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Abstrakt 

Olika studier har visat att det finns skillnader i personlighet mellan missbrukare och icke-

missbrukare, men ingen studie har hittats där personlighet av individer som har ett 

substansberoende, individer som tidigare har haft ett substansberoende och individer som 

aldrig har haft ett substansberoende har jämförts. Syftet med denna studie var att 

undersöka om det fanns skillnader i personlighetsdrag mellan individer som har ett 

substansberoende, individer som tidigare har haft ett substansberoende och individer som 

aldrig har haft ett substansberoende. Enkäten med 44 påståenden, där extraversion, 

vänlighet, samvetsgrannhet, neuroticism och öppenhet i enighet med femfaktormodellen 

har beräknats, har använts för att mäta personlighet. Enkäten har spridits i olika 

Facebookgrupper och totalt har 108 individer deltagit. En envägs-oberoende ANOVA har 

använts för att undersöka skillnaderna i personlighet mellan de tre grupperna. Resultaten 

visade att individer som har ett substansberoende hade en signifikant högre andel 

neuroticism än individer som aldrig har haft ett substansberoende. Individer som har ett 

substansberoende och individer som tidigare har haft ett substansberoende hade en 

signifikant lägre andel samvetsgrannhet än individer som aldrig har haft ett 

substansberoende. Efter kontroll av åldern (ANCOVA) hittades en signifikant skillnad i 

öppenhet i de tre grupperna. 
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Inledning 

Substansberoende är ett komplext problem då det innefattar kroppsliga, själsliga, 

andliga/existentiella och sociala aspekter (Wiklund Gustin, 2010). Då substansberoende 

är ett brett begrepp har substansberoende i denna studie avgränsas till substanserna 

narkotika och alkohol. Andra former av beroende som också påverkar hjärnans funktion, 

som nikotin och koffein (ibid), omfattas alltså inte. 

Substansberoendes olika faser        

Enligt Nakken (1996) finns det tre stadier av substansberoende. I första stadiet sker en 

inre förändring. Det som egentligen utgör grunden för utvecklingen av varje enskilt 

beroende, är när individen på ett regelbundet sätt börjar ge efter för sitt begär för att 

tillfredsställa sig själv på ett emotionellt sätt. På så vis flyr individen undan negativa och 

jobbiga känslor och skapar en sjuklig kärleks- och förtroenderelation till företeelsen eller 

objektet. Desto mer tillfredsställelse individen skapar genom beroendet, desto mer skam 

upplevs. För att slippa känslan av skam söker individen sig djupare in i beroendet, för att 

döva sina skuldkänslor. Desto djupare hamnar individen i sitt beroende och desto mer 

drar sig hen undan och desto svårare blir det för hen att ha betydelsefulla relationer med 

andra människor. Till slut blir de en ständig kamp, mellan personens egna jag gentemot 

den substansberoende karaktären inom individen (ibid).   

 I det andra stadiet förändras individens livsstil. När beroendepersonligheten 

skapats och etablerats blir individens beteendemässiga påföljder av beroendet mer 

påtagliga. Individen tappar kontrollen över sitt eget beteende och blir mer fokuserad på 

objektet. På så sätt utvecklas ett beteendemässigt beroende. Närstående börjar märka av 

att något inte är som det ska och att den beroende verkar inta en ny form av personlighet. 

När individen utvecklar en beroendepersonlighet blir individen beroende av denna 

personlighet och inte längre till objektet eller företeelsen. Till slut blir det som en form 

av livsstil där den substansberoende drar sig undan från andra, skyller ifrån sina egna 

företeelser på andra, hittar på lögner och undanflykter för att skydda sig själv och sitt 

beroende. Objektet får makten över personen. Därför börjar personerna ofta med ännu 

mer utåtagerande och mer riskfyllda handlingar i detta andra skede. Vänner, familj, 

fritidsaktiviteter, sitt eget syfte med livet och samhörighet med andra som förr betydde 

något, är inte längre viktigt. Istället lägger individen all sin tid på beroendet (ibid).

 Till slut får objektet total kontroll över jaget på det tredje stadiet när livet bryter 

samman. Individen bryter ihop totalt, såväl på ett emotionellt, mentalt och fysiskt plan på 
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grund av den stress och lidande som substansberoende orsakar. Det är inte heller längre 

lika behagligt att ta drogen som tidigare och den tidigare upplevda förtrollande rusningen 

känns inte alls lika magisk längre. Allt som är nytt är obehagligt och undviks gärna, den 

egna ritualen är viktiga i detta skede. Det finns mycket känslor som individen inte 

hanterar, vilket gör att hen blir svag emotionellt och kan avskärma sig helt från andra. Det 

är också vanligt att individen får ekonomiska problem. De kan, för att finansiera sitt 

beroende, utöva illegala aktiviteter eller utnyttja andra. Individen är skräckslagen inför 

att drogen ska ta slut och försöker alltid införskaffa så mycket som hen har möjlighet till. 

Det handlar om en olust inför att bli övergiven. Till sist kan individen överväga självmord 

på grund av att den fysiska och emotionella smärtan blivit för stor (Nakken, 1996).  

 Enligt Nakken (1996) går det att tillfriskna från beroendet, men aldrig bli helt 

botad. Ärlighet är början mot tillfrisknandet och är även det som upprätthåller 

tillfrisknandet. Individer som tidigare nyttjat substanser har lärt sig att hantera ärlighet 

och lärt sig att kunna ta emot konstruktiv feedback (ibid). När individen har utvecklat en 

beroendepersonlighet kommer hen enligt Nakken (1996) att få leva med denna livet ut 

och det är viktigt att den beroende får förståelse för vad det innebär. Det är därför det är 

vanligt att en individ som är drogberoende exempelvis blir spelberoende istället (ibid). 

Winship (2012) påpekar att när en substansberoende slutar använda droger och får 

behandling för detta kan det te sig som att individen då istället blir beroende av en terapeut 

eller en grupp (exempelvis AA). Detta ses dock som ett steg i rätt riktning och som en 

hälsosam riktning, men det ska poängteras att en individ med en beroendepersonlighet 

ofta ersätter sitt beroende genom att byta bort det mot något annat (Winship, 2012). I 

dagens moderna samhälle finns tabletter mot det mesta, exempelvis ångest, huvudvärk, 

aptitlöshet och nedstämdhet. Metoder som använder läkemedel som central utgångspunkt 

för att bota substansberoende har däremot mötts av kritik och en mer omfattande och 

detaljerad analys behövs göras (ibid). 

