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Alkoholkonsumtion, personlighet och känsla av sammanhang bland 

högskolestudenter 
 

 

Hampus Lännstrand 

 

 

Tidigare forskning som undersökt relationen mellan alkoholkonsumtion, Big 

Five personlighetsfaktorerna samt känsla av sammanhang utfördes med 

fokus på riskbruk eller på populationer utanför Sverige. Därför testade denna 

studie samband mellan alkoholkonsumtion och (a) Big Five 

personlighetsfaktorerna, (b) KASAM, (c) utbildning samt demografiska 

variablerna (d) kön och ålder bland högskolestudenter i Sverige. Resultatet 

kan bidra till forskning om alkoholkonsumtion samt vara av intresse för 

initiativ som försöker begränsa alkoholkonsumtion. Urvalet bestod av 115 

deltagare (64 kvinnor, 50 män och 1 ospecificerad. M = 24.64 år SD 4.27 år). 

Alkoholkonsumtion mättes med AUDIT-C, Big Five mättes med BFM och 

KASAM mättes med SOC-13. Alkoholkonsumtion korrelerade signifikant 

endast med en variabel, extravertion. Negativa korrelationer fanns mellan 

variabeln riskbruk av alkohol och variablerna KASAM och kön, i 

riskgruppen fanns fler kvinnor än män. Eftersom urvalet i riskgruppen var 

lågt hade det varit intressant för framtida forskning att undersöka denna 

relation igen med högre deltagarantal. 
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Inledning 
 

 

Alkoholkonsumtion 
 

Systembolaget visade att de år 2017 sålde 479 673 436 liter alkoholhaltiga drycker vilket 

motsvarar 47.7 liter per svensk medborgare (Systembolaget, 2017). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2018) var alkohol år 2016 en av de tio riskfaktorer som bidrog som 

mest till sjukdomsbördan i Sverige. Vidare visade folkhälsomyndigheten att 25% av individer 

mellan åldrarna 16-29 dricker sådana mängder alkohol att det kan räknas som riskkonsumtion. 

Vad är det som gör att människor konsumerar alkohol? Forskning har visat att 

alkoholkonsumtion kan variera beroende på normativa förhållanden. I en studie bland 

collegestudenter i Korea (Choi, Park & Noh, 2016), visade det sig att deskriptiva normer (vad 

individen anser vara typiskt beteende) och injunktiva normer (vad individen uppfattar som 

socialt accepterat/icke-accepterat beteende) korrelerade med hur ofta och hur mycket alkohol 

studenten dricker. McCready (2018) fann att normativa förhållanden har en inverkan även i 

västerländsk kultur när han undersökte maskulinitetsnormer i relation till alkoholkonsumtion 
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för collegestudenter i USA. Han fann bland annat att ett heterosexuellt presentationsklimat 

(alltså ett klimat där det är viktigt att presentera sin heterosexualitet) signifikant korrelerar med 

alkoholkonsumtion. Detta antyder att studenter i homofobiska och kvinnofientliga miljöer 

kände ett behov av att dricka mer alkohol som ett sätt att bevisa sin maskulinitet. Dessa 

undersökningar är alla utförda utanför Sverige och undersöker faktorer som är interindividuella 

och beror på vilket sammanhang individen befinner sig i. Hur ser då alkoholkonsumtion ut i 

relation till mer bestående intraindividuella faktorer så som personlighet och känsla av 

sammanhang i Sverige? 

 

 

Big Five  
 

En av de mer erkända personlighetsteorierna är the Big Five personality factors (McCrae & 

Costa, 1987; McCrae & John, 1992). Denna personlighetsteori innebär att det finns fem 

universella personlighetsegenskaper som finns hos alla människor. De fem 

personlighetsegenskaperna är: extraversion, neuroticism, samvetsgrannhet, vänlighet och 

öppenhet. Med faktorn extraversion mäts om individen är utåtriktad och energisk eller ensam 

och reserverad. Det är karaktäristiskt för en person med hög extraversion att söka stimulans och 

umgänge med andra människor medan en person med låg extraversion kan vara mer av en 

enstöring. Neuroticism syftar till en persons emotionella stabilitet (emotionell stabilitet är 

neuroticisms motsats och mäts ibland istället för neuroticism). Hög neuroticism innebär 

exempelvis orolighet och nervositet medan låg neuroticism innebär en känsla av lugn och 

säkerhet. Samvetsgrannhet syftar bland annat till personens tendens att vara organiserad och 

disciplinerad. En person med hög samvetsgrannhet tenderar att vara mer effektiv och 

ansvarsfull medan en person med låg samvetsgrannhet är mer vårdslös och ostrukturerad. 

Faktorn vänlighet visar på hur vänlig och förstående individen är. Hög vänlighet skulle kunna 

innebära högre samarbetsvilja och hjälpsamhet medan låg vänlighet visar mer misstänksamhet 

och antagonistiskt beteende. Öppenhet beskriver en persons villighet att upptäcka nya saker och 

uppleva nya erfarenheter. Exempelvis, skulle hög öppenhet kunna visa på att personen är 

fantasifull och nyfiken medan en person med låg öppenhet är mer försiktig och pragmatisk. 

