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Beroendepersonlighet 

Skiljer sig missbrukare från icke-missbrukare med avseende på big 

fives personlighetsfaktorer? 
 

Katarina Pedersen 

 

 

Vad är de som gör en del individer mer benägna att utveckla samt bibehålla 

ett missbruk? Forskning visar att personlighetsegenskaper är en del av 

förklaringen och att en viss personlighetstyp är mer sårbar, 

beroendepersonligheten. I undersökningen deltog 94 individer genom 

tillgänglighetsurval som delades in i två grupper, missbrukare och icke-

missbrukare. Data samlades in med en enkät som registrerade 

bakgrundsinformation såsom ålder, kön, utbildning och eventuellt 

förekommande missbruk. Enkäten innehöll även en svensk version av fem 

faktor-teorins självskattningskala.  Resultatet visade att deltagarna skiljer i 

faktorn samvetsgrann med avseende på missbrukare/icke-missbrukare där 

missbrukare tenderar att ha lägre samvetsgrannhet. Mellan män/kvinnor 

fanns skillnader inom faktorerna neuroticism och öppenhet där männen 

självrapporterade högre värden. I utbildningsnivåerna fanns skillnader 

mellan faktorerna öppenhet samt samvetsgrann, den högre 

utbildningskategorin självrapporterade högre värden. Förslag för framtida 

forskning är att undersöka deltagare av samma kön i grupperna samt ett mer 

detaljerat självskattingsverktyg för big five. 

 

Keywords: big five, personality traits, addiction, substance abusers vs non-

substance abusers 

 

 

Inledning 
 

Det hålls en aktiv dialog i Sverige om missbruk och den vård som finns till förfogande. I en 

rapport ifrån socialstyrelsen 2016 finns en tydlig procentuell ökning av missbrukare som 

omhändertas, både med tvångsåtgärder och frivilliga insatser. Mellan år 2014 till år 2015 

ökade antalet tvångsintagna missbrukare med 11% och frivilligt intagna med 6% 

(Socialstyrelsen, 2016). Varför drabbas vissa människor av missbruk och andra inte? Vad är 

de som skiljer personer med missbruk från icke-missbrukande individer? Nyberg (2016) 

nämner i en artikel om psykisk ohälsa och missbruk olika anledningar som är aktuella i 

samband med att ett missbruk uppstår. Enligt Nybergs (2016) undersökning så visar de sig att 

nästan alla som söker vård för sin destruktiva levnadsstil även lider av samsjuklighet med 

minst en psykisk diagnos. Vidare klarlägger även Nyberg, som flera forskare, att faktorer så 

som svåra trauman, biologiska, socioekonomiska, miljömässiga och psykosociala faktorer har 

betydelse i utvecklingen av ett missbruk (Dubey, Arora, Gupta & Kumar, 2010; Terracciano, 

Löckenhoff, Crum, Bienvenu & Costa Jr., 2008). Gordon (2002) berör även stress som en 

faktor, han menar att stress under uppväxten kan påverka benägenheten att utveckla ett 

missbruk. Personlighetsegenskaper har under början av 2000-talet lyfts fram via forskning 

som en variabel i att utveckla ett missbruk då forskning studerat tidigare nämnda variabler 

och sedan utvecklat ett intresse för personlighet (Terracciano et al., 2008).  
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Det har visat sig genom ett antal studier där man med hjälp av olika personlighetstest, 

undersökt missbrukare och icke-missbrukare fått tydliga skillnader i resultaten mellan 

grupperna. Föreliggande studie kommer främst att behandla de undersökningar som använt 

big five, fem faktors-modellen (FFM) för att kartlägga personligheten. 

 

 

Femfaktors-modellen 
 

Modellen utgår från att personligheten är uppbyggd av fem huvudfaktorer. De fem faktorerna 

som personligheten delas upp i är extroversion, neuroticism, vänlighet, samvetsgrann och 

öppenhet. Extroversion innebär hur pratsamma, aktiva, utåtriktade och energiska individer är 

(Lewis, 1990; McCrae & John, 1992). Neuroticism innefattar bla. emotionell instabilitet, 

förmågan att känna/uppleva negativa känslor. Vänlighet, våra relationer, hur altruistiska och 

tillitsfulla individer är, även empati hamnar inom denna faktor. Samvetsgrann innefattar hur 

organiserade, målmedvetna och pålitliga individer är. Öppenhet baseras på hur påhittighet, 

kreativitet och artistiska egenskaper förekommer inom individen. 

Neuroticism är den faktor som påverkar i vilken grad de andra faktorerna utmärker sig. 

Individer med hög neuroticism uppvisar ofta lägre värden i de andra faktorerna (Dubey et al., 

2010; McCrae & John, 1992). I sammanhang som studerar psykisk ohälsa och även gör 

utvärderingar av psykisk ohälsa, används oftast skalorna för neuroticism, samvetsgrann samt 

extroversion som underlag (McCrae & John, 1992). Forskningar har visat att personligheten 

hos de som diagnosernas med psykisk ohälsa tex. olika personlighetsstörningar enligt DMS-V 

(samlingsverk för diagnostisering av psykisk ohälsa) har gemensamma personlighetsdrag med 

varandra (Abu-Arab & Hashem, 1995; Anderson, Tapert, Moadab, Crowley & Brown, 2007; 

Walther, Morgenstern & Hanewinkel, 2012). 

