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Sammanfattning 
 

 Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns ett samband 

 mellan alkoholkonsumtion och personlighetsdimensionerna som 

 beskrivits utifrån Femfaktorteorin samt mellan variablerna kön, ålder, 

 civilstatus och antal barn. Vidare var studiens syfte att undersöka om dessa 

 variabler kan predicera alkoholkonsumtion. Deltagarna (N=140) studerade 

 vid ett medelstort universitet i södra Sverige.  Korrelationsanalysen 

 påvisade samband mellan  alkoholkonsumtion, extraversion, 

 agreeableness, kön, civilstatus och antal  barn deltagarna hade. I en 

 multipel regressionsanalys försvann sambandet med agreeableness och 

 civilstatus. 

 

 Nyckelord: Alkoholkonsumtion, personlighet, universitetsstudenter, Big-

 Five, AUDIT, BFI-44 

Abstract 
 

 The purpose of this study was to examine associations between alcohol 

 consumption and the personality dimensions specified in the Five factor 

 theory as well as between the variables sex, age, civil status and number of 

 children. Furthermore was an aim to examine if these variables could 

 predict alcohol consumption. The participants (N=140) were students from 

 a midsized university in southern Sweden. Correlation analysis 

 demonstrated a connection between alcohol consumption, extraversion, 

 agreeableness, sex, civil status, and the number of children the participants 

 had. The connection between agreeableness and alcohol consumption as 

 well as between alcohol consumption and civil status disappeared in the 

 follow up multiple regression analysis. 

 

 Keywords: Alcohol consumption, personality, university students, Big-

 Five, AUDIT, BFI-44
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Introduktion 
Alkohol är en av de vanligaste beroendeframbringande psykoaktiva substanserna i 

dagens samhälle och står för över 3.3 miljoner dödsfall varje år världen över (World 

Health Organiszation, 2015). Det är 5.9% av alla dödsfall. Enligt Centralförbundet för 

alkohol- och narkotikaupplysning (CAN, 2014)  lider 318 000 personer i Sverige av 

alkoholberoende, vilket motsvarar 4.2% av den vuxna befolkningen. Det är en av 

anledningarna till att forskning bör fokusera på att bland annat kartlägga faktorer som 

kan leda till en riskfylld alkoholkonsumtion och för att kunna förebygga och informera 

samhället om riskerna. Hos studenter finns det en alkoholkultur där det konsumeras mer 

alkohol än bland andra unga människor och studenter kan därför löpa större risk för 

fysiska, psykologiska, akademiska och sociala problem (McCabe, Roesch & Aldridge 

Gerry, 2012). Tidigare forskning har även påvisat att neuroticism ofta förknippas med 

höga alkoholvanor, då dessa personer använder sig av alkohol som ett sätt att hantera 

stress, vilket kan antas vara vanligt förekommande bland studenter. Alkohol och andra 

droger har även ett samband med impulsivitets-relaterade personlighetsdrag (Mezquita, 

Stewart & Ruipérez, 2010). 

 Den här uppsatsen siktar på att undersöka, med stöd i tidigare forskning, 

om några och i så fall vilka av de fem personlighetsdragen i femfaktorsmodellen Costa 

och McCrae (1992) som påverkar alkoholvanor hos studenter. Det kommer även att 

kontrolleras för kön, ålder, civilstatus och om det finns några barn i hushållet, allt för att 

se vad som kan påverka en individs alkoholvanor. 

 Enligt Centralförbundet för alkohol och Narkotikaupplysning (CAN, 

2014) dricker de flesta vuxna européer alkohol. Det här styrks även i en rapport från 

WHO (2014) som påvisar att 66% av Europas befolkning har druckit alkohol under de 

senaste 12 månaderna. Det finns även en könsskillnad gällande alkoholvanor. Män 

tenderar att konsumera alkohol i en högre grad än kvinnor. Män i åldersgruppen 16-27 

urskiljer sig speciellt och det är även vanligare bland män att ha konsumerat 

alkoholhaltiga drycker fem dagar den senaste veckan (Ogden, 2012). Kvinnor är 

känsligare för alkohol samt löper större risk att utveckla ett alkoholberoende 

(Droginformation, 2015). Enligt CAN (2014) har skillnaden mellan kvinnors och mäns 

alkoholvanor minskat något. Dock påpekas det att män i genomsnitt konsumerar 

dubbelt så mycket alkohol som kvinnor. Liknande resultat går att utläsa i flera olika 
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vetenskapliga artiklar, bland annat den som är skriven av Nolen-Hoeksema (2004) som 

belyser att kvinnor tenderar att konsumera mindre alkohol och därigenom även får färre 

alkoholrelaterade skador. Samma forskare belyser även att att män i högre utsträckning 

tenderar att drabbas av alkoholrelaterade problem, även kallat Alcohol Use Disorder 

(Nolen-Hoeksema, 2006). 

