familjen 1,69 0,46 1 2 

Anledning Social 4,30 1,21 1 5 

Anledning Ångest 1,70 1,15 1 5 

Anledning Roligt 3,37 0,87 1 5 

Anledning Tryck 2,16 1,02 1 5 

Anledning Att fira 3,45 0,97 1 5 

Locus Of Control 9,31 2,89 1 16 

Openness 40,64 4,86 25 52 

Conscientiousness 38,09 5,36 23 50 

Emotional Stability 36,40 4,23 25 47 

Agreeableness 37,79 5,45 23 51 

Extraversion 39,05 6,18 24 54 

AUDIT/BMI 0,38 0,24 ,00 1,26 

 

Tabell 2: MRA med alkoholkonsumtion som kriterievariabel, biologiska variabler 

Prediktorer block 1 β t p≤ 

Ålder -,050 -,739 ,461 

Kön -,355 -5,199 ,001 

Note: β = Beta 

 

En närmare analys av resultatet i varje enskild variabel visar ett negativt samband som 

säger att män konsumerar mer alkohol än kvinnor. Däremot fanns det inget signifikant 

samband mellan ålder och alkoholkonsumtion.  
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Tabell 3: MRA med alkoholkonsumtion som kriterievariabel, psykologiska variabler  

Prediktorer block 2 β t p≤ 

LoC ,089 1,292 ,198 

Openness -,138 -1,879 ,062 

Conscientiousness -,283 -4,217 ,001 

Emotional stability -,052 -,738 ,461 

Agreeableness ,079 1,092 ,276 

Extraversion ,223 2,960 ,003 

 

Resultatet visade att det fanns ett negativt samband mellan Conscientiousness och 

alkoholkonsumtion, vilket visar att ju högre alkoholkonsumtion en individ har desto 

lägre poäng på Conscientiousness skalan har individen. Det fanns även ett positivt 

samband mellan Extraversion och alkoholkonsumtion, vilket innebär att ju högre al-

koholkonsumtion desto högre Extraversion har en individ. Vidare finns det en tendens 

till negativt samband mellan Openness och alkoholkonsumtion. Detta tyder på att ju 

högre man ligger på Opennesskalan, desto mindre alkohol dricker man. I övriga vari-

abler (LoC, Emotional stability och Agreeableness) fanns det inga signifikanta sam-

band med alkoholkonsumtion. 

 

Tabell 4: MRA med alkoholkonsumtion som kriterievariabel, sociala variabler  

Prediktorer block 3  β t p≤ 

Alkohol i familj -,022 -,338 ,736 

Anl Social ,526 3,649 ,001 

Anl Ångest ,639 3,647 ,001 

Anl Grupptryck ,479 2,703 ,008 

Anl Roligt ,425 2,668 ,008 

Anl Fira ,391 2,289 ,023 

 

Vår undersökning visade inget samband mellan en upplevd problematik med alkohol i 

familjen och alkoholkonsumtion. Däremot fann vi klara positiva signifikanta samband 

i samtliga uppmätta värden för anledning av att man konsumerar alkohol och den fak-

tiska alkoholkonsumtionen. Detta visar att samtliga anledningar till varför man kon-

sumerar alkohol som vi uppmätt predicerar en högre alkoholkonsumtion, dock visar 
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resultatet att de anledningar som predicerar alkoholkonsumtion mest är Social och 

Ångest anledningarna. Det innebär att ju oftare man dricker på grund av att dämpa 

ångest och för att kunna vara social desto högre alkoholkonsumtion har man. 