Gener, arv och miljö           

Det är svårt att avgöra vad som gör individer beroende. Couturier, Cloos, Macian, 

Monreal, Stefos och Staner (1997) menar att substansberoende orsakas av både 

miljömässiga- och individuella faktorer. Nakken (1996) menar att familjen inte utgör 

grunden till en individs beroende, men att familjen kan ha en inverkan. Barn från familjer 

där föräldrarna varit beroende blir ofta beroende själva eller så dricker de nästan aldrig, 

men kan istället skaffa en partner som är beroende.    

 Caraci och Drago (2013) menar att genetiken är en avgörande aspekt angående 
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om individen kommer att utveckla ett beroende. Caraci och Drago (2013) belyser även 

att faktorer i miljön samverkar med individens biologi, vilka påverkar i hur hög grad den 

genetiska uppsättningen aktiveras och påverkar individens risk till att utveckla ett 

beroende. Trots att individen har en genetisk uppbyggnad som gör det sannolikt att 

individen kommer att utveckla ett substansberoende finns det motståndsegenskaper, som 

individen kan utveckla genom erfarenheter i livet eller genom föräldraskap (ibid). 

 Substansberoende har studerats i förhållande till endofenotyper och 

mellanliggande fenotyper, vilka tros kunna vara en orsak till om individen utvecklar ett 

substansberoende eller inte (Winship, 2012). Enligt Fineberg m.fl. (2014) har 

endofenotyper kanske till och med en större påverkan än genetik och miljömässiga 

faktorer. Kognitiva funktioner, strukturella och funktionella avbildningar i hjärnan, kan 

påverka om individen utvecklar ett missbruk. Impulsivitet och tvång kan utgöra 

ortogonala faktorer vilka, var för sig i skiftande grad, bidrar till att individen utvecklar ett 

missbruk (ibid).   

Beroendepersonlighet            

Det finns somliga antaganden om vad en beroendepersonlighet utgörs av. Enligt Lang 

(1983) är impulsivitet, svårighet att uppnå tillfredsställelse, antisocial personlighet, 

spänningssökande och ett avvikande beteende från samhällets norm är egenskaper 

utmärkande för beroendepersonlighet. Individer som är beroende tenderar vara uppsökare 

av spänning, ha svårigheter att uppnå tillfredsställelse, tvångsmässiga beteenden, 

förutsägbart agerande och antisociala personlighetsdrag (Amodeo, 2015).   

 För att kunna karakterisera begreppet beroendepersonlighet anser Winship (2012) 

att det behövs undersökas hur individen var och vad hen tyckte om att göra innan hen 

började använda droger (ibid). Winship (2012) har studerat hur några individer betedde 

sig innan de började använda droger och menar att ett personlighetsdrag som ingår i 

beroendepersonlighet, som kan göra individen i riskzonen för ett substansberoende, är 

spänningssökande. De flesta av oss är mer spänningssökande i tonåren, vilket sedan avtar 

i omfattning i ung vuxen ålder. De individer där spänningssökande inte minskar i 

omfattning när de når vuxen ålder, har en större risk att hamna i ett substansberoende. 

Enligt Winship (2012) är individerna redan innan de tagit droger sökare efter farliga 

spännande kickar, impulsiva och våghalsiga. Det är också vanligt att de är explosiva som 

personer, de kan vara besvikna på världen omkring eller sina närstående. Därutöver kan 

deras relationer både i arbetslivet och privat varit turbulenta redan innan att individen 

började använda droger (ibid).     
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 Amodeo (2015) menar att begreppet beroendepersonlighet, som i tidigare 

forskning ofta har använts, borde tas bort och sluta användas helt på grund av att 

definitionen leder till att missförstånd och osäkerhet uppstår.  Amodeo (2015) anser att 

det som talar mot att det skulle finnas en beroendepersonlighet är att det inte finns några 

generaliserbara forskningsresultat som kan påvisa att de utmärkande dragen för 

beroendepersonligheten är ett resultat som uppkommit från beroende.  

 Det finns sedan tidigare en uttalad koppling mellan impulsivitet och ändringar i 

dopaminsystemet i förhållande till beroende av droger. Frågan som ställts är om denna 

koppling är orsak eller verkan (Caraci & Drago, 2013). I en studie har denna 

frågeställning försökt besvaras genom ett experiment på råttor. Råttor som inte tidigare 

nyttjat narkotika delades in i två grupper, impulsiva råttor jämfördes mot råttor som inte 

var impulsiva. Studien visade stöd för att de impulsiva råttorna var mer benägna att ta 

mer av substanserna i jämförelse med de icke impulsiva råttorna. Råttor används ofta som 

en biologisk bas i forskningen angående beteenden och hur dessa kan leda till 

substansberoende (Welberg, 2007). Somliga forskare har dock tidigare uttalat att stor 

försiktighet bör beaktas när den pådrivande effekten av dopaminreceptornivåer 

undersöks. Dopamin finns i hjärnan och är en signalsubstans som reglerar individens 

välbefinnande och dess förmåga att lära sig, dels vad hen ska undvika att göra igen och 

vad som borde upprepas igen. Forskare har varnat för att dra för starka kopplingar till 

dessa då de också kan kopplas samman med andra drag som exempelvis social fobi, 

tvångssyndrom och social störning. Tidigare forskning har bland annat påvisat att låga 

D2 nivåer kan leda till en större risk för att upprätta ett substansberoende. Teorin är att 

låga D2 nivåer kan öka risken för att individen hamnar i ett substansberoende på grund 

av att dopaminet. D2 tros reglera individens benägenhet att upprepa misstag om och om 

igen. Individer med låga D2 nivåer är mer sårbara när det kommer till substansberoende 

då de har en större tendens till att utveckla ett substansberoende. Låga nivåer av D2 

behöver dock inte heller alltid orsaka eller leda till att individen hamnar i ett 

substansberoende (Welberg, 2007).  

Personlighet och femfaktormodellen                  

Personlighet kan beskrivas som något stabilt och kontinuerligt över tid, vilket utövar en 

stor inverkan i hur en individ tänker, känner och agerar i olika typer av situationer. Då 

personlighet är något som är stabilt över tid kan det samtidigt karakteriseras från 

individens genetiska uppsättning (Judge, Higgins, Thoresen & Barrick, 1999). En välkänd 

modell inom tidigare forskning av personlighet är femfaktormodellen som har kommit 
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fram genom tidigare forskning där de har studerat och ställt samman olika typer av 

personlighetsdrag. Denna modell förklarar olika typer av agerande och attityder. 