Personlighetsfaktorerna kan differera på ålder, kön och utbildningsnivå. Extroversion och 

öppenhet har visat sig korrelera negativt med ålder och vänlighet positivt. Män och kvinnor 

skiljer sig även inom neuroticism då kvinnor tenderar att ha högre värden än män (Donnellan 

& Lucas, 2008). En undersökning gjord av Gurven, Rueden, Massenkoff, Kaplan,och Lero-

Vie (2013) visade att högre utbildning gav högre värden på faktorn öppenhet. Zakrisson 

(2010) beskriver i sin rapport att öppenhet är den faktorn som påverkas och utvecklas av 

utbildning. Öppenhet påverkas och baseras av vårt behov av intellektuell stimulans. Individer 

med hög öppenhet uppvisar oftare flera intressen som sträcker sig över ett antal områden 

(Zakrisson, 2010). 

 

 

Skillnader i personlighet mellan missbrukare och icke-missbrukare 
 

Resultat från flertalet studier visar att de finns skillnader inom FFM i frågan om 

missbrukspersonlighet. Forskare har undersökt ämnet för att kunna predicera ett missbruk 

baserat på riskbruk och personlighetsegenskaper. Utöver de även vilka metoder som är 

passande för behandling. I de flesta studierna som behandlas i föreliggande studie har inte 

övriga faktorer som kan ligga till grund för ett missbruk tagits med utan enbart 

personlighetsegenskaper inom FFM. Det gemensamma resultatet för alla studier är att 

individer med missbruk skattas högre i neuroticism, förmågan att känna negativa känslor 

jämfört med kontrollgrupperna utan missbruk (Anderson et al., 2007; Dubey et al., 2010; 

Hellman, Majamäki, Rolando, Bujalski & Lemmens, 2015; Lackner & Neubauer, 2013; 

Terracciano et al., 2008). Forskning visar att missbrukare oftare upplever negativa känslor 

och har en instabilare emotionell förmåga.  Dubey et al. (2010) forskning visar att de även har 

svårare att hantera stress och mer frekvent även uppvisar depressiva personlighetsegenskaper. 
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Samstämmigt med de resultatet visar även Jeong och Lee (2015) studie att individer med höga 

värden på neuroticism ofta upplever ångest och att missbruket kan vara ett symtom på detta. 

De studier som föreliggande undersökning tagit del av visar även att samvetsgrannhet hos 

missbrukare skiljer sig ifrån icke-missbrukande och visar alltid på lägre värden hos 

missbrukande individer. Detta skulle kunna indikera att missbrukare oftare har lägre upplevd 

känsla av personlig kompetens, målmedvetenhet och överläggningsförmågor (Anderson et al., 

2007; Lackner & Neubauer, 2013; Terracciano et al., 2008). Den låga samvetsgrannheten kan 

även förklaras som att individer med låga värden ofta har svårt att upprätthålla självdisciplin 

och har sämre impulskontroll. Det finns även belägg för att låg samvetsgrannhet indikerar 

ökad förekomst av riskbeteenden (Kornör & Nordvik, 2007; Lackner & Neubauer, 2013). 

Extroversion skiljer sig mellan olika studier. En studie visar på lägre extroversion hos 

missbrukare och hänvisar till faktordelarna sällskaplig, värme, bestämdhet samt positiva 

känslor (Homayouni, 2011; Kornör & Nordvik, 2007). Abu-Arab och Hashems (1995) studie 

visar ingen skillnad med avseende på extroversion mellan grupperna, utan fick likvärdiga 

resultat i båda grupperna.  Studier som visar att de förekommer högre extroversion hos 

missbrukande personer menar att de härstammar ifrån ett stort behov av aktivitet och 

sensationssökande (Dubey et al., 2010; Terracciano et al., 2008). Det finns även belägg för att 

extroversion visar på högre värden pga. aspekten impulsivitet. Dubey et al. (2010) menar att 

extroversion i FFM är associerad med beteenden som avgör hur aktiva och utåtriktade 

individer är. Risktagandebeteenden och impulsivitet hör till den faktorn. 

Vänlighet i FFM har genererat olika värden i studier då en del resultat visar att missbrukare 

får lägre värden och andra studier får inte någon signifikant skillnad. Vänlighet innefattar 

delar som altruism, positiva interaktioner och tillit vilket missbrukare upplever mindre än 

kontrollgruppen (Dubey et al., 2010). Homayounis (2011) studie visade att missbrukare 

tenderar att få lägre värden inom vänlighet än kontrollgruppen utan missbruk. En studie som 

undersökte opiatmissbrukare fann skillnader på vänlighet, den var lägre hos 

opiatmissbrukarna än kontrollgruppens inom facetterna tillit och rättframhet (Kornör & 

Nordvik, 2007). 