 

Tabell 5: MRA sammanfattning 

 R R² F p≤ 

Block 1: Biologiska prediktorer ,362 ,131 14,10 ,001 

Block 2: Psykologiska prediktorer ,152 ,133 8,13 ,001 

Block 3: Sociala prediktorer ,072 ,079 5,97 ,001 

Totalt: Samtliga prediktorer  ,586 ,343 6,522 ,001 

 

Resultatet visar att Block 1 med de biologiska faktorerna predicerar 13,1% av alko-

holkonsumtionen, Block 2 med de psykologiska faktorerna predicerar 13,3% av kon-

sumtionen samt att Block 3 predicerar 7,9% av alkoholkonsumtionen. Vår MRA visa-

de sammanfattningsvis att de 14 prediktorerna vi använt oss av kan förklara 34,3% av 

variationen i alkoholkonsumtion. 

Till följd av våra resultat kan vi konstatera att våra hypoteser till viss del stäm-

mer eftersom det finns signifikanta samband i merparten av prediktorerna i varje 

block. Resultatet visar att alkoholkonsumtionen som helhet prediceras till 34,3% av 

våra prediktorer. Det är enbart fem av våra variabler som ej predicerar alkoholkon-

sumtion signifikant, dessa är Ålder, Locus of Control, Emotional stability, Agreeable-

ness och Alkoholproblem i familjen.  

 

Diskussion 

Syftet med vår undersökning var att granska hur mycket av alkoholkonsumtionen i 

vårt urval som kan prediceras genom de prediktorer vi undersökt. Urvalet bestod av 

gymnasieelever och universitetsstudenter. För att få en rättvisare bild av den egentliga 

alkoholkonsumtionen valde vi även att sätta den i relation till varje individs BMI.  

 

Kön och ålder 

Vår första hypotes grundade sig i att biologiska faktorer till viss del predicerar alko-

holkonsumtion, de biologiska faktorer som vi undersökt är ålder och kön. Vårt resultat 

visar att män konsumerar signifikant mer alkohol än kvinnor. Trots att vi tagit hänsyn 
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till varje individs BMI. Tidigare forskning visar att män konsumerar mer alkohol än 

kvinnor, dock har det på senare år jämnat ut sig så att kvinnor mer och mer har tagit 

efter mäns alkoholvanor (Statistiska Centralbyrån, 2007). Dock visar vårt resultat att 

det fortfarande finns en signifikant skillnad i konsumtion. Därför är det rimligt att anta 

att det inte bara är de fysiska skillnaderna mellan könen som predicerar alkoholkon-

sumtion. I vår undersökning fann vi inga skillnader mellan ålder och alkoholkonsum-

tion, detta kan förklaras med att variansen i ålder var låg i vårt urval. Tidigare forsk-

ning av Kent O Johnsson (2006) visar att enbart 3 procent av männen och 2 procent 

av kvinnorna i den grupp vi undersökt aldrig dricker alkohol. Resterande tillhör grup-

perna måttliga eller högkonsumenter av alkohol. Detta visar att det urval vi undersökt 

är homogent och att vi därför ej funnit några skillnader i alkoholkonsumtion beroende 

på ålder.  

 

Personlighet 

Vår andra hypotes grundade sig i olika personlighetsdrag som vi mätte genom Locus 

of Control och fem personlighetsdrag i big five teorin. Tidigare forskning har visat att 

individer med låga värden på Conscientiousness och Aggreeableness samt höga vär-

den på Extraversion och Emotional stability tenderar att lättare falla in i missbruk 

(Malouff, Thorsteinsson, Rooke & Schutte, 2007, Larsen & Buss, 2008). Våra resultat 

stämmer överens med tidigare forskning när det gäller Conscientiousness då det 

framkom ett negativt signifikant resultat, individer med låga värden på Conscientio-

usness hade en högre alkoholkonsumtion. Dessa personer har en förmåga att agera 

spontant och impulsivt samt tänker inte alltid på konsekvenserna av sitt handlande. 