Modellen grundar sig på att individens olika personlighetsdrag förenklat kan delas in i 

fem generella dimensioner vilka utgör grunden för hur en individs personlighet kan 

definieras (Choi, Jung & Lee, 2019). De fem huvudkategorierna för personlighet kan 

beskrivas som fem olika personlighetsdimensioner vilka grundar sig i en uppsättning av 

olika fasetter. Svaren från dessa olika fasetter kategoriseras i förhållande till de svar som 

erhållits och utifrån svaren från fasetterna placeras sedan individen in i någon av de fem 

olika dimensionerna. Det är dessa dimensioner som hjälper till att kartlägga individens 

individuella personlighet. En individ kan ha varierande nivå av de fem olika egenskaperna 

som återfinns i femfaktormodellen (Wiggins, 1996). Något att betrakta är att individens 

humör och välbefinnande för den aktuella dagen kan påverka resultaten av testet och 

nivån av graderna i förhållande till de fem dimensionerna (DeYoung, 2015).   

De fem dimensionerna brukar förenklat benämnas ”OCEAN” (DeYoung, 2015): 

- Öppenhet (Openness) – Individen med en hög nivå av öppenhet har smak för 

konst, har extraordinära idéer, tycker om att utforska, uppskattar känslor samt har en stor 

nyfikenhet. Hen har vidare ganska breda intressen och hobbys, är ofta kreativ och påhittig. 

Den har ett brett perspektiv och är öppen för nya idéer och konstruktioner, därigenom är 

individen ofta okonventionell. Hen är inte rädd för att tänka utanför den traditionella 

boxen och testa obeprövade ting. Dessutom är hen ofta bra på att uppfatta emotionella 

signaler, bra på att avläsa sina egna och andras emotionella koder och mimik. Detta bidrar 

till att personen även är bra på att uppfatta andras sinnesstämning samt är nyfiknen på 

såväl den inre som den yttre världen/sfären (Judge, Higgins, Thoresen & Barrick, 1999). 

- Samvetsgrannhet (Conscientiousness) – Individen med en hög nivå av 

samvetsgrannhet är självdisciplinerad, utför sina handlingar på ett målorienterat och 

plikttrogetsätt. Individen planerar sina handlingar i förhållande till mål och plikt snarare 

än att utföra handlingar som en följd av egna spontana drifter som uppkommit exempelvis 

genom impulsivitet. Hen följer uppsatta regelverk och är ofta resultatorienterade.  Den är 

ofta pålitlig och vanligen ansvarstagande samt har normalt en hög nivå av självdisciplin 

och självreglering (Wiggins, 1996). 

- Extraversion (Extraversion) – Individen med hög nivå av extraversion vill gärna 

umgås med andra individer. Den får energi av andra människors sällskap, är ofta energisk 
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och positiv och har normalt en hög självsäkerhet. Personen tycker om att hitta på roliga 

aktiviteter tillsammans med andra, är social och aktiv (DeYoung, 2015). 

   - Vänlighet (Agreeableness) – Individen med en hög nivå av vänlighet har en hög 

empatisk förmåga och är ofta öppen för att samarbeta med andra. Individen har en tilltro 

till och en positiv syn på andra individer snarare än att ha en misstänksamhet gentemot 

andra. Hen försöker ofta hjälpa sina medmänniskor och stötta dem som har det svårt, är 

ofta ödmjuk och omtänksam. Den vill andra människor väl och försöker hjälpa och finnas 

där för andra (Wiggins, 1996). 

- Neuroticism (Neuroticism) – Individen med en hög nivå av neuroticism kan ha 

svårigheter att hantera sina egna känslor, kan vara emotionellt obalanserad, labil och ha 

svårt att känna tillfredsställelse. Den har lätt för att förnimma och reagera på olustiga 

känslor som t.ex. nedstämdhet, aggression, oro och utsatthet. Hen kan därutöver även ofta 

upplevas som socialt avvikande, osäker och orolig (Wiggins, 1996).  

Femfaktormodellen används som utgångspunkt för att mäta personlighet i denna studie.  

Skillnader i personlighet mellan missbrukare och icke-missbrukare   

Resultat från olika studier visar att det finns skillnader i personlighet mellan missbrukare 

och icke-missbrukare.  

 

- Öppenhet (Openness) – Enligt Homayounis (2011) fanns det en signifikant 

skillnad i öppenhet mellan missbrukare och icke-missbrukare. Missbrukare var något mer 

öppna till nya erfarenheter än icke-missbrukare (ibid). Enligt Wiggins (1996) fanns det 

ingen skillnad i öppenhet mellan missbrukare och icke-missbrukare.  

- Samvetsgrannhet (Conscientiousness) – Olika studier (Homayounis, 2011; 

Terracciano et al., 2008; Anderson et al. 2007) kom fram att missbrukare hade en lägre 

andel samvetsgrannhet medan icke-missbrukare hade en högre andel samvetsgrannhet i 

studien utfört av Dubey, Arora, Gupta och Kumar (2010).   

- Extraversion (Extraversion) – Personlighetsdraget extraversion innehåller bland 

annat karaktärsdragen (fasetterna) spänningssökande, våghalsig och explosiv vilka är 

utmärkande för beroendepersonlighet (DeYoung, 2015). Dubey et al., 2010 och 

Terracciano et al., 2008 visade att missbrukare hade högre extroversion än icke-



 

 8 ( 37) 

 

missbrukare på grund av ett stort behov av aktivitet och sensationssökande. Homayouni 

(2011) kom fram att missbrukare hade lägre extraversion än icke-missbrukare. 

- Vänlighet (Agreeableness) – Homayouni (2011) och Anderson et al. (2007) 

visade att missbrukare hade lägre värden på vänlighet än icke-missbrukare. Att 

missbrukare upplever mindre positiva interaktioner och har mindre tillit kan leda till att 

missbrukare har lägre andel vänlighet jämfört med icke-missbrukare (Dubey et al., 2010). 

Wiggings (1996) hittade däremot ingen skillnad i vänlighet mellan missbrukare och icke-

missbrukare.  