 Det finns även forskning som tyder på att det finns könsskillnader vad 

gäller alkoholkonsumtion och vilken personlighet som individen har. Det har bland 

annat visat sig att män är mer extraverta än kvinnor (Mezquita et al, 2010). Män som 

har låg grad av conscientiousness riskerar även att ha en ökad alkoholkonsumtion än 

kvinnor (Clark, Tran, Weiss, Caselli, Nikčević & Spada, 2011). 

 Socialstyrelsen (2015) publicerade en bok titulerad Nationella riktlinjer 

för vård och stöd vid missbruk och beroende i vilken de definerar 

hur ett beroende ser ut. De använder sig av International Statistical classification of 

diseases and related health problems (ICD) men även Diagnostic and statistical manual 

of mental disorder (DSM). Enligt Socialstyrelsen (2015) används 

dessa system på olika sätt i Sverige. ICD används främst inom den somatiska hälso- 

och sjukvården. DSM används främst inom psykiatrin och till forskning. För att en 

individ ska klassas som alkoholberoende enligt ICD-10 måste tre av sex kriterium 

uppfyllas. Kriterierna är:1) Invidien känner en stark eller tvångsmässig önskan att 

konsumera substansen 2) samt ha svårigheter som yttrar sig när individen försöker 

kontrollera sitt intag när individen börjar, slutar eller hur mycket av substansen denne 

använder. 3) Fysiologiska abstinensbesvär uppstår när intaget av substansen upphör 

eller reduceras. Att individen använder substansen med syfte till att lindra eller reducera 

dessa besvär. 4) Dessutom utvecklas tolerans som yttrar sig i att en utökad mängd av 

den psykoaktiva substansen måste konsumeras för att uppnå samma berusningseffekt 

som tidigare uppnåddes vid lägre doser. 5) Individen försummar alternativa sysslor eller 

intressen och prioriterar istället införskaffande, konsumering samt återhämtning från 

sitt bruk av den psykoaktiva substansen. 6) Individen fortsätter med sitt bruk trots att 

denne far fysiskt illa. Dessa skador kan inkludera leversjukdomar, nedsatt 

kognitiva funktioner samt negativt förändrad sinnestämmning (WHO, 2015).  

 För att en individ ska klassas som alkoholberoende enligt DSM-IV måste 

tre av sju kriterium uppfyllas under en tidsperiod som varar under 12 månader. De 7 
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kriterierna är: 1) Individen upplever abstinensbesvär när denne slutar att konsumera 

alkohol. 2) Att denne måste öka sitt alkoholintag för att uppnå berusningseffekt.  3) Att 

individen medvetet har försökt att minska sin alkoholkonsumtion men misslyckats med 

det här flera gånger. 4) Att individen konsumerar mer alkohol vid ett tillfälle än vad 

som från början hade avsetts. 5) Att stora delar av individens vardag handlar om 

alkoholrelaterade handlingar som att till exempel inhandla, konsumera och återhämta 

sig efter att ha druckit. 6) Individens sociala och yrkesmässiga liv prioriteras inte lika 

högt som alkoholrelaterade aktiviteter 7) samt att individens alkoholbruk fortsätter trots 

att det orsakar fysiska och psykiska skador (Socialstyrelsen, 2015). 

 Riskbruk är ett vanligt begrepp i en hälso- och sjukvårdskontext. Riskbruk 

defineras som att individen konsumerar en stor mängd alkohol åtminstone en gång i 

månaden. Enligt ICD-10 defineras skadligt alkoholbruk som en konsumtion av 

psykoaktiva substanser som leder till att individen far fysiskt eller psykiskt illa 

(Socialstyrelsen, 2015). 

 Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2015) finns det könsskillnader 

gällande andelen universitetsstudenter. Mellan år 2002-2012 utgjordes 60% av alla 

universitetsstudenter av kvinnor. År 2014 utförde SCB en studie som påvisade att 58% 

av alla som började studera på universitet var kvinnor. Det fanns även könsskillnader 

bland examinerade individer, vilka kvinnor representerar två tredjedelar av examinerade 

studenter. En delförklaring till könsskillnaden som SCB föreslår är att kvinnor söker sig 

till vårdutbildningar i högre grad än vad män gör och att dessa utbildningar har en högre 

examinationsfrekvens i jämförelse med andra typer av utbildningar. 