Skillnader inom öppenhetsfaktorn mellan missbrukare och icke-missbrukare förekom 

signifikant i enbart en av de nämnda studierna, där missbrukare var något mer öppna än icke-

missbrukare (Homayounis, 2011). Men forskare visar att öppenhetsfaktorn innehåller facetter 

som är lägre hos missbrukare än icke-missbrukare. En undersökning som studerade skillnader 

mellan missbrukare indelade efter huvudsubstans fram att marijuanamissbrukare har högre 

värden i öppenhet än kontrollgruppen, samt att drog-missbrukare har lägre värden än alkohol-

missbrukare (Terracciano et al., 2008). 

En studie av Lackner och Neubauer (2013) visar samstämmigt med tidigare nämnda 

resultat att missbrukare även skiljer sig ifrån varandra i personlighetsfaktorer utifrån 

huvudsubstans som de missbrukar. Deras studie undersökte skillnader i personlighet mellan 

alkoholister och narkomaner. De fann att alkoholister fick högre resultat på vänlighet och 

samvetsgrann även om båda grupperna skiljde sig ifrån kontrollgruppen med lägre resultat. 

Deras studie visade även att de två grupperna skiljer sig i avseende på sensationssökande, då 

enbart narkomanerna skiljde sig från kontrollgruppen signifikant. 

Anderson et al. (2007) undersökte sambanden mellan den påstådda personlighetskaraktären 

för vuxna missbrukare, höga värden i neuroticism samt låga värden i samvetsgrann med 

ungdomar i missbruk/riskbruk. Resultatet visade att missbrukande ungdomarna har 

personlighetskaraktärer som överensstämmer med den påstådda missbrukarpersonligheten för 

vuxna missbrukare. Walther et al. (2012) har även undersökt hur missbruk inom andra 

områden (icke-substansberoenden) som spelmissbrukare och datorspelmissbruk passar in i 

personlighetsmodellen för missbrukare enligt FFM. Deras studie visade att både 

spelmissbrukarna och datorspelmissbrukarna hade liknande personlighetsdrag som 
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substansmissbrukarna de undersökte. Starkaste likheterna fann forskarna mellan 

spelmissbrukare och substansmissbrukare. De hittade även stöd för att beroende av substanser 

gav upphov/risker till att utveckla icke-substansberoenden. Personer i undersökningen som 

hade substansmissbruk upplevde även de icke-substansrelaterade missbruken mer frekvent än 

personer utan substansmissbruk.  

Walther et al. (2012) menar även att missbruk inom icke-substansgrenarna även delar 

personlighetsdrag med den påstådda missbrukarkaraktären vilket borde antyda att 

beroendepersonligheten sträcker sig över alla typer av missbruk. De belyser även att fler 

studier där man jämför missbrukare inom olika grupper (substans/icke-substansmissbrukare) 

bör genomföras för mer resultat att stödja den teorin (Walther et al., 2012). DSM-V har även 

tagit med missbruk av substans och icke-substans missbruk som en diagnos för psykisk ohälsa 

(Walther et al., 2012). Även om det finns tydliga resultat i studierna som gjorts vill inte 

forskare uttala sig om kausala samband. Det enda som bevisas i samtliga studier är att höga 

värden på neuroticism och låga värden på samvetsgrannhet kännetecknar 

missbrukarespersonligheten enligt FFM. Det går inte att utesluta att missbruket skulle kunna 

ge de höga värdena på neuroticism likväl som att höga värden på nämnda skulle kunna orsaka 

ett missbruk (Sattler & Schunck, 2016; Terracciano et al., 2008). 

 

 

Betydelsen av personlighetsskillnader i missbruksvård 
 

Socialstyrelsens rapport om missbruk och missbruksvård (2015) nämner vikten av 

individanpassade behandlingsformer för att öka antalet lyckade behandlingar, samt för att 

generera kostnadseffektiva insatser. Även om missbrukare anses vara en heterogengrupp 

uppmärksammar Socialstyrelsen (2015) att de olika svårigheterna i ett missbruk och dess 

ursprung skiljer sig mellan individer. De framkommer även i samma rapport att bemötandet 

på personnivå mellan klienter och personal är viktig för resultatet av vården. De menar att 

bemötandet ska vara empatiskt och bidra till ömsesidig respekt. Utöver att ha yrkeskompetens 

är det även viktigt med personlig kompetens för att arbeta med människor i 

beteendeförändringar, detta då det bygger på en allians i behandlingsprocessen som är i vissa 

fall viktigare än själva metoden (Socialstyrelsen, 2015).  

Lackner och Neubauer (2013) menar att metoderna som används måste matcha 

personligheter som missbrukare har för att vården ska ge ett positivt resultat. De nämner även 

att riskerna med att behandla individer med hög neuroticism och låg samvetsgrannhet med 

missmatchade metoder kan påverka effekten av en terapiform samt avgöra återfallsrisken i 

samband med behandling. De kan vidare innebära att faktorn samvetsgrann försämras pga. 

självupplevt misslyckande. Terracciano et al. (2008) inleder sin undersökning med att belysa 

vikten för samhället och den missbrukande individen att studera ämnet då de eventuellt kan 

bidra till en bättre vård. De flesta forskarna omnämner även att studier som gjorts där man 

studerat människor som fyller sjukdomskriterier för olika psykiska diagnoser enligt DMS-V 

med FFM för att undersöka om personer med vissa personegenskaper är mer benägna att 

utveckla en viss typ av psykisk ohälsa (Kornör & Nordvik, 2007; Terracciano et al., 2008). 