Resultatet visar även ett positivt signifikant samband mellan höga värden i Extraver-

sion och alkoholkonsumtion. Däremot visade inte vårt resultat några samband mellan 

låga värden i Agreeableness och höga värden i Emotional stability. En förklaring till 

detta kan vara att vi ej hade tillräckligt stor spridning i ålder samt att hela urvalet be-

stod av studenter. Därför kan det vara rimligt att anta att gruppen var för homogen för 

att ge tillräckligt stor spridning för att erhålla ett signifikant samband. Vi fann även en 

tendens till negativt samband mellan Openness och alkoholkonsumtion, som visar att 

ju lägre Openness desto högre alkoholkonsumtion har en individ. Det är därför rimligt 

att anta att individer som har en låg Openness behöver alkohol för att lättare känna sig 

bekväma i sociala situationer. Sammanfattningsvis tolkar vi resultatet som att indivi-

der som är öppna, spontana, självsäkra och som söker andras sällskap tenderar att 
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konsumera mer alkohol än individer med motsatta egenskaper. Vi kan genom det anta 

att dessa individer dricker alkohol i samband med festligheter och i sällskap med vän-

ner.  

Det finns även viss tidigare forskning som säger att personer med extern Locus 

of Control är mer benägna att falla in i missbruk eftersom de inte förlitar sig lika 

mycket på sig själva som personer med intern Locus of Control (Declerck, Boone & 

De Brabander 2006). Vårt resultat visar inget samband mellan Locus of Control och 

alkoholkonsumtion. Vi tror att anledningen till detta är att vi mätte en generell Locus 

of Control och att det behövs ett större antal individer för att påvisa skillnader, dess-

utom är Locus of Control en stabil egenskap vilket ytterligare stärker den teorin. Hu-

ruvida det bortfall av frågor i mätningen av Locus of Control har påverkat resultatet 

eller inte är svårt att sia om, men som tidigare nämnts anser vi inte att vårt resultat har 

påverkats av detta.  

 

Sociala omständigheter 

Vår tredje hypotes grundade sig i de sociala omständigheter vi mätte i vår undersök-

ning. Dessa var anledningar till varför man dricker alkohol samt om det fanns en upp-

levelse av problem med alkohol i familjen eller närmaste släkten. Tidigare forskning 

pekar på att individer påverkas av sin omgivning (Erling & Hwang, 2001).  Därför är 

det rimligt att anta att personer som växer upp i en familj där alkohol är vanligt före-

kommande också tar efter samma konsumtionsmönster. Föräldrar som inte själva an-

vänder alkohol har i högre grad möjlighet att få sina barn att avstå från alkohol (Lilja 

& Larsson, 2003). Vårt resultat visade dock inget samband att ett upplevt alkoholpro-

blem inom familjen skulle påverka individens alkoholkonsumtion. I vårt instrument 

fanns enbart en fråga gällande detta och den var formulerad så att individen skulle 

svara på om det fanns en upplevd känsla av alkoholproblem, vilket gör att tolknings-

möjligheterna är stora, det medför att reliabiliteten blir låg.  

I vår undersökning frågade vi om den vanligaste anledningen till att man kon-

sumerar alkohol, där deltagaren fick rangordna fem anledningar från den mest före-

kommande anledningen till den minst förekommande anledningen till alkoholkon-

sumtion. Enligt Erling och Hwang (2001) så är en anledning till att ungdomar dricker 

att känna sig avslappnade och uppleva sig som en del av kamratgruppen. Vårt resultat 

visar att samtliga fem anledningar visar signifikanta samband med alkoholkonsumtion. 

Det var rimligt från början att anta att vårt urval konsumerade alkohol för att fira en 
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särskild händelse, för att ha roligt med vänner, vara socialt mindre hämmad samt att 

grupptryck var en stor prediktor till konsumtion. Eftersom det enligt tidigare forsk-

ning av Ramström (1998) har visat sig att ungdomar tar efter attityder och beteende 

från de nätverk eller kamratgrupper som de omger sig av. Därmed får detta betydelse 

för individens identifikationsprocess och identitetssökande vilket medför att man an-

tar samma beteende som sin närmaste omgivning. Ett för oss förvånande resultat var 

att ångest var en så kraftfull prediktor till alkoholkonsumtion. Detta tolkas som att 

individer dricker alkohol för att dämpa sin ångest, vilket vi inte trodde var så vanligt 

förekommande.  