Big Five har i ett flertal studier relaterats till alkoholkonsumtion. I en av dem undersöktes 

hur Big Five relaterar till hur unga vuxna motiverar sitt drickande (Stewart & Devine, 2000). I 

undersökningen delades motiveringarna till att dricka in i två dimensioner, valens (positiv, 

negativ) och källa (inre, yttre). Kombinationen av dessa två dimensioner ger totalt fyra möjliga 

sätt att motivera drickande: (1) inre, positiv motivation, individen dricker för att få känna den 

positiva stimulans som ges när den dricker, denna kombination kallas Förbättring 

(enhancement). (2) yttre, positiv motivation. Denna motivation kallas socialt drickande, 

drickandet görs för att få fler sociala upplevelser. (3) inre, negativ motivation, drickandet i 

denna kombination görs för att lindra negativa känslor, denna typ av drickande kallas för 

Hantering (coping). (4) yttre, negativ, denna kombination kallas för konformitet och görs för 

att undvika utanförskap. I studien visade det sig att det fanns samband mellan extravertion och 

variablerna enhancement drickande och socialt drickande. Ytterligare fanns en negativ 

korrelation mellan extraversion och variablerna coping- och konformitetsdrickande. De fann 

även att samvetsgrannhet negativt korrelerade med sociala, enhancement och 

copinganledningar till att dricka. Neuroticism hade positiva korrelationer med social-, coping- 

och konformitetsdrickande. Detta resultat antyder att personer med hög extravertion motiverar 

sitt drickande genom positiva anledningar så som att få känna ruset av alkohol eller för att få 

socialt umgänge medan de mer sällan dricker på grund av att de känner sig tingade av andra 

eller för att lindra negativa känslor. Personer med hög samvetsgrannhet drack till skillnad från 

extraverta mer sällan på grund av positiva anledningar, de drack även mer sällan på grund av 
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coping anledningar än personer med låg samvetsgrannhet. Personer med hög neuroticism drack 

oftare på grund av sociala-, coping och konformitetsanledningar än personer med låg 

neuroticism. Några år senare utfördes en liknande studie (Theakston, Stewart, Dawson, 

Knowlden-Loewen, & Lehman, 2004) där extravertion återigen korrelerade positivt med 

enhancement och negativt med konformitet och coping. Neuroticism fann i denna studie endast 

en signifikant positiv korrelation, denna var med coping. Samvetsgrannhet korrelerade återigen 

negativt med socialt-, enhancement- och copingdrickande, denna gång korrelerade den även 

negativt med konformitetsdrickande. 

Big Five har även studerats i relation till riskbruk av alkohol samt alkoholrelaterade problem. 

En meta-analys av 72 949 individer från USA, England, Tyskland och Österrike (Hakulinen, 

Elovainio, Batty, Virtanen, Kivimäki & Jokela, 2015) fann att hög extravertion och låg 

samvetsgrannhet associerades med högre sannolikhet till riskbruk av alkohol. En studie av 

Mezquita, Stewart och Ruipérez (2010) visade att det fanns en  positiv korrelation mellan 

neuroticism och alkoholrelaterade problem, så väl som en negativ korrelation mellan 

samvetsgrannhet och alkoholrelaterade problem. 

I en longitudinell studie (Cheng & Furnham, 2016) (n = 17 415) undersöktes bland annat 

relationen mellan Big Five och rökning. Vid 50 års ålder kontrollerades deltagarnas rökvanor 

genom två frågor. Ena frågan undersökte livslångt rökande genom att fråga om deltagaren 

någonsin rökt (ja/nej) och den andra frågan undersökte nuvarande rökning genom att fråga om 

deltagaren fortfarande röker (ja/nej). Svaren jämfördes sedan med Big Five. Resultaten visade 

att extravertion och neuroticism korrelerade positivt med nuvarande och livslångt rökande. 

Regressionsanalysen visade även att hög extravertion, låg samvetsgrannhet och hög öppenhet 

var signifikanta prediktorer av nuvarande rökning. Av alla personlighetsfaktorer var 

extravertion den starkaste prediktorn för både livslångt rökande samt nuvarande rökning. 

Även om resultaten är spridda framstår det som att extravertion samt neuroticism är centrala 

faktorer som antas positivt korrelera med alkoholkonsumtion medan samvetsgrannhet verkar 

som den viktigaste faktorn när det kommer till reducerad alkoholkonsumtion.  