Flera forskare visar att samsjuklighet mellan missbruk och psykiska diagnoser är hög samt att 

utredning av dessa under behandlingsprocessen är viktig för att uppnå resultat. De hänvisar 

till yrkeskompetensen att ha adekvat utbildning för att kunna bemöta individer med psykiska 

besvär rätt. Vanliga diagnoser som kan ses hos missbrukare i samsjuklighet med missbruket 

är personlighetsstörningar, ångestrelaterade sjukdomar samt depression (Terracciano et al., 

2008). Kornör och Nordvik (2007) nämner i sin artikel teorin om självmedicinering som orsak 

till ett missbruk med hänvisningar till den instabila emotionella kontrollen i samband med hög 

neuroticism. Vidare nämner Homayouni (2011) att både substitutionsbehandling och 

http://frontiersin.org/people/u/168614
http://frontiersin.org/people/u/274174
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samtalsterapier kan hjälpa i behandlingen av missbruk. Kornör och Nordvik (2007) redovisar 

även ett positivt resultat från ett försök på missbrukare med samtalsterapi som återgav 

förbättrade värden i neuroticism, samvetsgrann och vänlighet. Då det flesta studier 

innehållande FFM och missbrukare påvisar en personlighetstyp som förekommer mer 

frekvent i kretsen av missbrukare borde behandlingsformerna för missbrukare anpassas efter 

dessa för att maximera behandlingseffektiviteten (Homayouni, 2011).  

Den låga öppenheten som kan ses hos en del missbrukare (drog-missbrukare) kan indikera 

att metoder som är tryggande, praktiska och upplevande är att föredra då enskilda samtal eller 

traditionell terapi kan få individen att känna sig låst eller instängd (Lackner & Neubauer, 

2013). Vid låg samvetsgrannhet och låg vänlighet finns de belägg för att individen kan 

uppleva svårigheter med att komma överens eller känna tillit till terapeuten under 

behandlingen vilket kan underlättas med gruppbehandlingar. De ingår även socialträning när 

man bedriver gruppterapier vilket är något som även rekommenderas i missbruksbehandling. 

För att underlätta och arbeta med de negativa känslorna som upplevs i samband med hög 

neuroticism och låg samvetsgrannhet kan det vara bra att använda sig av motiverandesamtal 

och eventuellt tillfälliga belöningssystem för att förstärka positiva beteenden (Staiger, 

Kambouropoulos & Dawe, 2007). Träning för att öka sin självkontroll gällande impulsivitet 

är även en viktig del i processen (Lackner & Neubauer, 2013). Forskare belyser att 

mindfullnes övningar för att minska impulsivitet (extroversion), acceptera negativa tankar 

(neuroticism) och skapa förmåga till egen reflektion (samvetsgrannhet) är att rekommendera 

(Staiger et al., 2007). Staigers et al. (2007) menar även att när man vet att personligheten har 

en del i att eventuellt utveckla ett missbruk samt i underhållandet och i bemötande/behandling 

borde de läggas energi på att anpassa vården för att maximera utkomsten av behandlingen.  

 

 

Syfte och frågeställningar  
 

Tidigare forskning visar att missbrukare skiljer sig från icke-missbrukare främst inom två 

personlighetsfaktorer, neuroticism och samvetsgrannhet. Undersökningen gick ut på att 

granska om individer med dokumenterade missbruk skiljer sig ifrån individer utan missbruk i 

de fem personlighetsfaktorerna inom FFM. I undersökningen togs variablerna kön, ålder, 

utbildning med utöver missbruk.  

 

1. Finns det något samband mellan missbrukare och icke missbrukare med avseende på 

FFM? 

2. Finns det något samband mellan män och kvinnor i med avseende på FFM?  

3. Finns det något samband mellan ålder och FFM?  

4. Finns det något samband mellan utbildningsnivåer med avseende på FFM?  

5. Hur mycket av variationen i var och en av de fem grundläggande 

personlighetsfaktorerna kan förklaras av studiens samtliga prediktorer (missbruk, kön, 

ålder och utbildningsnivå) tillsammans?  

 

 

Metod 

 

Deltagare  
 

Totalt delades det ut 100 enkäter varav 96 ifyllda vilket innebär att 96% av de utdelade 

enkäterna fylldes i. Två enkäter fick plockas bort innan sammanställningen pga. för stora 

partiella svarsbortfall. Efter bortfall och icke ifyllda enkäter blev svarsprocenten 94%. De som 
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deltog i studien var 94 individer, 49 män och 45 kvinnor. Deltagarna valdes ut via 

tillgänglighetsurval med vissa kriterier så som missbruk/icke-missbruk. Alla deltagare var 

över 18år. Deltagarna delades in i två grupper, individer med missbruk och individer utan 

missbruk. Deltagarna i missbrukargruppen bestod av individer med dokumenterat missbruk 

från två motivationsboende i/och utanför en mellan storstad i Mellansverige samt ett 

självhjälpsmöte i samma region. Individerna i missbrukargruppen bestod av 52 personer varav 