Sammanfattningsvis kan vi se att våra 14 prediktorer förklarade 34,3% av vari-

ansen av alkoholkonsumtionen i vårt urval, vilket vi anser vara en hög prediktor för 

alkoholkonsumtion. En anledning till vårt resultat kan vara att vårt urval var en väl-

digt homogen grupp. Våra sammanlagda resultat i personlighetsdragen anser vi ha 

höga poäng i Extraversion och Openness, vilket vi tror är typiskt för den målgrupp vi 

har undersökt. Hade undersökningen gjorts i en annan målgrupp kan man också tänka 

sig att resultatet hade blivit annorlunda. Vår målgrupp innefattas av gymnasieelever 

och universitetsstudenter, vilka vi anser tillhöra en ålder och miljöer som uppmuntrar 

alkoholkonsumtion och där de sociala faktorerna vi tidigare nämnt påverkar individer 

kraftigt. En önskan om att tillhöra en gemenskap uppmuntrar till att ansluta sig till 

sociala sammanhang där alkohol är vanligt förekommande.  

Det finns ett antal faktorer som kan ha påverkat resultatet och studiens validitet 

samt reliabilitet. Vi valde att använda oss av ett bekvämlighetsurval med tanke på den 

tid och de resurser vi hade till förfogande. Detta kan ha medfört att vår grupp blev 

homogen och därmed att spridningen i vissa variabler blev för liten. Vi anser att vår 

enkät var väldigt tillförlitlig med väl beprövade instrument, men det är samtidigt vik-

tigt att påpeka att vi ej hade med någon form av lögnskala. Det instrument vi använde 

för att mäta alkoholvanor (AUDIT) är av den karaktär att man som individ kan ge 

felaktiga svar som förskönar bilden av alkoholkonsumtionen. Det hade varit fördelak-

tigt om vi först gjort en mindre pilotstudie med AUDIT instrumentet samt en lögnska-

la för att påvisa att reliabiliteten är hög (Christensen, 2007). Det hade även varit till 

vår fördel om enkäten innehöll fler frågor i det sociala blocket, framförallt kring alko-

holvanor i familjen samt fler alternativ som anledningar till alkoholkonsumtion. Vi 

valde att begränsa dessa frågor på grund av vi inte ville att enkäten skulle vara för 

tidskrävande för respondenten. Vi anser att den jämna könsfördelningen var till stor 
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fördel då generaliserbarheten till vidare studier är god. Tidigare studier har inte tagit 

hänsyn till varje individs BMI, därmed anser vi att vi kontrollerat denna viktiga varia-

bel genom att undersöka detta. För vidare studier inom området rekommenderar vi att 

undersöka könsskillnaderna djupare, speciellt de anledningar till varför män konsume-

rar signifikant mer alkohol än kvinnor. Några tänkbara faktorer kan vara kulturella 

beteenden, sociala kontexter samt att undersöka om män och kvinnor dricker alkohol 

av olika anledningar. Det skulle även vara intressant att se om det finns skillnader 

mellan olika städer för att se om det finns geografiska skillnader i alkoholkonsumtion. 

Särskilt med tanke på att tidigare forskning visar att alkoholkonsumtionen har ökat 

mest i södra Sverige de senaste åren.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 19

Referenser 

Andréasson, S. Allebeck, P. (red). (2005). Alkohol och hälsa, en kunskapsöversikt om 

alkoholens positiva och negativa effekter på vår hälsa. Statens folkhälsoinstitut. 

Aron, A. & Aron, N.E. (2002). Statistics for Psychology. London: Pearson Education. 

Christensen, B.L. (2007). Experimental Methodology. New York; Pearson. 

Chwan-Shyang, J., Sirgo, V.I., & Thomure, J.C., (1995). Alcohol consumption, locus 

of control, and self-esteem of high school and college students. Psychological 

Reports, 76(3), 851-858. 