 

 

Känsla av sammanhang  
 

Antonovsky märkte år 1970 när han analyserade data på hur kvinnor anpassade sig till 

klimakteriet att 51% av kvinnor som inte upplevt nazisternas koncentrationsläger klassades som 

att ha relativt god hälsa. Bland kvinnor som upplevt koncentrationslägren var procentandelen 

som skattades ha relativt god hälsa 29%. Antonovsky blev förvånad över att kvinnor som varit 

med om så mycket hemskheter fortfarande kunde ha så hög procentandel i god hälsa. Efter 

mycket arbete utvecklades begreppet känsla av sammanhang (KASAM) för att förklara 

fenomenet. KASAM är ett koncept som förklarar en global orientering hos en individ, dennes 

genomgripande och dynamiska säkerhet på att: (1) stimuli från ens egna inre och yttre miljöer 

i livet är strukturerade och förutsägbara; (2) att de resurser som behövs för att hantera dessa 

stimuli finns tillgängliga för individen och (3) att dessa krav och utmaningar är värda 

engagemanget och investeringarna som behövs för att klara av dem. En person med hög 

KASAM upplever därmed livet som (1) begripligt; (2) hanterbart och (3) meningsfullt. Dessa 

tre komponenter utgör tillsammans en individs KASAM och bör enligt Antonovsky inte mätas 

separat. (Antonovsky, 1987) 

KASAM är ett begrepp som har visat sig ha inverkan på många faktorer i livet. I en studie 

där deltagare delades in i tre grupper, en med hög, en med medel och en med låg KASAM 

visade analyserna att gruppen med hög KASAM upplevde färre kontrollerbara negativa 

livshändelser än de övriga grupperna. Grupperna visade inte några signifikanta skillnader 

varandra emellan när det kom till negativa livshändelser utom personens kontroll (Hochwälder, 
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2015). Detta antyder att KASAM hjälper individen att undvika negativa situationer och 

livshändelser. Denna antydan finner ytterligare stöd i en annan studie där en liknande metod 

tillämpades för att undersöka dagliga förtret bland högskolestudenter. Det visade sig att 

studenter med hög KASAM både upplevde dagliga förtret mer sällan och när de väl upplevde 

förtret upplevdes det mindre stressig för dessa individer än det gjorde för individer med låg 

KASAM (Hochwälder & Saied, 2018). I en longitudinell studie där deltagare mättes vid två 

tillfällen undersöktes relationen mellan negativa livshändelser och KASAM för att se om 

negativa livshändelser hade någon inverkan på KASAM. Deltagarna gjorde först ett test då 

KASAM och negativa livshändelser kontrollerades sedan fick deltagarna göra om samma test 

ungefär ett år senare för att se om negativa livshändelser som skett mellan testperioderna haft 

en inverkan på deltagarnas KASAM. Resultaten visade att värdena för KASAM var stabila även 

om personer genomgår negativa händelser i livet. Detta resultat observerades oavsett om 

individen i fråga hade hög, medel eller låg KASAM (Hochwälder & Forsell, 2010). 

KASAM har undersökts i relation till Big Five så väl som övriga faktorer så som socio-

ekonomiska variabler, arbetsliv och privatliv (Hochwälder, 2012). Faktorerna emotionell 

stabilitet (motsatsen till neuroticism), extraversion,  samvetsgrannhet och vänlighet var alla fyra 

signifikant korrelerade med KASAM medan öppenhet visade sig vara negativt korrelerad med 

KASAM. Resultaten av en hierarkisk multipel regressionsanalys visade att emotionell stabilitet 

var den faktorn som kunde förklara störst andel av variationen hos KASAM, analysen visade 

även att extraversion kunde signifikant förklara en del av KASAM medan öppenhet visade sig 

vara en suppressor variabel. Med andra ord visade det sig att ju högre emotionell stabilitet och 

extravertion och ju lägre öppenhet desto högre KASAM antas individen ha. Big Five kunde 

alltså förklara en stor del av det som KASAM förklarar men KASAM kunde även fånga upp 

saker som Big Five inte kunde, som situationer i hemmet eller på arbetsplatsen. Därför kan det 

vara värdefullt i en studie att använda båda i analysen.  

Det har även utförts studier om hur KASAM relaterar till substans- och drogbruk. Igna, 

Julkunen och Ahlström (2008) fann i en studie att det verkar finnas ett negativt samband mellan 

rökning och KASAM då de fann att individer med lägre KASAM hade högre sannolikhet att 

vara rökare medan hög KASAM hämmar rökningsbeteende från att utvecklas. Detta 

bekräftades ytterligare i en senare studie där resultaten visade att högre KASAM predicerar 

lägre alkohol-, tobak- och cannabisanvändning hos ungdomar (Grevenstein, Bluemke, Nagy, 

Wippermann & Kroeninger-Jungaberle, 2014). I en annan studie (Neuner et al., 2006) 

observerades det att låg KASAM var associerat med signifikant högre prevalens av skadligt 

bruk av alkohol så väl som drogbruk och rökning. Den negativa associationen mellan KASAM 

och alkoholkonsumtion i resultatet var fortfarande signifikant oberoende av variablerna ålder, 

kön, rökning, droganvändning så väl som socioekonomiska variabler  
 

 

Syfte 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur universitets- och högskolestudenter i Sveriges 

alkoholkonsumtion ser ut i relation till Big Five faktorerna och KASAM. Detta görs för att få 

en djupare förståelse för hur alkoholkonsumtion relaterar till relativt stabila variabler som 

personlighet och KASAM och hur dessa kan leda till ökad eller minskad konsumtion. Resultatet 

kan bidra till forskning om alkoholkonsumtion samt vara av intresse för folkhälsomyndigheten 

och initiativ som försöker begränsa alkoholkonsumtionen hos befolkningen. Mer kunskap om 

vilka faktorer som leder till ökad alkoholkonsumtion skulle även exempelvis kunna användas 

inom medicin för att lättare identifiera vilka individer som har anlag för riskbruk i framtiden. 