37 män. I den gruppen hade 44 deltagare grundskola/gymnasium som lägsta utbildningsnivå 

och 8 hade eftergymnasialutbildning. Åldrarna var mellan 18-61 år i gruppen med 

missbruksproblematik (M = 35.5, SD = 12.2). Gruppen med icke-missbrukare bestod dels av 

förstaårsstudenter på en högskola (socionomprogram), en byggfirma och en klass som läser 

steg ett till psykoterapeuter i samma region som ovan. Kontrollgruppen med icke-missbrukare 

bestod av 42 individer varav 12 män. I den gruppen hade 27 individer grundskola/gymnasium 

och 15 eftergymnasialutbildning. Åldern i gruppen utan missbruksproblematik var mellan 19-

59 år (M = 30.2, SD = 9.3). Ingen kompensation utgick för de deltagande i undersökningen. 

 

 

Material  
 

En enkät användes för att undersöka frågeställningarna, den var uppdelad i två delar. Första 

delen av enkäten bestod av fem frågor som undersökte bakgrund på individerna. Frågorna 

registrerade ålder, kön, utbildningsnivå, dokumenterat missbruk och vilken typ av missbruk. 

Den andra delen av enkäten bestod av Shafer´s personlighetsskala, som översatts till svenska 

från engelska av Hochwälder (2006) samt utvärderats och prövats i samband med 

översättningen. Frågorna bestod av 30 personlighetsegenskaper i motsatspar tex. tystlåten 

kontra pratsam, spänd kontra avspänd. Skalorna mellan personlighetsegenskaperna gick 

mellan 1 (stämmer precis) och 9 (stämmer precis). Varje faktor av FFM (extroversion, 

neuroticism, samvetsgrann, vänlighet och öppenhet) utgjordes av sex enskilda frågor. Indexen 

fick i utvärderingen av Hochwälder (2006) uträknade Cronbach alpha enligt följande; 

extroversion .90, neuroticism .89, samvetsgrann .85, vänlighet .82 och öppenhet .71 

(Hochwälder, 2006). 

 

 

Procedur 
 

Enkäten delades ut till ovannämnda grupper dagtid och samlades in i samband med 

utdelningen. Skolklasserna möttes upp i samband med föreläsningar och deltagarna fick 

tillgång att svara på enkäterna på rast. Enkäterna till boendena lämnades av till personal som 

delade ut enkäterna i samband med morgonmöten och de klienter som ville delta fick 

möjlighet till detta. Enkäterna som delades ut på ett självhjälpsmöte gjordes av en kontakt till 

författaren. Tillsammans med enkäten fanns ett informationsblad som informerade deltagarna 

om vad enkäten skulle handla om och även muntlig information tilldelades av författaren eller 

personal på boendena. Det fanns även information om hur enkäterna skulle hanteras efter 

inlämning och att all insamlad information enbart ska användas i den aktuella studien. 

Deltagarna fick information om att allt deltagande var anonymt samt frivilligt. Informationen 

som gavs fyllde kraven från Vetenskapsrådet riktlinjer (2011). Deltagarna avtackades för sitt 

deltagande och kommer att få ta del av färdig rapport. 
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Databearbetning 
 

Efter insamlingen av enkäter användes SPSS 23 för att göra vidare analyser och bearbetning. I 

analysen togs inte hänsyn till typ av missbruk med. Kvinna kodades med 0 och män med 1. 

Utbildningsnivåerna hade tre alternativ grund-, gymnasium eller eftergymnasial utbildning, de 

kodades med 1,2 respektive 3. De kodades om till två grupper där grundskola/gymnasium 

sattes ihop och kodades med 0 samt eftergymnasial som kodades med 1. Frågan om 

dokumenterat missbruk hade svarsalternativen ja och nej, som kodades med 0 respektive 1. I 

de fall där svar saknades så gjordes korrigeringar för detta genom att ersätta de saknade värdet 

med medelvärdet för den aktuella frågan och sedan avrunda till närmaste heltal. De 30 

frågorna i FFM-skattningsskala delades in i fem stycken index, en för varje del av FFM-

skattningsskala. Index blev extroversion (fråga: 1-6), neuroticism (fråga: 7-12), 

samvetsgrannhet (fråga: 13-18), öppenhet (fråga: 19-24) och vänlighet (fråga: 25-30). En hög 

poäng i respektive index indikerar hög förekomst av faktorn. Först gjordes en Pearson 

korrelation mellan alla variabler för att besvara frågeställningarna 1 till 4. Sedan gjordes de 5 

stycken regressionsanalyser för att besvara den sista frågeställningen. Signifikansgränsen 

sattes vid p < .05. Slutligen togs fram beskrivandestatistik på deltagarna gällande kön, ålder, 

utbildningsnivå och dokumenterat missbruk. 