Declerck, C.H., Boone, C. & De Brabander, B. (2006). On feeling in control: A bio-

logical theory for individual differences in control perception. Brain and Cogni-

tion, 62, 143-176. 

Erling, A. Hwang, P. (2001). Ungdomspsykologi – utveckling och livsvillkor. Stock-

holm: Natur och kultur.  

Johnsson, K.O. (2006). Alcohol Intervention Studies in University Students, random-

ized controlled trials of responsible beverage service and high-risk drinking. 

Lund University, Department of health and sciences.  

Larsen, R.J. & Buss, D.M. (2008). Personality psychology Domains of Knowledge 

About Human Nature. New York: McGraw-Hill. 

Lefcourt, H.M. (1966). Internal versus External Controll of Reinforcement. Psycholo-

gical Bulletin, 65, 206-220. 

Leissner, T. (1997). Alkohol- ett psykosocialt, beteende- och samhällsvetenskapligt 

perspektiv. Lund: Studentlitteratur.  

Lilja, J. & Larsson, S. (2003). Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger. Stockholm. 

Statens folkhälsoinstitut.  

Malouff, J.M., Thorsteinsson, E.B., Rooke, S.E., & Schutte, N.S., (2007). Efficacy of 

cognitive behavioral therapy for chronic fatigue syndrome: A meta-analysis. 

Journal of Drug Education, 37(3), 277-294.  

Nelson-Löfgren, I. (1982). Barns föreställningar om alkohol. Socialstyrelsen redovi-

sar 1982:12 Stockholm: Socialstyrelsen  

Park, C.L. (2004). Positive and negative consequences of alcohol consumption in col-

lege students. Addictive Behaviors, 29, 311-321.  

Passer, M.W. & Smith, R.E. (2007). Psychology – The science of mind and behavior. 

New York: McGraw-Hill. 

Ramström, J. (1998). Tonåringar och droger. Stockholm: Grafisk press. 



 20

Rotter, J.B. (1966). Generalized Expectancies for Internal versus External Control of 

Reinforcement. Washington D.C. 

Rydèn, O. & Stenström, U. (2008). Hälsopsykologi psykologiska aspekter på hälsa 

och sjukdom. Stockholm: Bonnier utbildning. 

Skinner, E.A. (1996). A Guide to Construct of Control. Journal of Personality and 

Social Psychology, 71, 549-570. 

Statistiska Centralbyrån. (2007). Alkohol- och tobaksbruk. Levnadsförhållanden, rap-

port 114. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21

Appendix 
 
Del 1 
Var vänlig fyll i nedanstående bakgrundsinformation först. 
 
Kön:  Man  Kvinna 
 
Ålder:__________ 
 
Längd:_________ 
 
Vikt:___________ 
 
Nuvarande utbildning: Gymnasium:__________________   

 
Universitet:___________________ 

 
 
Föräldrars högsta utbildning: Ringa in rätt alternativ 
 
Mamma Grundskola Gymnasium Universitet/högskola 
 
Pappa Grundskola Gymnasium Universitet/högskola 
 
 
 
Har du någon nära släkting eller familjemedlem som du upplever har eller har haft 
alkoholproblem? Ringa in rätt alternativ 
 

JA    NEJ 
 
Hur lätt anser Du att Du har att få tag på alkohol? Ringa in ditt svar. 

 
Mycket svårt               Mycket lätt 

 
1 2 3 4 5 

 
Vilken är den vanligaste orsaken till att Du dricker alkohol? Numrera från 1 till 5 där 
1 är den vanligaste orsaken och 5 den minst vanliga orsaken. 
 

• För att ha roligt med dina vänner  ___ 
• För att dämpa ångest/jobbiga känslor ___ 
• För att kunna släppa efter och ha roligt ___ 
• För att alla andra gör det  ___ 
• För att fira speciella händelser  ___ 
  

 