Vilken årskurs på college studenterna går har redan innan visat sig relatera till 

alkoholkonsumtion (McCready, 2018). En liknande variabel som dock inte har undersökts är 
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val av utbildning, därför undersöks val av utbildning i denna uppsats för att se om även detta 

kan ha en inverkan på alkoholkonsumtion. Utöver Big Five, KASAM och utbildning kommer 

demografiska variablerna ålder och kön att undersökas i relation till alkoholkonsumtion. 

Följande frågeställningar undersöktes: 

 

1. Finns det en skillnad mellan könen beträffande alkoholkonsumtion? 

2. Har ålder någon inverkan på alkoholkonsumtion? 

3. Finns det en skillnad mellan utbildningar i graden alkoholkonsumtion? 

4. Har personlighet en relation till alkoholkonsumtion? 

5. Har KASAM en relation till alkoholkonsumtion? 

6. I vilken utsträckning, utöver ålder, kön och utbildning kan studenternas personlighet 

och KASAM förklara variation i alkoholkonsumtion? 

 

 

Metod 

 

 

Deltagare 
 

Totalt delades 115 enkäter ut till studenter på Mälardalens högskola, Stockholms universitet 

samt på en yrkeshögskola med utbildningar som fokuserar på skapandet av dator- och tv-spel 

vid namn FutureGames. Av dessa 115 enkäter samlades samtliga in, vilket gav en svarsprocent 

på 100%. Inga enkäter exkluderades på grund av bortfall. 64 (55.7%) av deltagarna var kvinnor 

och 50 (43.5%) var män, 1 (0.9%) deltagare valde att inte redogöra för sitt kön. Deltagarna 

varierade i ålder från 19 till 44 år med ett medelvärde på 24.64 och en standardavvikelse på 

4.27.  

Sextiofem (56.4%) av deltagarna studerade samhällsvetenskapliga och humaniora ämnen. 

Dessa var Beteendevetenskap [n = 30 (26.1%)], Juridik [n = 7 (6.1%)], Global utveckling [n = 

6 (5.2%)], Företagsekonomi [n = 5 (4.3%)], Lärarutbildning [n = 5 (4.3%)], Statsvetenskap [n 

= 3 (2.6%)], Politices [n = 2 (1.7%)], Sociologi [n = 2 (1.7%)], Spanska [n = 2 (1.7%)], 

Konstvetenskap [n = 1 (0.9%)], Koreanska [n = 1 (0.9%)], Modevetenskap [n = 1 (0.9%)].  

Fyrtionio (42.7%) av deltagarna studerade dator- och spelutbildningar. Dessa var 3d grafik 

i spel [n = 16 (13.9%)], 2d grafik i spel [n = 9 (7.8%)] Speldesign [n = 8 (7.0%)], 

Programmering i spel [n = 7 (6.1%)], Ospecificerad utbildning på FutureGames [n = 6 (5.2%)], 

Datavetenskap [n = 1 (0.9%)], Intelligenta inbyggda system [n = 1 (0.9%)], Systemutveckling 

[n = 1 (0.9%)]. 1 (0.9%) person valde att inte delge vad den studerade.  

 

 

Material 
 

Data för studien samlades in via en enkät med 49 frågor uppdelade i fyra avsnitt. Första avsnittet 

innehöll 3 demografiska frågor så som ålder, kön och utbildning. Utbildningarna delades in i 

två grupper för analysen, där gruppen dator- och spelutbildningar kodades som 0 och samhälls- 

och humaniorautbildningar kodades som 1. Vid analyserna kodades kvinnor med 0 och män 

med 1. 

The Big Five Markers (BFM). I andra avsnittet undersöktes personlighet i form av Big Five  

faktorerna. För undersökningen användes en svensk översättning av Shafer’s the Big Five 

Markers (BFM) (Shafer, 1999). BFM är en bipolär skala som undersöker Big Five 

personlighetsdimensionerna: extraversion, neuroticism, samvetsgrannhet, vänlighet och 
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öppenhet med 30 frågor, 6 för varje dimension. Deltagarna svarar på frågor på en 9-punkt 

semantisk differentialskala där de blivit instruerade att välja vilket ordpar som de upplevde bäst 

beskrev dem. Högre poäng indikerar högre grad av den givna personlighetsfaktorn (ex hög 

poäng på extraversion innebär mer extravert personlighet). Svaren på dimensionen som mätte 

emotionell stabilitet spegelvändes för att istället visa neuroticism, sedan skapades 

medelvärdesindex för samtliga personlighetsfaktorer. 