 

Alkoholvanor bland studenter 
Elgán, Gripenberg, Jalling, Jägerskog och Källmén (2014) redogör i en rapport om 

studenters syn på och relation till den alkoholkultur som finns bland svenska studenter. 

De använde sig av en reviderad version Alcohol Use Disorders Identification Test 

(AUDIT) till sin datainsamling. Deras version av AUDIT bestod av tre frågor vars syfte 

var att mäta riskkonsumtion av alkohol. Deras enkät skickades ut via internet till 31 870 

studerande vid Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Stockholms 

universitet samt Mittuniversitetet. Könsfördelningen var bra, då 51% av respondenterna 

var kvinnor. Endast 1% hade fyllt i svarsalternativ annat och ytterligare 1% ville inte 

definiera sitt kön. Så många som 25% av respondenterna var mellan 18-21 år, 34% var 
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mellan 22-24 år, 29% var mellan 25-30 år och 12% skattade sig själva vara 31 år eller 

äldre. Svarsfrekvensen för de olika studentkårerna låg mellan 18% - 30% med en 

genomsnittsfrekvens på 23%.  

 Nästan sju av tio studenter som deltog i studien höll med om att det finns 

en mycket tydlig studentkultur centrerad kring alkoholkonsumtion, bland annat vid 

sittningar, fester eller andra aktiviteter.  

 Enligt Elgán et al (2014) kunde 37% av de deltagande männens och 29% 

av de deltagande kvinnornas alkoholkonsumtion betraktas som riskbruk. Ett riskbruk 

enligt AUDIT innebär att individen konsumerar stora mängder alkohol minst en gång i 

månaden vilket även överenstämmer med den definition som Socialstyrelsen (2015) har.  

Studiens deltagare (51%) tyckte det var svårt att passa in i studentlivet utan att 

konsumera alkohol. Var tredje deltagare i studien menade även att deras 

studieprestationer har blivit lidande på grund av att de hade konsumerat alkohol dagen 

innan de skulle ägna sig åt sina studier. 

 Högskoleverket belyser att det år 2008 fanns könsskillnader över vilka 

som studerar på universitet eller på högskola, men att det även påträffats 

åldersskillnader. De menar att cirka 50% av alla som studerar på högskola eller 

universitet var mellan åldrarna 20-25 år. Av samtliga personer i civilsamhället mellan 

20-25 år, studerar cirka 25% på högskola eller universitet. Ålderskategorin 26-40 år 

utgjorde därefter ungefär en tredjedel av alla som studerar. 

 Med reservation för att dessa siffror gäller år 2008, det vill säga för 7 år 

sedan, belyser de ändå att så många som var femte student som studerar på högskola 

och universitet har barn, men att dessa siffror varierar beroende på ålder. De som 

studerar och som var under 21 år tenderade att inte ha några barn. Detta påvisades för 

både män och kvinnor. Enbart 2% av kvinnorna och 1% av männen som var mellan 22-

24 år hade hemmavarande barn samtidigt som de studerade, medan 28% av kvinnorna 

och 11% av männen som var mellan 25-34 år tenderade att ha hemmavarande barn 

samtidigt som de studerade.  Den ålderskategori där flest personer hade barn var 35 år 

och uppåt, där 65% av kvinnorna och 45% av männen uppgav att de hade barn och 

samtidigt studerade. 

Femfaktormodellen 
Femfaktormodellen eller The Big Five, är en modell som består av överordnade 

personlighetsdimensioner som även benäms som faktorer. Femfaktormodellen 
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utvecklades av Paul Costa och Robert McCrea med utgångspunkt i Raymond Cattells, 

Hans Jürgen Eysencks och Gordon Allports forskning rörande personlighet. Varje 

personlighetsdimension är uppbyggd av sex personlighetsdrag.  Dessa drag är mer 

specifika och beskrivande än den övergripande personlighetsfaktorn som de tillhör 

(Pervin, Cervone & John, 2005). De personlighetsdrag som femfaktormodellen 

beskriver påverkas inte av kulturella eller kontextbaserade omständigheter. De är 

reliabla, valida och även mer eller mindre stabila under en individs vuxna liv (Costa, 

McCrae, 2008). 