- Neuroticism (Neuroticism) – Personlighetsdraget neuroticism inkluderas bland 

annat av karaktärsdragen (fasetterna) impulsivitet, socialt avvikande och svårt att nå 

tillfredsställelse (DeYoung, 2015). Dessa drag är utmärkande drag för den 

beroendepersonligheten (Lang, 1983). Olika studier kom fram att individer med missbruk 

hade högre värden på neuroticism jämfört med icke-missbrukare (Homayouni, 2011; 

Dubey, Arora, Gupta & Kumar 2010; Terracciano et al., 2008; Anderson et al, 2007; 

Wiggings, 1996).  

Även om de olika studierna visade skillnader i personlighet mellan missbrukare och icke-

missbrukare, uttalade forskarna sig inte om eventuella kausala samband mellan 

personlighet och missbruk.     

   

Syfte och problemformulering         

Olika studier har undersökt missbrukares och icke-missbrukares personlighet och 

resultaten visar att det finns skillnader i personlighet mellan dessa (Homayouni, 2011; 

Dubey, Arora, Gupta & Kumar, 2010; Terracciano et al., 2008; Anderson et al, 2007; 

Wiggings, 1996). Enligt Nakken (1996) lämnar substansberoende starka avtryck på 

individens sätt att vara och dess personlighet förändras permanent. Nakken (1996) hävdar 

att personligheten blir permanent förändrad, oavsett om missbrukaren tillfrisknar eller 

inte, talar det för att individer som tidigare har haft ett substansberoende och individer 

som numera har ett substansberoende torde ha likartade personlighetsdrag, speciellt för 

de drag som är karaktäristiska för den beroendepersonligheten.  

 Nakken (1996) och Amodeo (2015) menar att beroendepersonligheten är en orsak 

till ett substansberoende, att dessa karaktäristiska personlighetsdrag utvecklas efter det att 

individen har fått ett substansberoende. Lang (1983) och Winship (2012) menar däremot 

att beroendepersonlighet är en verkan till substansberoende och att individen innan det 
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att hen ens tagit droger för första gången har de karakteristiska personlighetsdrag som 

utmärker beroendepersonlighet. Det finns alltså en oenighet angående huruvida 

beroendepersonlighet är en orsak eller verkan i förhållande till substansberoende (Lang, 

1983).      

 I tidigare forskning har bland annat personlighetsdrag mellan individer som har ett 

substansberoende och individer utan ett substansberoende jämförts. Däremot hittades 

ingen tidigare studie som jämfört tre grupper: individer som har ett substansberoende, 

individer som tidigare har haft ett substansberoende och individer som aldrig har haft ett 

substansberoende. I denna studie ska dessa tre grupper jämföras. Genom att jämföra 

individer som har ett substansberoende, individer som tidigare har haft ett 

substansberoende och individer som aldrig har haft ett substansberoende mot varandra 

kan personlighetsdragen i förhållande till dessa tre grupperna jämföras. Att få bättre insikt 

i personlighetsdrag i förhållande till substansberoende kan bland annat vara 

användningsbart för att förebygga substansberoende och även för att optimera den 

eventuella behandling som substansberoende ges för att tillfriskna.   

 Syftet med denna studie är att undersöka om det finns skillnader i personlighetsdrag 

mellan individer som har ett substansberoende, individer som tidigare har haft ett 

substansberoende och individer som aldrig har haft ett substansberoende. Studien utgår 

från följande frågeställning: 

Finns det skillnader i personlighet mellan individer som har haft ett substansberoende, 

individer som tidigare har haft ett substansberoende och individer som aldrig har haft 

ett substansberoende?  

Studiens hypotes är att det finns statistiskt signifikanta skillnader i dimensionerna 

neuroticism, extraversion och samvetsgrannhet mellan individer som har haft ett 

substansberoende och individer som tidigare har haft ett substansberoende i förhållande 

till individer som aldrig har haft ett substansberoende.  

 

Metod 

 

Urval och design  

Urvalet genomfördes genom ett icke randomiserat tillgänglighets- och 

bekvämlighetsurval där deltagarna rekryterades från olika Facebookgrupper. Studien var 
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tvärsnittsinriktad med en mellangruppsdesign, där varje deltagare deltog i en betingelse. 

Populationen bestod av hela Sveriges befolkning som var över 18 år.  

 

Deltagare  

Totalt medverkade 108 personer över 18 år i studien. Då 9 deltagare exkluderades på 

grund av att deras svar inte var användbara, blev N=99. Åldern varierade från 19 år till 

och med 77 år (M=43.2 SD=15.2). Grupp 1 bestod av 23 personer vilka är 

substansberoende. I denna grupp var den yngsta personen 19 år och den äldsta 71 år 

(M=36.6 SD=14.7 N=22).  Grupp 2 bestod av 20 personer som tidigare har haft 

substansberoende.  Åldrarna var mellan 20–77 år i denna grupp (M=44.7 SD=18.8 

N=20).  Grupp 3 bestod av 56 personer som aldrig har haft substansberoende. I denna 

grupp var den yngsta personen  19 år och den äldsta 75 år  (M=45.3 SD=13.6 N=54). 

Levene´s test hade signifikansvärde på .099 (based on Mean) och därför kan det utgås 

ifrån att spridningen inom grupperna var densamma. Det fanns ingen åldersskillnad F 

(2,93)=2.82, p=.065］mellan grupperna. Att uppskatta bortfallet var omöjligt då det inte 

fanns uppgifter om hur många personer som hade sett enkäten under publiceringstiden.  

 

Instrument 

För att kunna svara på frågeställningen användes en enkät (bilaga I). Med enkäten kunde 

fler deltagare undersökas och olika grupper kunde jämföras. Fördelen med enkäten var 

att den var billig och snabb att administrera (Bryman, 2018). Dessutom visade 

Tourangeau & Smith (1996, i Bryman, 2018) i sin forskning att respondenter tenderade 

att de rapporterade mer drogbruk och alkoholkonsumtion i samband med enkäter än vid 

strukturerade intervjuer.  

I denna studie har personlighet mätts med ett test enligt femfaktormodellen som har 

utprovad av Institutionen för samhällsvetenskap (2010). Då enkäten har beprövats, har 

det utgåtts från att frågorna anses mäta rätt saker och att inga operationella definitioner 

genomfördes för att kunna nå en hög begreppsvaliditet.   