Den svenska översättningen av BFM skalan (Hochwälder, 2006) översattes av en tvåspråkig 

psykolog. Översättningarna gjordes a) så bokstavliga som möjligt b) utan att översättningarna 

blev klumpiga, c) så det fanns en tydlig polaritet mellan termerna, d) samtidigt som de 

semantiskt olika engelska termerna översattes till motsvarande semantiskt olika svenska termer. 

Exempel på termer samt översatta termer från varje dimension löd som följande, Extraversion: 

“Quiet-talkative” översattes till “Tystlåten-Pratsam” Neuroticism: “Calm-Anxious” översattes 

till “Avslappnad-Orolig”, Samvetsgrannhet: “Lazy-Hardworking” översattes till “Lat-

Arbetssam”, Vänlighet: “Conventional-Original” översattes till “Konventionell-Originell”, 

Öppenhet: “Stubborn-Flexible” översattes till “Envis-Flexibel”. Cronbach’s alpha i denna 

studie var över .70 på samtliga dimensioner. Chronbach’s alpha för de olika dimensionerna var 

följande: extravertion .88, neuroticism .88, sanvetsgrannhet .81, öppenhet .80 och vänlighet 

hade .75. 

Sense of Coherence Scale (SOC-13). I det tredje avsnittet användes en svensk översättning 

av Sense of Coherence Scale SOC-13 (Antonovsky, 1993/2005) för att mäta KASAM. Skalan 

består av 13 frågor med svarsalternativ från 1 till 7 på en Likertskala med två 

förankringspåståenden. Exempel på hur en fråga kan se ut: ”Hittills har ditt liv: helt saknat mål 

och mening 1-7 Genomgående haft mål och mening”. Summan av alla svar ger en poäng från 

13 till 91, fem av frågorna är omvända. Högre poäng indikerar en starkare KASAM. Cronbach’s 

alpha för skalan i denna studie var .70 

Alcohol Use Disorder Identification Test – Consumption (AUDIT-C). Den fjärde delen mätte 

alkoholkonsumtion genom en svensk översättning av AUDIT-C. AUDIT-C utvecklades i syfte 

att skapa en kortare version av AUDIT skalan som var möjlig att användas som ett 

screeningtest. Resultatet visade att AUDIT-C var bättre på att upptäcka riskbruk av alkohol än 

hela AUDIT skalan (Bush, Kivlahan, McDonell, Fihn & Bradley, 1998).  Den svenska 

översättningen av AUDIT-C gjordes av Wennberg, Källmén, Hermansson och Bergman 

(2006). Skalan består av tre frågor: ”Hur ofta dricker du alkohol?”, ”Hur många glas dricker du 

en typisk dag då du dricker alkohol?” och ”Hur ofta dricker du 6 standardglas eller mer vid 

samma tillfälle” där ett glas definierades som ca 12 g ren alkohol. Exempel gavs även på ungefär 

hur många cl av olika alkoholtyper som motsvarar 12 g alkohol. De typer som visades var vin, 

sprit, cider, starköl och folköl. Varje fråga har fem svarsalternativ som går från mild konsumtion 

till hög konsumtion. Om svarsalternativet på fråga ett visar att deltagaren aldrig dricker alkohol 

hoppas fråga två och tre över. Varje svar ger en poäng som varierar mellan noll till fyra, poängen 

adderas sedan ihop till en summa. Summan jämförs med ett gränsvärde för att avgöra om 

alkoholkonsumtionen räknas som riskbruk eller icke-riskbruk. Ett gränsvärde på 7 för män och 

5 för kvinnor valdes för denna studie i enlighet med DeMartini och Careys artikel (2012). 

Cronbach’s alpha i denna studie mättes till .70 

 

 

Procedur  
 

Data insamlades vid tre tillfällen; ett tillfälle var under en rast på en föreläsning för 

beteendevetare på Mälardalens högskola, ett andra tillfälle på en lunchrast på FutureGames och 

det tredje tillfället på Stockholms universitets bibliotek. Deltagarna informerades både muntligt 

och skriftligt om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att allt material skulle 
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behandlas anonymt. De informerades ytterligare om att deras data endast kommer användas för 

denna studie och hur studien kommer att publiceras. Efter de ifyllda enkäterna samlades in 

tackades studenterna för sitt deltagande. Ingen ersättning utgick för deltagande i enkätstudien. 

 

 

Databearbetning 
 

Bearbetningen av insamlad data skedde med hjälp av SPSS. Vid partiellt bortfall på enstaka 

frågor ersattes värdet med det aktuella medelvärdet för frågan. Gränsen för statistisk signifikans 

sattes till p < .05. Svaren på utbildningsvariabeln kodades in i en av två grupper för analys, 

dator och spelutbildningar kodades som 0, samhällsvetenskapliga och humaniora utbildningar 

som 1. Indexering skapades för AUDIT-C, SOC-13 och BFM, index för riskbrukande skapades 

även där icke-riskbruk kodades som 0 och riskbruk kodades som 1. Medelvärden och 

standardavvikelser räknades ut och 54 Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient 

beräknades.           