 En individ med en låg grad av extraversion är reserverad och 

tillbakadragen. En individ med en hög nivå av extraversion går däremot att beskriva 

som socialt inriktad, självsäker, spänningssökande, varm, positiv och energetisk. En 

individ med en hög grad av agreeableness kan beskrivas som okonstlad, tillitsfull, 

altruistisk, blygsam, sympatisk och medgörlig. Med en låg grad av agreeableness kan 

individen däremot beskrivas som cynisk, oartig och misstänksam gentemot andra 

individer (Fahlke & Johansson 2007). 

 Femfaktorsmodellen beskriver en individ med högt uppmätt 

conscientiousness som självdisciplinerad, plikttrogen, kompetent, ordentlig, 

överläggande och strävande efter att uppnå personliga bedrifter. En individ med en låg 

grad av conscientiousness går att beskriva som opålitlig, lat, vårdslös och försumlig. En 

individ med en hög grad av neuroticism ter sig enligt femfaktorsmodellen ångestladdat, 

ängsligt, självmedvetet, känsligt, impulsivt, är fientligt samt har lätt att drabbas av 

depressioner. Med en låg grad av neuroticism är individen lugnt och avslappnat och 

känner sig tillfreds med sig själv och har ett starkt självförtroende. En individ med en 

hög grad av openness går att beskriva som fantasifull och värderar estetiska upplevelser, 

i kontakt med sina känslor, är uppfinningsrik, beslutsam samt har starka värderingar. 

Med en låg grad av openness ter sig individen konventionellt, icke-analytiskt och har få 

intressen (Pervin et al., 2005). 

 Tidigare forskning tyder på att det finns ett samband mellan 

alkoholkonsumtion och de personlighetsdimensioner som beskrivs utav 

femfaktorsmodellen. Ett högt uppmätt värde av extraversion är kopplat till en högre 

alkoholkunsumtion (Douglas, Raynor & Levine, 2009; Hakulinen, Elovainen, Barry, 

Virtanen, Kivimäki & Jokela, 2015; Mezquita et al, 2010) samt alkoholproblematik 
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(Martsh & Miller, 1997; Mezquita, Camacho, Ibáñez, Villa, Moya-Higueras, 2014). 

Emellertid finns det även forskning som tyder på att det inte finns ett samband mellan 

en hög grad av extraversion och alkoholproblematik, bland annat en studie av Mezquita 

et al (2010) som utfördes i Spanien. Det som särskiljer denna studie från de andra är att 

den inkluderar ett större antal deltagare (799 deltagare jämfört med 738 deltagare kontra 

100 deltagare för de andra studierna) samt att de använt ett annat mätinstrument. Det har 

även påvisats att en högt uppmätt grad av extraversion är en stark prediktor för ett 

frekvent alkoholkonsumtion (Hong & Paunonen, 2009). 

 Tidigare forskning har påvisat en negativ korrelation mellan 

alkoholkonsumtion och personlighetsdimensionen agreeableness (Clark et al, 2011; 

Mezquita et. al., 2014). 

 En hög nivå av conscientiousness står i relation till en låg nivå av 

alkoholkonsumtion skriver Douglas et al, (2009). Det har även påvisats att individer 

med en låg grad av uppmätt conscientiousness tenderar att ha en hög 

alkoholkonsumtion (Mezquita, et al., 2010; Clark, et al., 2011) samt riskerar att drabbas 

av alkoholrelaterad problematik (Mezquita, et al., 2010). En låg nivå av 

conscientiousness är även en stark prediktor för alkoholkonsumtion (Hong & Paunonen, 

2009). 

 Individer med en hög grad av neuroticism tenderar att ha en ökad 

alkoholkonsumtion (Mezquita et al, 2014; Salemink, Van-Lier, Meeus, Raaijmakers & 

Wiers, 2015). En hög grad av neuroticism är även kopplat till alkoholrelaterad 

problematik (Mezquita, et al., 2014; Mezquita, et al., 2010). Tidigare forskning har även 

påvisat att individer som lider av alkoholproblem ofta får ett högt värde av neuroticism 

(Lackner, Friedrich & Neubauer, 2013).  

 Individer som lider av alkoholrelaterad problematik tenderar att få ett lågt 

värde av openness (Lackner, et al., 2013). 

 

Syfte och Problembeskrivning 

Med hänsyn till den tidigare forskningen, var syftet med detta examensarbete att 

undersöka om det fanns ett samband mellan alkoholkonsumtion och personlighetsdrag 

utifrån femfaktorsmodellen. 
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Frågeställning 

Finns det ett samband mellan studenters alkoholkonsumtion och personlighet? 

Finns sambandet kvar om man även kontrollerar för andra variabler i en multivariat 

modell? 