 Enligt Price et all. (2017) är femfaktordimensionerna stabil över tid som innebär 

att, om samma test skulle göras om en vecka senare, skulle det förmodligen bli samma 

resultat. Detta skulle innebära en hög test-retest-reliabilitet. DeYoung (2015) menar 

däremot att individens humör och välmående vid tillfället för när hen fyllde i enkäten kan 

påverka svaren som innebär att, om samma test skulle göras om en vecka senare, behöver 

det inte behöver vara samma resultat. Detta skulle innebära en låg test-retest-reliabilitet. 
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Intern konsistens, en annan typ av reliabilitet, är konsistensen av deltagarnas svar på de 

olika items i enkäten (Price et all., 2017). Enligt Price et all.  (2017) indikerar värdet +.80 

eller högre en allmän bra intern konsistens. Testet som har används i denna studie, hade 

Cronbach’s alpha-koefficienter varierande mellan .73 och .84 (Institionen för 

samhällsvetenskap, 2010).   

I denna studie har personlighet i förhållande till femfaktormodellen bedömts, där 

deltagarna fick besvara 44 påstående: extraversion (påstående 2, 7R, 12, 17, 22R, 27, 

32R, 37), vänlighet (påstående 3R, 8, 13R, 18, 23, 28R, 33, 38R, 43), samvetsgrannhet 

(påstående 4, 9R, 14, 19R, 24R, 29, 34, 39, 44R), neuroticism (påstående 5, 10R, 15, 20, 

25R, 30, 35R, 40) och  öppenhet (påstående 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36R, 41, 42R, 45). 

Deltagarna fick vid varje påstående kryssa för om påståndet stämde absolut, stämde 

ganska bra, stämde varken bra eller dåligt, stämde ganska dåligt eller stämde absolut inte. 

För de påståenden med R (reversed) har siffrorna vänts innan resultatet räknades ihop. 

Det var samma skala på alla frågor för en stark tillförlitlighet (Nyberg & Tidström, 2012). 

I enkäten fanns tre bakgrundsfrågor (påstående 1, 46, 47). Frågorna registrerade ålder och 

om personen har, har haft eller aldrig har haft substansberoende. Detta för att kunnat 

särskilja grupperna.  

 

Procedur 

I Google Formulär skapades följebrevet (bilaga II) och enkäten (bilaga I). När enkäten 

var utformad, gjordes en pilotstudie där två bekanta till författarna av denna studie 

besvarade frågorna. Dessa personer noterade hur lång tid det tog att besvara frågorna, för 

att sedan kunna informera respondenterna om hur lång tid det skulle ta att fylla i enkäten.   

När deltagare skulle rekryteras delades länken till enkäten med tillhörande 

informationsbrev ut i olika forum på nätet som hade fokus på missbruk. På grund av att 

vissa forum hade få medlemmar kommer ingen närmare beskrivning av exakt vilka forum 

som enkäten publicerades på. Detta för  att beakta att deltagarnas anonymitet upprätthölls. 

Dessutom mejlades 98 HVB-hem varav 2 bekräftade att de kunde sprida länken. Det 

tänkta målet var 80-150 användbara enkäter där deltagarna var män. Efter några dagar 

hade enbart ett fåtal svar på enkäten inkommit. På grund av den låga svarsfrekvensen 

ändrades män till individer så att fler enkäter kunde komma in och därför blev kön aldrig 

registrerade i enkäten. Datainsamlingen pågick under 24 dagar mellan den 18 november 

och 12 december 2019 och avslutades då eftersom ingen hade svarat under de sista tre 

dagarna. En skriven text fanns vid Facebookinläggen (bilaga III). Påminnelser att delta i 
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studien publicerades helgen efter att länken kom ut och efter ytterligare en helg och två 

helger, så att inläggen hamnade högst upp i flödet igen.  

Data samlades in och analyserades i statistikprogrammet SPSS 25 där varje 

påstående blev en egen variabel. Alla respondenter fick en indelningsvariabel för att 

kunna särskilja grupperna. Poängen på varje personlighetsdimension beräknades genom 

att de olika påståendena som tillhörde samma personlighetsdimension summerades. Efter 

inmatning av råmaterialen har allt data kontrollerats.  Kontroll av materialet är viktigt för 

att inte få missvisande resultat (Olsson & Sörensen, 2011). Då skillnaden mellan tre 

grupper har undersökts vid ett mättillfälle, har en envägs-oberoende ANOVA använts. 

Envägs-oberoende ANOVA visade endast om det fanns minst en skillnad mellan 

grupperna och om den i så fall var signifikant, att den troligen inte berodde på slumpen. 

I denna studie valdes en signifikansnivå på 95 %. Då en signifikant skillnad mellan 

grupperna fanns, gjordes ett post-hoc test (Tukey) för att komma fram var skillnaden 

fanns. Envägs ANCOVA användes för att kontrollera ålder. Till sist tolkades resultaten, 

bland annat i relation till tidigare forskning.  

 

Etiska överväganden                 

I denna studie har hänsyn tagits till individskyddskravet som presenterats av 

Vetenskapsrådet (1990). Det grundläggande individskyddskravet består av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid). 

 Informationskravet innebär att forskaren ska informerar deltagaren om syftet, 

deltagarens uppgift och vilka villkor som gäller för deltagandet (Vetenskapsrådet, 1990). 

Ett informationsbrev (bilaga II) har upprättats för att kunna följa informationskravet. I 

informationsbrevet informerades deltagarna om studiens syfte och enkätens upplägg. Det 

förklarades att deltagandet var frivilligt och att deltagarna hade rätt av att avbryta när som 

helst.        

 Med samtyckeskravet menas att deltagaren själv bestämmer sitt deltagande i 

studien (Vetenskapsrådet, 1990). I denna studie har vuxna undersökts. Då länken till 

enkäten har legat på olika forum har deltagarna själva valt att delta i denna studie och 

därmed gett sitt samtycke.    

 Konfidentialitetskravet innebär att deltagaren ska ges största möjliga 

konfidentialitet. Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och 

avrapporteras så att utomstående inte kan identifiera enskilda deltagarna 
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(Vetenskapsrådet, 1990). I denna studie har deltagarna varit anonyma. I enkäten 

registrerades endast ålder, inga identifierbara uppgifter har efterfrågats.    