Frågeställningarna 1 till 5 besvarades med hjälp av Pearsons 

produktmomentkorrelationskeofficienter.      

Frågeställning 6 besvarades med hjälp av en hierarkisk multipel regressionsanalys. I första 

steget undersöktes de demografiska variablerna ålder och kön. För att visa ej tidigare förklarad 

variation lades prediktorvariabeln utbildning till i steg två, sedan i steg tre lades 

prediktorvariablerna för BFM in och i steg fyra lades KASAM in. 

 

 

Resultat 

 
17 deltagare uppvisande riskbruk av alkohol (14.8%) och 97 deltagare uppvisade inga tendenser 

till riskbruk (84.3%). En deltagare kunde inte placeras i varken riskgrupp eller icke-riskgrupp 

eftersom deltagaren inte uppgav kön. 
I tabell 1 redovisas resultaten för frågeställningar 1-5. För frågeställning fyra visade sig en 

personlighetsvariabel ha en statistiskt signifikant korrelation med alkoholkonsumtion och det 

var extravertion. Extravertion hade en signifikant positiv korrelation med alkoholkonsumtion 

(p = .039). Inga övriga personlighetsvariabler hade ett signifikant samband till 

alkoholkonsumtion. Inget statistiskt signifikant stöd kunde finnas för frågeställning 1 (p = .413), 

frågeställning 2 (p  = .466) frågeställning 3 (p = .930) eller frågeställning 5 (p = .968). 

Utöver detta kunde ett signifikant negativt samband observeras mellan KASAM och 

neurotisim (p < .001), vilket antyder att studenter med högre grad av neuroticism också anger 

lägre KASAM. KASAM hade även signifikanta positiva korrelationer till samvetsgrannhet (p 

= .002), vänlighet (p = .005) och extravertion (p = .021), detta indikerar att de studenter som 

anger högre grad av KASAM också anger högre grad av samvetsgrannhet, vänlighet och 

extravertion. Riskvariabeln visade även signifikanta negativa korrelationer med KASAM (p = 

.006) och kön (p = .020) så väl som en signifikant positiv korrelation med AUDIT-C (p < .001). 
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Beträffande den sjätte frågeställningen kunde personlighet och KASAM inverkan på 

alkoholkonsumtion inte stödjas statistiskt. (F9, 105 = 1.14, p = .566), där totalt 9% av variationen 

hos kriterievariabeln kunde förklaras (se tabell 2). Tillägget av personlighetsvariablerna i steg 

3 bidrog med en 8% förändring, denna förändring var dock icke-signifikant. Inkludering av 

KASAM i det fjärde steget hade ingen inverkan utöver det som förklarades av ålder, kön, 

utbildning och personlighet i de tidigare stegen. I likhet med korrelationsanalyserna kunde 

extravertion på ett signifikant sätt relateras till alkoholkonsumtion i både steg 3 och 4 (p  = 

.027). Däremot fanns det även i steg 3 en signifikant inverkan hos variabeln öppenhet (p = .050) 

som inte observerades i korrelationsanalyserna, denna inverkan var dock inte längre signifikant 

i steg 4 av analysen. 
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Tabell 2 

Regressionsanalys för AUDIT-C 

      Audit-C 

    Steg 1  Steg 2  Steg 3  Steg 4 

Variabel     β a      β      β      β 

Steg 1: 

  Ålder    -.07    -.07  -.06   -.06   

  Könb    -.07    -.07  -.07    .07 

Steg 2: 

  Utbildningc        .00  -.01    -.01 

Steg 3: 

 Extravertion        .22*    .22* 

 Neuroticism       -.04   -.05  

 Samvetsgrannhet      -.09   -.09 

 Öppenhet       -.19*   -.19 

 Vänlighet        .00    .00 

Steg 4: 

  KASAM          -.02 

Modellsammanfattning 

 F-värde  .57  .38  1.29  1.14 

 (df)          (2, 112)          (3, 111)          (8, 106)          (9, 105)   

 R2   .01  .01  .09  .09   

 ∆ R2   .01  .00  .08  .00 

Not. N = 115. *p <.05.**p<.01. 
a     β anger standardiserade regressionskoefficienter. 
b      Kvinnor kodades med 0 och män med 1 
c      Dator- och spelutbildning kodades med 0 och samhälls- och humaniorautbildning med 1 

 

 

Diskussion 

 
Syftet med studien var att undersöka relationen mellan alkoholkonsumtion och variablerna 

KASAM, Big Five, utbildning, ålder och kön i Sverige. Detta undersöktes genom sex 

frågeställningar. Frågeställning 1, 2, 3, 5 och 6 fann inga signifikanta resultat. Frågeställning 4 

visade att extravertion hade en signifikant positiv korrelation med alkoholkonsumtion, inga 

andra personlighetsvariabler korrelerade med alkoholkonsumtion. 