 

 

Resultat 
 

Insamlad data med svarsprocenten 94% sammanställdes. I Tabell 1 redovisas resultaten av en 

Pearson korrelation samt information om de fem personlighetsfaktorerna med medelvärde och 

spridning för totala urvalet samt Cronbachs alpha för de skapade index. Den första 

frågeställningen angående samband i FFM mellan grupperna missbrukare/icke-missbrukare 

med avseende på FFM återfanns i samvetsgrannhet (p = .002) vilket besvarar frågeställning 

ett (se Tabell 1). Där missbrukare hade lägre värden än (M = 5.85, SD = 1.55) icke-

missbrukare (M = 6.76, SD = 1.18). Tendens till signifikant skillnad mellan grupperna inom 

neuroticism förekom även med p = .18. 

Frågeställning 2 angående om samband mellan könen inom FFM förekommer visade att 

neuroticism (p < .001) samt i öppenhet (p = .015) fanns de statistiskt signifikanta samband (se 

Tabell 1). Skillnaden mellan kön visar att män (M = 5.46, SD = 1.55) har högre värden än 

kvinnor (M = 4.35, SD = 1.41). Öppenheten visar på att männen (M = 6.03, SD = 1.21) i 

undersökningen generellt var mer öppna än kvinnorna (M = 5.32, SD = 1.54). 

Frågeställning 3, om de fanns något samband mellan ålder och FFM kunde inte stödjas (se 

Tabell 1) men hade en tendens till statistiskt signifikans att öppenhet och ålder korrelerar 

positivt med varandra (p < .10). 

I frågeställning 4 kunde samband mellan utbildningsnivå och FFM signifikant bekräftas 

mellan samvetsgrannhet (p = .014) och öppenhet (p = .018). Skillnaderna inom 

samvetsgrannhet visade att den lägre utbildningsnivån (M = 6.04, SD = 1.55) tenderar att vara 

mindre samvetsgrann jämfört med den högre utbildningsnivån (M = 6.89, SD = 0.91). I 

öppenhet hade gruppen med den lägre utbildningsnivån (M = 5.49, SD = 1.37) lägre värden på 

öppenhet vilket indikerar att gruppen med högre utbildningsnivån (M = 6.29, SD = 1.41) 

tenderar att vara mer öppna (se Tabell 1). 
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Not. N = 94. * p < .05, ** p < .01 
1 Kvinnor (= 0)/män (= 1) 
2 ia: Icke applicerbart 
3 Grundskola/gymnasium (= 0)/eftergymnasial (= 1) 
4 ia: Icke applicerbart 
5 ja (= 0)/nej (= 1) 
6 ia: Icke applicerbart 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 

Pearsonkorrelationer mellan samtliga variabler samt deskriptiv statistik och Cronbach´s alpha 

Variabler  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  M SD α 

1. Kön1   -         ia2 ia - 

2. Ålder  .214* -        33.139 11.212 - 

3. Utbildning3  .001 .233* -       ia4 ia - 

4. Missbruk5 -.424** -.241* .235* -      ia6 ia - 

5. Extroversion .107 .000 -.025 -.016 -     5.842 1.841 .939 

6. Neuroticism  .352** .090 .020 -.032 .490** -    4.938 1.584 .893 

7. Samvetsgrann -.056 .004 .252* .319** .409** .402** -   6.252 1.468 .857 

8. Öppenhet  .249* .168 .243* -.032 .386** .364** .428** -  5.693 1.421 .775 

9. Vänlighet  -.037 .015 .152 .043 .497** .411** .428** .380** - 5.756 1.463 .848 
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För att undersöka den femte frågeställningen gjordes fem regressionsanalyser för att 

undersöka i vilken utsträckning samtliga prediktorerna kunde förklara variansen inom de 

olika faktorerna av FFM (se Tabell 2). Samtliga prediktorer kunde tillsammans förklara 1.6% 

av variansen i extroversion vilket inte fick signifikant stöd statistiskt (F4, 88 = 0.016, p = .837). 

I kriterievariabeln neuroticism kunde prediktorerna tillsammans förklara variansen med 

14.7% (F4, 88 = 3.77, p = .007) vilket är statistiskt signifikant. Däremot kunde bara variabeln 

kön påvisa skillnader och förklara variansen i neuroticism. I kriterievariabeln 

samvetsgrannhet kunde samtliga prediktorer förklara variansen med 13.4% (F4, 88 = 3.341, p = 

.012) vilket var signifikant. Utbildning visade sig i steg två och tre ge ett signifikant resultat 

men i steg fyra så visade de sig att dokumenterat missbruk enbart var signifikant. I 

kriterievariabeln öppenhet kunde samtliga prediktorer förklara 13% (F4, 88 = 3.298, p = .014) 

av variationen, då kön i alla fyra steg var signifikant men även utbildning i samtliga 

deltagande steg. I kriterievariabeln vänlighet kunde variansen bara förklaras med 2.3% med 

hjälp av samtliga prediktorer och gav inga signifikanta resultat. Inga andra signifikanta 

skillnader kunde hittas 
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Not. N = 94. * p < .1,** p < .05, *** p < .01 
1 β anger standardiserade regressionskoefficienter  

2 Kvinnor (= 0), män (= 1) 
3 grundskola/gymnasium (= 0), eftergymnasial (= 1) 
4 ja (= 0), nej (= 1) 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 

Regressionsanalyser för samtliga faktorer inom big five  

 Extroversion Neuroticism Samvetsgrann 

Steg:  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 β 1 β β Β Β β Β β β β β β 