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda individer inte får användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 

1990). I informationsbrevet informerades om att deltagarnas enkätsvar enbart skulle 

användas som underlag i denna studie. Dessutom informerades om att länken till 

enkätundersökningen skulle raderas när alla svar från enkätundersökningen hade samlats 

in.  

Utöver det grundläggande individskyddskravet som konkretiseras av 

Vetenskapsåret (1990) gällde att undersökningsgruppen inte bestod av personer som 

befann sig en utsatt situation. Dessutom fick det inte finnas någon risk att studien kunde 

påverka informanterna negativt. I enkäten registrerades två frågor kring 

substansberoende. Att svara på frågor om substansberoende kunde vara känsligt och 

orsaka stress och olustkänslor hos deltagarna. Däremot kunde frågorna inte orsaka någon 

fysisk eller psykisk skada då individer, i enlighet med Vetenskapsrådet (1990), inte får 

utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. 

 

Resultat 

 

Syfte med denna studie var att undersöka om det fanns skillnader i personlighetsdrag 

(beroende variabel: femfaktordimensioner) mellan individer som har ett 

substansberoende, individer som tidigare har haft ett substansberoende och individer som 

aldrig har haft ett substansberoende (oberoende variabel: substansberoende). Data var 

normal fördelat och alla signifikansvärden i Levene´s test var högre än .05. Då 

spridningen inom grupperna var densamma kunde skillnaderna mellan grupperna 

signifikant testas. Tabell 1 visar deskriptiv statistik.  

Tabell 1 visar att medelvärden av gruppen individer som har ett substansberoende 

låg över medelvärden för de andra grupperna i neuroticism. Medelvärden av gruppen 

individer som aldrig har haft ett substansberoende låg över medelvärden för de andra 

grupperna i extraversion, vänlighet och samvetsgrannhet. Medelvärden för öppenhet låg 

ganska nära varandra i de olika grupperna. 

 

   

 



 

 14 ( 37) 

 

Tabell 1 

Deskriptiv statistik. Medelvärden (M), standardavvikelser (SD) för de olika 

dimensionerna.   

Dimension Nuvarande (N=23) Tidigare (N=20) Aldrig (N=56) 

 M       SD M SD M SD 

Extraversion  24.04 6.48 23.90 6.99 25.75 5.70 

Vänlighet 32.39 5.93 31.60 6.94 34.39 5.36 

Samvetsgrannhet 28.17 6.84 30.00 6.10 33.88 5.41 

Neuroticism 27.17 7.56 24.50 8.62 21.55 6.28 

Öppenhet 36.00 5.67 35.60 7.97 35.91 6.19 

Not. Nuvarande: individer som har ett substansberoende. Tidigare: individer som har haft 

ett substansberoende. Aldrig: individer som aldrig har haft ett substansberoende.   

 

En envägs oberoende -ANOVA genomfördes för att undersöka om det fanns 

skillnader i femfaktordimensionerna mellan de tre grupperna. Det fanns ingen skillnad i 

extraversion  F (2,96)=1.01, p=.367, vänlighet F (2,96)=2.11, p=.127 och  öppenhet F 

(2,96)=0.023, p=.977. Däremot fanns det en skillnad i neuroticism  F (2,96)=5.38, 

p=.006. Ett post hoc test (Tukey) gjordes och en skillnad hittades mellan individer som 

aldrig har haft ett substansberoende och individer som har ett substansberoende (p=.005). 

Individer som har ett substansberoende hade en signifikant högre andel neuroticism än 

individer som aldrig haft ett substansberoende. Det var ingen skillnad mellan individer 

som har ett substansberoende och individer som tidigare har haft ett substansberoende 

(p=.437), samt individer som aldrig har haft ett substansberoende och individer som 

tidigare har haft det (p=.253). Chansen att ett typ-1-fel uppstod, som betyder att en korrekt 

H0 förkastas, var 5% (Warne, 2018).  

 Det fanns också en skillnad i samvetsgrannhet F (2,96)=8.72, p＜.001. Post hoc 

test Tukey avslöjade att en skillnad fanns mellan individer som har ett substansberoende 

och individer som aldrig har haft ett substansberoende (p=.001) samt mellan individer 

som aldrig har haft ett substansberoende och individer som tidigare har haft ett 

substansberoende (p=.035). Individer som har ett substansberoende och individer som 
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tidigare haft ett substansberoende hade en signifikant lägre andel samvetsgrannhet än 

individer som aldrig har haft ett substansberoende. Det var ingen skillnad mellan 

individer som tidigare har haft och individer som har ett substansberoende (p=0.571). 

Chansen att ett typ-1-fel uppstod var 5% (Warne, 2018).   

Med ANCOVA undersöktes om det fanns en skillnad i personlighet mellan 

individer som har, som har haft eller som aldrig har haft ett substansberoende efter 

kontrollering för ålder. Levene´s test genomfördes och normalitet kontrollerades och 

antaganden träffades. Justering av påverkan av ålder resulterade i en effekt för de tre 

grupperna i öppenhet: F (2,90)=4.05, p=0.021. 

 Studiens hypotes var att det fanns skillnader i dimensionerna neuroticism, 

extraversion och samvetsgrannhet mellan individer som har haft ett substansberoende och 

individer som tidigare har haft ett substansberoende i förhållande till individer som aldrig 

haft ett substansberoende. Resultaten visade att det fanns skillnader i neurotocism och 

samvetsgrannhet, men inte i extraversion.   

 

Diskussion 

Huvudresultat                             

Resultaten visar att det finns skillnad i personlighet mellan individer som har haft ett 

substansberoende, individer som tidigare har haft ett substansberoende och individer som 

aldrig har haft ett substansberoende. Däremot dras inga slutsatser om substansberoende 

resulterar i en annan personlighet eller om en viss personlighet har större risk att utveckla 

ett beroende. Det är omöjligt att uttala eventuella kausala samband mellan personlighet 

och missbruk. I denna studie går det inte att dra slutsatser om personligheten permanent 

har blivit förändrad oavsett om missbrukaren har tillfrisknat eller inte som Nakken (1996) 

påstår. I denna studie visas det stöd för att individer som har ett aktuellt- och som tidigare 

haft ett substansberoende, har signifikant lägre värden på samvetsgrannhet jämfört med 

individer som aldrig har haft ett substansberoende. De individer som tidigare har haft ett 

substansberoende är liknande i samvetsgrannhet med individer som numera har ett 

substansberoende. Det kan däremot inte konkluderas att den lägre andelen 

samvetsgrannhet redan fanns innan dessa individer hamnade i substansberoende. Att 

missbrukare har lägre värden på samvetsgrannhet stämmer överens med resultaten av 