Kan variablerna kön, ålder, civilstatus och antal barn fungera som prediktorer för 

alkoholkonsumtion? 

 

Metod 

Rekryteringen utfördes utifrån bekvämlighetsprincipen. Studiens deltagare studerade 

socialpsykologi som fristående kurs, psykologprogrammet eller till 

behandlingspedagog. Föreläsare kontaktades för få tillgång till studenter som ville ingå i 

studien. Alla respondenter tog del av samma information både vid muntlig presentation 

av studien samt vid det skriftliga informationsbrevet. 

 Deltagarna (N=140) är studenter tillhörande ett medelstort universitet i 

södra Sverige och dessa fick svara på både påståenden och frågor angående 

alkoholvanor och personlighetsdrag. Majoriteten av samplet bestod av kvinnor (kvinnor 

n=96, 71 %; män n=39, 29%) och medelåldern för alla deltagare var 24.35 (SD=5.211). 

Bortfall förekom (n=5). Dessa bortfall (kvinnor n=3; män n=1; transpersoner n=1) 

berodde främst på att de inte förstod testets utformning, och därmed hade fyllt i enkäten 

på ett felaktigt sätt. En person var en tydlig outlier och exkluderades från urvalsgruppen. 

 Åtta personer hade glömt att fylla i en till tre frågor. Medelvärdet på 

respektive fråga ersätte det saknade värdet för att undvika bortfall på dessa enkätsvar. 

Detta kallas för inputering. 

 Det är viktigt att samtliga deltagare i en studie har rätt till 

självbestämmande (Wilson & MacLean, 2011). Det ska även ses till att deltagarna inte 

kommer till skada, varken fysiskt eller psykiskt. Därför måste det funderas över om 

deltagarna kan uppleva psykologisk stress. Om studien undersöker ämnen eller områden 

som kan vara känsliga för människor (till exempel traumatiska minnen) bör en 

debriefing utföras efter studiens genomförande så eventuella problem som uppkom 

under testet kan diskuteras. 

 Efter studiens genomförande fanns möjlighet till debriefing. Individers 
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alkoholvanor kan för vissa vara ett känsligt ämne. Med detta i åtanke fick 

respondenterna även kontaktuppgifter om de i efterhand ville dra sig ur studien eller om 

det fanns ytterligare oklarheter. Studien upprätthöll konfidentialitetskravet gentemot 

respondenterna.  

 Enkäten är en sammansättning av två standardiserade tester. BFI-44 mäter 

grad av personlighetstyper enligt femfaktorsmodellen (Zakrisson, 2010) och AUDIT, 

vilket mäter alkoholvanor (Socialstyrelsen, 2015). Utöver dessa tester finns frågor om; 

kön, ålder, civilstånd och om individen har några hemmaboende eller utflyttade barn. 

 

Mätinstrument 

The Big Five Inventory 44 (BFI-44) är ett standardiserat test med syfte att mäta 

personlighetstyper inom femfaktorsmodellen (Zakrisson, 2010). Testet innehåller 44 

påståenden (items) som besvaras med en skala från (1) ”stämmer absolut inte” till (5) 

”stämmer absolut”. Varje individ får ett score på varje personlighetsdrag som svarar på 

om de har hög eller låg grad inom; extraversion, agreeableness, conscientiousness, 

neuroticism och openness. Exempel på påståenden är; ”Jag ser mig själv som någon 

som är pratsam” (Extraversion), ”Jag ser mig själv som någon som är uppfinningsrik” 

(Openness), ”Jag ser mig själv som någon som kan vara spänd” (Neuroticism), ”Jag ser 

mig själv som någon som är i allmänhet tillitsfull” (Agreeableness) samt ”Jag ser mig 

själv som någon som är pålitlig i arbetet” (Conscientiousness). BFI-44 är ett kort 

personlighetstest främst framtaget för att användas för studenter i utbildningssyfte men 

visar god överenstämmelse med andra standardiserade tester som mäter 

personlighetsdrag, detta för att studenter enkelt ska pröva på hur psykologiska tester 

används inom forskning. Testet som används i denna studie är översatt från engelska till 

svenska vid Uppsala universitet av Claesson, Persson och Akrami år 2001. 

Personlighetstestet har visat en Cronbachs α med en spridning mellan .73 och .84, vilket 

kan betraktas som en godtagbar nivå (Zakrisson, 2010). På 16 av de 44 items inverteras 

responsskalan så att 1 blir 5 och 5 blir 1. Detta för att för att kunna beräkna och ge 

poäng på varje personlighetsdrag. Det maximala värdet på respektive 

personlighetsdimension är: Extraversion 40 poäng, Agreeableness 45 poäng, 

Conscientiousness 45 poäng, Neuroticism 40 poäng samt Openness 50 poäng. 