Steg 1:             

Kön2  .117 .117 .121 .136 .359*** .359*** .357*** .414*** -.042 -.043 -.033 .082 

Steg 2:             

Utbildning3   -.031 -.027 -.038  .015 .012 -.302  .247** .258** .169 

Steg 3:              

Ålder    -.020 -.011   .011 .046   -.049 .022 

Steg 4:              

Missbruk4    .039    .154    .310*** 

Modell 

sammanfattning 

            

F-värde  1.260 .668 .451 .359 13.472*** 6.674*** 4.405*** 3.777*** .160 3.004* 2.054 3.414** 

(df) (1,91) (2,90) (3,89) (4,88) (1,91) (2,90) (3, 89) (4, 88) (1,91) (2,91) (3,89) (4,88) 

R2 .014 .015 .015 .016 .129 .129 .129 .147 .002 .063 .065 .134 

∆ R2 .014 .001 .000 .001 .129 .000 .000 .017 .002 .061 .002 .070 
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Not.  N = 94. * p < .1, ** p < .05, *** p < .01 
1 β anger standardiserade regressionskoefficienter  

2 Kvinnor (= 0), män (= 1) 
3 grundskola/gymnasium (= 0), eftergymnasial (= 1) 
4 ja (= 0), nej (= 1) 

Tabell 3 fortsättning            

Regressionsanalys  

   Öppenhet   Vänlighet 

Steg: 1 2 3 4 1 2 3 4 

 β 1 β β β β Β β β 

Steg 1:         

Kön2  .265*** .263*** .250** .262** -.027 -.028 -.025 -.032 

Steg 2:         

Utbildning3   .336** .222** .212*  .148 .151 .157 

Steg 3:          

Ålder    .063 .070   -.015 -.020 

Steg 4:          

Missbruk4    .034    -.020 

Modell- 

Sammanfattning 

        

F-värde  6.861*** 6.488*** 4.415*** 3.298** .066 1.035 .689 .518 

(df) (1,91) (2,90) (3,89) (4,88) (1,91) (2,90) (3,89) (4,88) 

R2 .070 .126 .130 .130 .001 .022 .023 .023 

∆ R2 .070 .056 .004 .001 .001 .022 .000 .000 
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Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om en viss typ av personlighet förekommer 

mer frekvent hos missbrukare och på så vis kunna indikera att beroendepersonligheten 

existerar. Många studier har gjorts med intentionen att utveckla en modell för förekommande 

personlighetsdrag hos missbrukare för att kunna utreda varför en del individer utvecklar 

missbruk bortsätt från faktorer så som arv, biologi, miljö, sociala och socioekonomiska. 

Intresset för modellen förekommer även för att kunna utreda och matcha 

behandlingsalternativen mot personlighetsfaktorerna för att maximera utkomsten av 

behandlingen. Nästan samtliga forskare i de inledande avsnittet i studien uppger att 

beroendeproblematiken kostar individer och samhället mycket på olika nivåer så som sociala 

kontakter, utanförskap, psykisk ohälsa och ekonomiskt på statliga institutioner så som poliser 

och socialtjänster.  

Frågeställningarna som denna studie baserades på var om de gick att identifiera samband 

mellan individer med missbruksproblematik och individer utan missbruksproblematik. 

Variabler så som kön, ålder, utbildningsnivå togs med för att säkerställa att eventuella 

skillnaderna som förekom utöver dessa under studien berodde på missbruk. Sammanfattande 

av relevanta resultat visade de sig att neuroticism skiljer mellan könen signifikant. Männen 

låg högre än kvinnorna inom neuroticism. Det är något som går emot tidigare 

forskningsresultat då det generellt är kvinnor som rapporterar högre värden (Donnellan & 

Lucas, 2008). Det skulle kunna förklaras med den ojämna fördelningen av män och kvinnor i 

huvudgrupperna (missbrukare/icke-missbrukare). Männen var överrepresenterade i hela 

urvalet som missbrukare och kvinnor som icke-missbrukare vilket i sin tur skulle påverka 

resultatet då som tidigare nämnt i inledningen att missbrukare skattas högre på 

neuroticismskalan än icke-missbrukare (Anderson et al., 2007; Dubey et al. 2010; Hellman et 

al., 2015; Kornör & Nordvik, 2007; Lackner & Neubauer, 2013; Terracciano, et al., 2008). 

Öppenhet visade skillnader mellan könen där männen i urvalet självrapporterade högre värden 

än kvinnorna.  

Samvetsgrannhet och öppenhet visade sig vara statistiskt signifikanta i förhållande till 

utbildningsnivå. Individer med eftergymnasialutbildning fick högre värden i båda skalorna 

jämfört med individerna som hade grundskola/gymnasium. Vilket indikerar att individer med 

högre utbildning tenderar att vara mer tex. öppna för nya saker och mer måldrivna än 

individer med lägre utbildning. De går i linje med forskningsstudierna som Gurven et al. 