Terracciano et al. (2008), Homayounis (2011) och Anderson et al (2007).  Enligt Nakken 

(1996) har missbrukare svårt att upprätthålla självdisciplin och de ger lättare efter för sitt 

begär. Dessutom har missbrukare oftare en sämre målmedvetenhet och en lägre upplevd 
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känsla av personlig kompetens som kan resultera i en lägre andel samvetsgrannhet 

(Terracciano et al., 2008; Anderson et al., 2007). Denna studie visar att individer som 

tidigare har haft ett substansberoende har ett signifikant lägre värde på samvetsgrannhet, 

jämfört med individer som aldrig har haft ett substansberoende. Detta kan bli förklarat 

genom att individer som tidigare har haft ett substansberoende kan vara mindre 

självdisciplinerade. De kanske har, som Nakken (1996) och Winship (2012) påpekar, bytt 

ut sitt substansberoende genom att bli beroende av någon annan företeelse eller objekt 

som shopping eller spel.     

 Denna studie visar att det funnits stöd för att individer som har ett substansberoende 

har högsta värden på neuroticism och individer som aldrig har haft ett substansberoende 

har lägsta värden på neuroticism medan individer som tidigare har haft ett 

substansberoende ligger mittemellan. Statistiska test visar en signifikant skillnad i 

neuroticism mellan individer som har ett substansberoende och individer som aldrig har 

haft ett substansberoende. Att substansberoende har signifikant högre värden på 

neuroticism jämfört med icke-beroende stämmer överens med tidigare forskning (Dubey, 

Arora, Gupta & Kumar, 2010; Terracciano et al., 2008; Anderson et al, 2007; Wiggings, 

1996). Resultaten i denna studie visar stöd för att det inte finns en signifikant skillnad i 

neuroticism mellan individer som tidigare har haft ett substansberoende, jämfört med 

individer som har och som aldrig har haft ett substansberoende. Det kan inte konkluderas 

att de högre värdena som individer med substansberoende har i neuroticism, jämfört med 

individerna som tidigare haft eller aldrig har haft ett substansberoende är orsak eller 

verkan av missbruket. Beroende skulle kunna ge höga värden på neuroticism samtidigt 

som höga värden på neuroticism skulle kunna utgöra en orsak till missbruk (Terracciano 

et al., 2008; Sattler & Schunck, 2016).    

 Resultaten visar att, efter kontrollering av påverkan av ålder, grupperna hade en 

signifikant skillnad i öppenhet. Öppenhet för nya erfarenheter har visat sig korrelera 

negativt med ålder (Donnellan & Lucas, 2008). Det kan bero på att de yngre individerna 

i denna studie, oavsett om de har, har haft eller aldrig har haft ett substansberoende, är 

mer öppna i förhållande till de äldre individer.       

Metoddiskussion             

En enkät har används för att kunna besvara frågeställningarna. På grund av det 

slumpmässiga utvalet kan den externa validiteten vara ganska hög (Bryman, 2018). 

Länken till enkäten har varit i olika forum där deltagarna hade olika åldrar och 

förmodligen bodde utspritt över hela Sverige, både på landsbygden och i städer. Hade 
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intervjuer använts i stället, hade informationen förmodligen varit djupare, men 

möjligheten att generalisera mindre. Denna studie hade 99 användbara enkäter och 

därmed ses studien för liten för att kunna generalisera resultaten. Det är framförallt svårt 

att generalisera till gruppen som har ett substansberoende, då det enligt Nakken (1996) 

finns olika stadier i substansberoende. Då det finns olika stadier i substansberoende, är 

det svårt att generalisera alla personer som har ett substansberoende och därmed är den 

externa validiteten låg. Det kan vara så att deltagarna i gruppen som har ett 

substansberoende är i första stadiet. Personer som är i första stadiet har interpersonella 

relationer, behov av stimulans och aktivitet och deras livsstil har inte ändrats radikalt 

(Nakken, 1996). Hade deltagarna varit i andra eller tredje stadiet hade resultaten kunnat 

visa att individerna var mer introverta, otillgängliga, tillbakadragna och tystlåtna. Därmed 

skulle en lägre andel extraversion kunnat kommit fram i resultaten. Hade gruppen som 

bestod av individer med substansberoende delats i olika stadier, hade den externa 

validiteten kanske varit högre, men då hade det funnits färre individer att jämföra. I stället 

för sammanlagt 23 personer i gruppen hade det kanske varit 8 i första stadiet, 8 i andra 

stadiet och 7 i tredje stadiet. Med så få deltagare kan inga statistiska samband undersökas 

då det enligt Nyberg och Tidström (2012) ska vara minst 15-20 respondenter i varje grupp 

för att kunna göra statistiska beräkningar och jämförelser mellan grupperna.   

 Det kan ha varit svårt för deltagarna att anse sig själva som beroende, tidigare 

beroende eller aldrig varit beroende. För att kunna klassificera deltagarna mer noga hade 

ICD-10 eller DSM V kunnat användas för att fastställa om deltagaren har eller har haft 

ett substansberoende. ICD-10 och DSM V är två typer av klassificeringssystem som kan 

användas för att ställa diagnoser. Inom hälso- och sjukvården används ICD-10 systemet, 

medan DSM används inom forskning och psykiatri (CAN, 2014). Då fokus har legat på 

en mindre enkät, som inte tog mer än fem minuter för deltagarna att genomföra, har en 

exakt klassificering som skulle innebära fler frågor, prioriterats bort.  En annan svaghet 

med denna enkät är att missbrukarens självbild sedan tidigare kan vara förvrängd. De 

personerna som har ett substansberoende kanske upplever sig själva sociala, medan andra 

inte upplever de så. Hade närmaste släkten fyllt i en enkät om hur de upplevde 

missbrukspersonligheten, hade kanske andra resultat uppkommit. Frågorna i denna enkät 

kring extraversion har haft fokus på vikten av att umgås med andra individer. Hade 

frågorna haft mer fokus på spänningssökande, explosiv och våghalsigt beteende, hade 

kanske deltagarna svarat annorlunda. Om andra frågor hade ställts, hade deltagarna som 

har eller har haft ett substansberoende kanske haft högre värden i extraversion än personer 
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som aldrig har haft ett substansberoende på grund av ett större behov av 

sensationssökande.  