 I studien ”Application of Generalizability Theory to the Big Five 
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Inventory” (Arterberry, Martens, Cadigan & Rohrer, 2014) jämför författarna 

reliabiliteten hos BFI-44 för att se om det verkligen behövs 44 items eller om den går att 

korta ner. Resultatet de fick fram efter tre mättillfällen var att det räcker med 7-10 items 

för at få god reliabilitet men att orginaltestet med 44 items inte sänkte testets reliabilitet. 

Även i en studie av Gnambs (2015) har testet visat god reliabilitet. 

 AUDIT är ett instrument som ursprungligen utvecklades av WHO och 

används till att identifiera riskbruk, skadligt bruk av alkohol samt till att redovisa 

alkoholkonsumtion bland vuxna individer. Exempel på frågor är; ”Hur många glas 

dricker du en typisk dag då du dricker alkohol?” (Alkoholkonsumtion), ”Hur ofta under 

det senaste året har du inte kunnat sluta dricka sedan du börjat?” (Riskbruk) samt ”Har 

du eller någon annan blivit skadad på grund av ditt drickande?” (Skadligt bruk). Den 

svenska översättningen framtogs av Hans Bergman vid Karolinska sjukhuset i 

Stockholm år 1994 (Socialstyrelsen, 2015). AUDIT består av 10 items vars syfte är att 

mäta beroende, konsumtion, och alkoholrelaterade skador. Genom tillhörande manual 

poängsätts och analyseras sedan svarsfrekvensen (Bergman, Källmén, & Hermansson, 

2002).  Item ett, två, och tre poängsätts med 0-4 poäng och redogör för riskfylld 

alkoholkonsumtion. Item fyra, fem och sex poängsätts med 0-4 poäng och redogör för 

beroendeaspekten. Item sju och åtta poängsätts med 0-4 poäng och redogör för skadlig 

alkoholkonsumtion. Item nio och tio poängsätts  med 0-2-4 poäng och redogör i likhet 

med item sju och åtta för skadlig alkoholkonsumtion. Det maximala värdet som går att 

få på AUDIT är 40 poäng. Män som får mellan 1-7 poäng och kvinnor som får mellan 

1-5 poäng befinner sig i Zon I, där individerna inte riskerar att ha problem med alkohol. 

Om en man skattar 8-15 poäng och en kvinna skattar 6-13 poäng kan rådgivning med 

syfte att minska riskabelt drickande vara vid behov, vilket placerar individerna i Zon II.  

i Zon III hamnar män som får ett AUDIT-värde mellan 16-19 och kvinnor som får ett 

värde mellan 14-17. Då har de problem med sina alkoholvanor och det är sannolikt att 

de även har någon form av missbruksproblematik. I Zon IV, som är den sista i 

mätinstrumentet, hamnar män som har 20 poäng eller mer samt kvinnor som har 18 

poäng eller mer. Om individen självskattar sig själva i denna zon, har de mycket 

allvarliga problem med sin alkoholkonsumtion (Bergman, Källmén & Hermansson, 

2002).  

 All data sammanställdes i programmet Statistical Package for the Social 
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Sciences (SPSS). Frågorna i BFI-44 inverterades efter Zakrisson (2010) instruktion. 

Testerna som utfördes var ett Mann-Whitney (tabell 1), en spearmankorrelation (tabell 

2) samt en Multipel reggressionsanalys (tabell 3) utefter relevans för 

forskningsfrågorna.  

 Enligt Bryman (2011) är det viktigt att ha bra sökord när sökning av 

vetenskapliga artiklar genomförs. Sökord som används till denna studie är; personality 

traits AND alcohol abuse, alcohol use AND Neuroticism, alcohol use AND 

extraversion, Alcohol use AND openness, Alcohol use AND Conscientiousness, Alcohol 

use AND agreeableness, Alcohol AND Personality traits, Five-factor model of 

personality AND health behavior samt Personality AND Drinking motives. Dessa 

sökord användes på universitetsbiblioteket, där databaserna psychINFO, Google 

scholar, Swepub och Mendeley använts för att tillgå tillförlitlig, vetenskaplig data. 

Samtliga av de använda vetenskapliga artiklarna är peer reviewed. 