Första frågeställningen hanterade huruvida kön har en inverkan på alkoholkonsumtion. I 

studien fanns det ingen korrelation mellan kön och alkoholkonsumtion. Detta står i kontrast till 

tidigare forskning där män traditionellt dricker signifikant mer än kvinnor (Grevenstein et al., 

2014; Mezquita et al., 2010). Ett intressant resultat var dock att det fanns en signifikant negativ 

korrelation mellan riskgrupp och kön detta innebär att kvinnor hade högre sannolikhet att 

hamna i riskbruk av alkohol än män vilket står i kontrast till tidigare forskning (Neuner et al., 

2006). Vad som definieras som riskbruk beror mycket på vilka gränsvärden som antas i  studien 

för att bedöma riskbruk för de olika könen. På grund av att Neuner et al. använde sig av samma 
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eller högre kritiska värden än denna uppsats är detta inte ett problem, eftersom det var lättare 

att hamna i riskgruppskategorin i Neuner et al. studien än det var i denna uppsats. En annan 

möjlig anledning till detta resultat kan vara det låga antalet i riskgruppen (n = 17), vilket gör 

det svårt att säkerställa om denna skillnaden verkligen är representativ för populationen eller 

ej. Riskgruppsvariabeln hade även en signifikant positiv korrelation med AUDIT-C. Eftersom 

höga poäng på AUDIT-C leder till att individen placeras in i riskgruppen var dock detta väntat. 

Den andra frågeställningen gällde ålders inverkan på alkoholkonsumtion, inte heller här gick 

det att finna något signifikant underlag för att ålder hade någon inverkan på alkoholkonsumtion. 

Även detta går emot tidigare forskning av Mezquita et al. (2010), där ålder hade en signifikant 

positiv korrelation med alkoholkonsumtion. I artikeln undersöktes dock unga vuxna och hade 

lägre medelvärde och standardavvikelse för ålder än deltagarna i denna studie, vilket kan 

förklara skillnaden i reslutaten.  

Frågeställning 3 fann inte heller några signifikanta resultat. Möjligtvis kan detta ha skett på 

grund av att kategoriseringen av utbildningarna var för bred. Det är även möjligt att val av 

utbildning inte har någon märkvärd inverkan på alkoholkonsumtion. 

Det fanns en svag korrelation mellan alkoholkonsumtion och extravertion, vilket är i enlighet 

med tidigare forskning om Big Five och alkoholkonsumtion (Hakulinen et al., 2015; Mezquita 

et al., 2010). Extravertion var dock den enda personlighetsvariabeln som signifikant korrelerade 

med alkoholkonsumtion. De övriga personlighetsfaktorerna som i inledningen antogs var 

viktiga så som neuroticism och samvetsgrannhet visade inga signifikanta samband, trotts 

tidigare forskning visat sådana samband (Hakulinen et al., 2015; Mezquita et al., 2010).  

Frågeställning fyra visade alltså att det endast fanns en personlighetsvariabel som hade ett 

signifikant samband med alkoholkonsumtion och det var extravertion. 

KASAM, som den femte frågeställningen berörde, visade inget signifikant samband med 

alkoholkonsumtion. Här gick det dock att finna en negativ korrelation mellan KASAM och 

riskgruppsvariabeln. Detta resultat är dock återigen svårt att säkerställa huruvida det är 

representativt eller inte eftersom det låga antalet i riskgruppen (n = 17). Resultatet 

överensstämmer dock med tidigare forskning om KASAM och alkohol, tobak och drogbruk 

(Grevenstein et al., 2014; Neuner et al., 2006) vilket kan användas som ett argument för att 

resultatet fortfarande är betydande trotts det låga antalet i riskgruppen. Eftersom KASAM inte 

hade någon inverkan på alkoholkonumtion samtidigt som den korrelerar negativt med 

riskgruppsvariabeln antyder detta att KASAM är viktig för att motverka beroendebeteende 

snarare än för att hämma konsumtion. Detta kan förklara varför tidigare forskning på rökning 

och drogbruk fann signifikanta negativa korrelationer med KASAM samtidigt som det inte 

fanns några korrelationer till alkoholkonsumtion eftersom rökning och drogbruk oftare brukas 

i form av ett beroende än vad alkohol gör. 

KASAM korrelerade även signifikant med olika personlighetsvariabler. Positiva 

korrelationer mellan KASAM och extraversion, vänlighet och samvetsgrannhet fanns så väl 

som en negativ korrelation mellan neuroticism och KASAM likt tidigare forskning av 

Hochwälder (2012). 