Framtida forskning och frågor    

Nordhemskliniken i Göteborg har ungefär 2500 patienter per år varav en fjärdedel är 

kvinnor (1177 vårdsguiden, 2019). Då denna studie inte har mätt kön som en kategorisk 

variabel är män förmodligen överrepresenterade i gruppen som har och har haft 

substansberoende. Skillnaden i personlighet som kom fram i denna studie skulle kunna 

bero på skillnaden i kön då enligt Giolla & Kajonius (2018)  kvinnor i länder med 

jämställdhet mellan könen har högre värden i alla fem dimensioner (neuroticism, 

extraversion, öppenhet, vänlighet och samvetsgrannhet) jämfört med män. Då fler män 

än kvinnor har och har haft ett substansberoende, skulle i framtiden enbart män jämföras. 

 Som redan påpekats i metoddiskussionen kan framtida forskning också ha i åtanke 

att individer som har ett substansberoende är i olika stadier. För en del deltagare har det 

varit svårt att skatta sig själva som beroende, tidigare beroende eller aldrig varit beroende. 

För framtida forskning skulle ICD-10 eller DSM V kunna används för att klassificera mer 

grundläggande.  
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Bilaga I 

 

1. Ålder  

⬜ 

2. Är pratsam 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

3. Tenderar att hitta fel hos andra  

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

4. Gör ett grundligt jobb 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

5.  Är deprimerad, nere  

⚪Stämmer absolut  
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⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

6. Är originell, kommer med nya idéer  

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

7. Är reserverad  

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

8. Är hjälpsam och osjälvisk mot andra 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

9. Kan vara något vårdslös  
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⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

10. Är avspänd, hanterar stress väl  

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

11. Är nyfiken på många olika saker 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

12. Är full av energi  

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 
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13. Startar gräl med andra 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

14. Är pålitlig i arbetet  

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

15. Kan vara spänd  

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

16. Är sinnrik, en djup tänkare  

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 
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⚪Stämmer absolut inte 

17. Sprider mycket entusiasm  

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

18. Har en förlåtande läggning  

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

19. Tenderar att vara oorganiserad  

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

20. Oroar mig mycket  

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 
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⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

21. Har livlig fantasi  

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

22. Tenderar att vara tystlåten 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

23. Är i allmänhet tillitsfull  

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

24. Tenderar att vara lat 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 



 

 28 ( 37) 

 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

25. Är känslomässigt stabil, blir inte upprörd så lätt 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

26. Är uppfinningsrik 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

27. Har en självhävdande personlighet 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

28. Kan vara kall och distanserad 

⚪Stämmer absolut  
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⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

29. Framhärdar tills uppgiften är slutförd  

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

30. Kan vara lynnig 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

31. Värdesätter konstnärliga, estetiska upplevelser  

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

32. Är ibland blyg, hämmad 



 

 30 ( 37) 

 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

33. Är omtänksam och vänlig mot nästan alla 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

34. Gör saker effektivt 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

35. Förblir lugn i spända situationer 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 
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36. Föredrar rutinarbete 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

37. Är utåtriktad, sällskaplig 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

38. Är ibland ohövlig mot andra 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

39. Gör upp planer och fullföljer dem 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 
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⚪Stämmer absolut inte 

40. Blir lätt nervös 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

41. Tycker om att reflektera, leka med idéer 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

42. Har få konstnärliga intressen 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

43. Tycker om att samarbeta med andra 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 
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⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

44. Blir lätt distraherad 

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

45. Har en utvecklad smak för konst, musik eller litteratur  

⚪Stämmer absolut  

⚪Stämmer ganska bra 

⚪Stämmer varken bra eller dåligt 

⚪Stämmer ganska dåligt 

⚪Stämmer absolut inte 

46. Hur ofta dricker du alkohol och/eller tar substanser? 

⚪ Fyra gånger i veckan eller oftare 

⚪ 2-3 gånger i veckan 

⚪ 2-4 gånger i månaden 

⚪ En gång i månaden eller mindre 

⚪ Aldrig 

⚪ Vet ej/Osäker 

Annat …⬜ 

47. Anser du dig vara 



 

 34 ( 37) 

 

⚪ Beroende av alkohol och/eller av andra substanser 

⚪ Tidigare varit beroende av alkohol och/eller av andra substanser 

⚪ Aldrig varit beroende av alkohol eller av andra substanser 

⚪ Vet ej/Osäker 

Annat …⬜ 
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Bilaga II 

Informationsbrev - Enkät psykologi 

Hej! 

Vi heter Mikaela Sylvén och Ilse Straatman och vi genomför vår C-uppsats inom 

psykologi vid Linnéuniversitetet. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns 

skillnader i personlighetsdrag mellan individer som har ett substansberoende, individer 

som tidigare har haft ett substansberoende och individer som aldrig har haft ett 

substansberoende. Vi hoppas att detta arbete ger en bättre förståelse för sambandet mellan 

personliga egenskaper och substansberoende. 

Ditt deltagande är betydande för undersökningen. Din medverkan är helt anonym. De 

insamlade svaren kommer enbart användas för forskningsändamål, svaren kommer ställas 

samman och presenteras genom statistik i vår uppsats. Enkäten tar ca 5 minuter att 

genomföra och innehåller 3 kategoriseringsfrågor samt 44 påståenden där du anger hur 

mycket påståendet stämmer eller inte stämmer. Enkäten kommer att behandlas 

konfidentiellt. Din medverkan är frivillig och du kan välja att avbryta enkäten när som 

helst. Du behöver vara 18 år eller äldre för att kunna fylla i enkäten. När alla svar från 

enkätundersökningen samlats in kommer länken till enkätundersökningen att raderas. 

Vid eventuella frågor och oklarheter, kontakta oss gärna genom mejl: 

1990mikaela@hotmail.se 

Tack för din medverkan. 

 

Med vänlig hälsning 

Mikaela Sylvén och Ilse Straatman 
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Bilaga III 

 

Följande text skrev in i de olika forumen på Facebook: `Delta gärna i denna enkät 

om personlighetsdrag och substansberoende som tar 3-5 minuter. Följ länken för 

att få veta mer och för att komma till enkäten´. 

 