Resultat 

I tabell 1 redovisas medelvärde och standardavvikelse för AUDIT samt 

personlighetsdimensionerna uppdelat efter kön. I tabell 1 visas att män har en högre 

alkoholkonsumtion och lägre självskattning inom personlighetsdimensionerna 

agreeableness, conscientiousness och neuroticism. Det fanns inga signifikanta 

könsskillnader mellan personlighetsdimensionerna extraversion och openness. 

 

Tabell 1 -Median och standardavvikelser samt resultatet av Mann-Whitney, uppdelat 

efter kön. 

      Man  

     n = 39 

 Kvinna  

n = 96 

 Mann-

Whitney 

 

 M SD M SD z p 

AUDIT-poäng 11 5.9 6 5.5 -4.490 .000 

Extraversion 27 4.8 28 5.7 -.017 .986 

Agreeableness 35 5.0 36 4.3 -2.179 .029 

Conscientiousness 30 5.3 34 4.9 -2.809 .005 

Neuroticism 20 4.3 23 5.5 -3.627 .000 

Openness 36 5.2 34.5 6.3 -1.549 .099 

M = median, SD = standardavvikelse, p = signifikansnivå. 
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I en Spearmankorrelation (tabell 2) mellan AUDIT-poäng och 

personlighetsdimensionerna påträffas ett positivt statistiskt signifikant samband mellan 

extraversion och alkoholkonsumtion (p=.034, two-tailed). Högre grad av extraversion 

leder till högre alkoholkonsumtion. Det påvisades även negativa statistiskt signifikanta 

samband mellan conscientiousness och alkoholkonsumtion (p=.015, two-tailed), mellan 

kön och alkoholkonsumtion (p=.000, two-tailed), mellan civilstatus och 

alkoholkonsumtion (p=008, two-tailed) samt mellan antal barn och alkoholkonsumtion 

(p=.017, two-tailed).  Desto lägre värden inom conscientiousness ger högre konsumtion 

av alkohol. Det framkom även att deltagarna utan partner konsumerade mer alkohol.  

Deltagarna konsumerar mer alkohol ju färre barn de har.    

 Dessutom påträffades det  positiva statistiskt signifikanta samband mellan 

kön och agreeableness (p=.029, two-tailed), kön och conscientiousness (p=.005, two-

tailed) samt mellan kön och neuroticism (p=.000, two-tailed).  Resultatet påvisar även 

en negativt statistiskt signifikant samband mellan ålder och agreeableness (p=.022, two-

tailed) samt en  positivt statistiskt signifikant samband mellan antal barn och ålder 

(p=.000, two-tailed). Inga andra signifikanta samband påträffades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G3 Uppsats, Psykologi   David Axeborg 

Linnéuniversitetet, Institutionen för psykologi,  Simon Back 

pedagogik och idrottsvetenskap  Roger Lidén 

HT15   

12 

Tabell 2: Spearman Korrelationsmatris AUDIT-poäng och personlighetsdimensionerna. 

* Korrelationer är signifikanta vid en nivå av 0.05 (two-tailed.). 

** Korrelationer är signifikanta vid en nivå av 0.01 (two-tailed). 

AP = Audit-poäng, K = Kön, Å = Ålder, CS = Civilstatus, AB = Antal barn. 

E =Extraversion, A = Agreeableness, C=Conscientiousness, N=Neuroticism, 

O=Openness. 

 

Multipel regressionsanalys (tabell 3) visade att prediktorerna Extraversion (p=.000, two-

tailed), kön (p=.000, two-tailed) och antal barn (p=.033, two-tailed) fungerar som 

prediktorer för den beroende variabeln alkoholkonsumtion, med Extraversion som den 

starkaste prediktorn. Däremot försvinner sambandet mellan conscientiousness och 

alkoholkonsumtion (p=.170, two-tailed) samt sambandet mellan civilstatus och 

alkoholkonsumtion när hänsyn tagits till de inkluderade kontrollvariablerna (p=.121, 

two-tailed). 

 Modellen förklarar 27.1% av variansen av den beroende variabeln 

(R
2
=.321, Adjusted R

2
=.271, p=000). 

 

 

 

 

 

 AP E A C N O K Å CS AB 

AP 1          

E .183* 1         

A -.114 .195* 1        

C -.210* .113 .329** 1       

N -.047 -.262** -.198* -.060 1      

O .049 .191* -.132 -.157 .062 1     

K -.388** -.001 .188* .243** .313** -.142 1    

Å -.163 .011 -.198** -.166 -.141 .124 -.155 1   

CS -.230** -.008 -.035 .027 -.083 .035  .115 .150 1  

AB -.205* .022 -.072 -.071 -.050 -.073 .033 .337** .125  1 
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Tabell 3: Multipel Regressionsanalys. Prediktortabell över personlighetsdimensionerna 

samt de andra variablerna Beroende variabel: AUDIT-poäng. 