(2013) och Zakrisson (2010) gjort som nämns i inledningen. Enbart i samvetsgrannhet skilde 

sig individer med missbruk från icke-missbrukare där individer med missbruk fick lägre 

värden. De går i riktning med tidigare studier där låg samvetsgrannhet är typiskt för individer 

med missbruk (Anderson et al., 2007; Dubey et al., 2010; Hellman et al., 2015; Kornör & 

Nordvik, 2007; Lackner & Neubauer, 2013; Terracciano et al., 2008). Detta skulle kunna 

påvisa att missbrukare skattar sig själva lägre när de är en fråga om tex. självdisciplin och 

målmedvetenhet. Frågeställning fem kunde besvaras och samtliga prediktorer kunde förklara 

variansen i neuroticism med 14.7%, i samvetsgrann kunde 13.4% av variansen förklaras och 

13% av variansen i öppenhet med samtliga prediktorer.  

Denna undersökning instämde inte helt med tidigare forskning men antyder att skillnader 

finns inom både samvetsgrann och neuroticism. Om man antar utifrån tidigare forskning att 

beroendepersonligheten existerar borde vården anpassas efter detta. Behandlingen borde 

riktas mot att sänka neuroticismen och höja samvetsgrannheten hos de missbrukande 

individerna. Att fokusera på dessa faktorer av personligheten i terapin ger möjligheterna att nå 

mer positiva resultat av behandlingen. De två ovannämnda personlighetsfaktorerna har visat 

sig påverka både hur individen tar åt sig av behandlingen och hur denne bibehåller sin 

drogfrihet efter behandling (Lackner & Neubauer, 2013; Terracciano, et al., 2008). Att 
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missbruk även är en diagnos för psykisk ohälsa enligt DSM-V och forskning har visat både att 

individer med psykisk ohälsa och individer med missbruk delar personlighetsstrukturer. Det 

bör då även i behandlingsprocessen tas hänsyn till om samsjuklighet tillsammans med andra 

psykiska diagnoser och beroende förekommer. 

 

 

Metoddiskussion  
 

Att kunna generalisera resultatet av denna studie är inte att rekommendera då urvalet behöver 

matchas bättre i frågan om ålder och könsfördelningar eftersom de finns studier som tyder på 

att personlighetsfaktorerna inom FFM-modellen är känsliga för dessa variabler. Förslagsvis 

borde urvalsgrupperna innehålla endast män då de är mer tillgängliga inom missbrukar 

gruppen. En annan svaghet som bör lyftas är antalet deltagare i undersökningen som kan 

anses som lågt. De låga antalet deltagare leder i sin tur vidare till att gruppindelningen av 

huvudfrågan, missbruk/icke-missbruk blir få i respektive grupper. För att nå mer styrka i 

framtida forskning bör antalet deltagare öka i respektive grupper för att kunna få fram 

eventuella skillnader i mellan grupperna på FFM-faktorerna.  

Att det är nämnt vilka inriktningar som deltagarna i gruppen med icke-missbrukare 

studerar är för att förförståelsen samt personlighetsdragen kan variera inom utbildningstyper. 

Skalan som användes fyllde sin funktion och var lätt för deltagarna att besvara. Den innehöll 

30 personegenskaper som gav generella anvisningar om hur individernas personlighet 

fördelades mellan de fem faktorerna vilket fungerade bra för studiens ändamål. Skalans 

validitet och reliabilitet var även god och testad vid utvärderingen av den i samband med 

översättningen. Cronbachs alpha för de skapade indexen var även tillfredställande både i 

utvärderande undersökning som översatte skalan som kan ses i materialavsnittet samt i den 

aktuella undersökningen (se Tabell 1). Förslag till framtida studier skulle kunna vara att 

använda ett utökat FFM-formulär. Detta då de utökade varianterna även kontrollerar för 

enskilda personegenskaper (facetter) inom faktorerna. Det skulle ge ett mer detaljerat resultat 

och att mer noggrant kunna precisera missbrukarens personlighetsdrag. Vidare i reflektioner 

av studien skulle enkäterna eventuellt delats ut vid andra tillfällen då författaren upplevde en 

del stress hos deltagarna som fyllde i den. Att kunna ha fått tillgång till mer avskildhet och tid 

för att fylla i enkäterna hade eventuellt kunnat generera andra svar. 

 

 

Slutsats  
 

Föreliggande undersökning kunde besvara aktuella frågeställningar som låg till grund för 

studien. Då studien visar att vissa skillnader mellan missbrukande individer och icke-

missbrukande individer förekommer, om så bara i samvetsgrannhet. De kan indikera att 

beroendepersonligheten existerar och bör därför tas med i övervägandet av 

behandlingsinsatser vid missbruksproblematik. Fler studier behöver göras inom ämnet för att 

noggrannare kartlägga personligheten för optimal matchning av behandlingsmetod. Att även i 

efterkommande studier kartlägga skillnader mellan huvudsubstans och kön då de kan finnas 

individuella behov av behandlingsåtgärder som skiljer mellan dessa komponenter. Att lägga 

resurser på den här typen av forskning är av vikt då de är ett allt mer växande problem i 

samhället. Därför bör missbruksvården ständigt utvärderas för att utveckla en tryggare, 

effektivare och välfungerade vård som är tillgänglig för alla behövande. 
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