Frågeställning 6 hanterade i vilken utsträckning, utöver ålder, kön och utbildning 

studenternas personlighet och KASAM kan förklara variation i alkoholkonsumtion. I modellen 

var denna inverkan icke-signifikant. Det gick dock att visa på att extravertion hade en 

signifikant inverkan på alkoholkonsumtion i både steg 3 och steg 4, så väl som att öppenhet 

kunde förklara en signifikant del av alkoholkonsumtionen i steg 3 men denna inverkan fanns 

inte kvar i steg 4. Personlighetsvariablerna kunde tillsammans förklara 8% utöver vad som 

redan förklarats av vad ålder, kön och utbildning i steg 3, denna förändring var dock icke-

signifikant. Införandet av KASAM i modellen i steg 4 bidrog inte till någon signifikant 

förändring vilket innebär att KASAM inte var till någon betydande hjälp för att predicera 

alkoholkonsumtion.  
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Styrkor och svagheter 

 
En av styrkorna hos denna studie är den höga svarsfrekvensen. Av 115 utdelade enkäter 

besvarades samtliga, endast två interna bortfall förekom som inte gick att ersätta med aktuellt 

medelvärde för frågan. Den ena av dessa bortfall var då en deltagare inte svarade på frågan 

rörande kön och den andra på frågan rörande utbildning. Däremot förekom en del muntliga 

klagomål rörande frågan om kön, vissa deltagare var besvikna på att det inte fanns fler 

svarsalternativ på variabeln kön än man och kvinna vilket kan ses som en svaghet. Med tanke 

på att muntliga kommentarer om detta även kom från deltagare som identifierade sig som man 

eller kvinna kan detta betyda att även personer som passar inom dessa två alternativ upplevde 

det som stötande att möjligheten inte fanns att svara något annat än dessa två alternativ.  

En annan styrka var de instrument som användes i studien, Cronbach’s alpha på samtliga 

instrument var .70 eller över, vilket är det vedertagna gränsvärdet. BFM skalan som användes 

för att mäta personlighet hade genomgående höga värden, där fyra av variablerna hade alpha 

värden på över .80 (extravertion = .88, neuroticism = .88, samvetsgrannhet = .81, öppenhet, = 

.80). Studiens reliabilitet anses på grund av de erkända mätinstrumenten och de höga 

alphavärdena vara god.  

En svaghet hos studien var det låga deltagarantalet som förekom på grund av tidsbrist. 

115 deltagare är relativt få vilket gör det svårt att säkerställa samband i populationen. Detta 

problem gick även att finna i riskgruppskategorin då också den hade mycket låga antal (n = 17), 

vilket gjorde att det var svårt att säkerställa om även dessa resultat gäller för populationen. 

Respondenterna var ytterligare alla studenter vilket leder till att åldern och livssituationen hos 

deltagarna är relativt lika. Gruppens homogenitet gör det därför svårt att generalisera resultaten 

till hela mänskligheten.  

Ytterligare en svaghet är att det går att argumentera för att AUDIT-C inte var en lämplig 

metod för att mäta alkoholkonsumtion eftersom den är utvecklad för att upptäcka riskbruk av 

alkohol snarare än att mäta ren konsumtion. Samtidigt kan användandet av AUDIT-C försvaras 

genom att peka på hur frågorna i AUDIT-C fortfarande mäter alkoholkonsumtion så väl som 

hur både AUDIT och AUDIT-C är ett etablerade mätinstrument som använts tidigare på 

liknande sätt som föreliggande uppsats (McCready, 2018; Neuner et al., 2006). Andra argument 

för användningen av AUDIT-C istället för andra mätinstrument var att den både var kort nog 

för att inkludera i enkäten utan att riskera bortfall så väl som att den redan hade en beprövad 

svensk översättning. Det kan även ses som en svaghet att 54 pearson’s korrelationer 

genomfördes. Ju fler korrelationsanalyser som genomförs desto högre blir risken för typ I och 

typ II fel därför hade det kanske istället varit gynnsamt att minska antalet korrelationsanalyser 

och endast genomföra analyser som var direkt relevanta till studiens frågeställningar. 

 

 

Slutsats 

 
Hittades några variabler som kunde leda till alkoholkonsumtion? Av de undersökta variablerna 

var det endast en som signifikant korrelerade med alkoholkonsumtion och det var extraversion. 

Denna relation gick att se i både Pearsons produktmomentkorrelationskoefficienterna så väl 

som i den linjära regressionsanalysen. Högre extraversion ledde till högre alkoholkonsumtion. 

Ingen annan av personlighetsvariablerna i Big Five kunde relateras till alkoholkonsumtion. I 

regressionsanalysen kunde Big Five i sin helhet inte heller förklara en signifikant del av 

alkoholkonsumtion. KASAM visade inte heller någon association till alkoholkonsumtion. Kön, 

ålder och utbildningsvariablerna verkade inte heller korrelera med alkoholkonsumtion. 

Intressanta fynd var dock att riskbruk av alkohol signifikant korrelerade negativt med både 
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variabeln kön och KASAM. Vilket antyder att kvinnor har en högre sannolikhet att hamna i 

riskbruk än män, så väl som att hög KASAM kan skydda individen från att hamna i ett riskbruk 

av alkohol. Därför hade det varit intressant för framtida forskning att undersöka relationen 

mellan KASAM och riskbruk av alkohol för att se om fynden i denna studie stämmer även för 

en studie med högre deltagarantal. 
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