N = Antal deltagare, p = signifikansnivå, C.I = Konfidensintervall. 

 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka korrelationer samt prediktorer för 

alkoholkonsumtion (Bergman, 1994). Inkluderade beroende variabler och prediktorer 

var de personlighetsdimensioner som beskrivs i femfaktormodellen (Costa & McCrae, 

1992) samt kön, ålder, antal barn och civilstatus. I likhet med Douglas et al (2009), 

Hakulinen et al (2015) och Mezquita et al (2010) visar denna studie ett positivt 

signifikant samband mellan extraversion och alkoholkonsumtion. Deltagarna som i 

studien skattade sig själva som extroverta hade en hög alkoholkonsumtion. Extraversion 

var även den personlighetsdimensionen som föreföll vara den starkaste prediktorn för 

ett frekvent alkoholbruk, vilket även Hong och Paunonen (2009) redovisar i sin studie. 

Mezquita et al (2010) påvisar även att det finns ett samband mellan extraversion och 

kön, och belyser att män är mer extroverta än kvinnor. Detta samband kunde ej påträffas 

i denna studie. Att studenterna i studien fick höga värden av extraversion kan i sig inte 

betraktas som förvånande, då mycket av studentlivet kretsar kring sociala aktiviteter 

såsom sittningar, fester, lektioner och andra aktiviteter. Vid vissa av dessa aktiviteter 

förekommer även mycket alkohol, exempelvis vid studentpubar, sittningar och vid 

nollningar. Enligt Fahlke och Johansson (2007) är en person med hög extraversion 

 N  Beta p C.I 

Extraversion 135  .330 .000 26.26 - 28.12 

Agreeableness 135 -.054 .526 34.61 - 36.20 

Conscientiousness 135 -.113 .170 32.32 - 34.08 

Neuroticism 135  .121 .178 21.60 - 23.45 

Openness 135  .050 .522 33.70 - 35.77 

Ålder 135 -.041 .650 23.49 - 25.30 

Kön  135 -.376  .000  . 

Civilstatus 132 -.122 .121 . 

Antal barn 135 -.186 .033 . 
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socialt inriktad och spänningssökande, vilket kan vara en rimlig förklaring till varför 

studenterna i denna studie fick en hög grad av extraversion.   

 Vidare påvisade resultatet ett negativt samband mellan conscientiousness 

och alkoholkonsumtion, vilket även Douglas et al (2009), Mezquita et al (2010) och 

Clark et al (2011) redovisar i respektive studie. Hong och Paunonen (2009) påträffande 

även att en låg grad av conscientiousness var en prediktor för hög alkoholkonsumtion, 

ett resultat som inte framkom i denna studie. En individ med låg grad av 

conscientiousness beskrivs av Pervin et al (2005) som vårdslösa, försumliga och 

opålitliga, vilket är en rimlig förklaring till en hög alkoholkonsumtion. Ett intressant 

fynd är att i studiens population påträffades endast ett fåtal individer med låg uppmätt 

grad av conscientiousness, vilket kan förklara att resultatet skiljer sig från tidigare 

forskning. Ett rimligt antagande är att studenter bör ha en hög grad av conscientiousness 

för att kunna tillgodose de akademiska krav som de ställs inför. Resultatet i sig är därav 

inte särskilt förvånande.   

 Tidigare forskning har påvisat negativa korrelationer mellan agreeableness 

och alkoholkonsumtion (Clark et al, 2011 & Mezquita et al, 2014), positiva 

korrelationer mellan neuroticism och alkoholkonsumtion (Mezquita et al, 2014 & 

Salemink et al, 2015) samt negativa korrelationer mellan openness och 

alkoholkonsumtion (Lackner et al, 2013). Denna studie påträffade inga sådana 

korrelationer. Detta kan bero på storleken på studiens urval, val av respondenternas 

akademiska tillhörighet, könsfördelning samt mätinstrument. 

 En person med hög grad av neuroticism tenderar att vara ängslig, 

ångestladdad, impulsiv och mer känslig att hamna i depressiva tillstånd (Pervin et al, 

2005). Resultatet i denna studie är förvånande, då man kan anta att personer som har 

problem med ångest och impulsivitet även konsumerar mer alkohol och är mer känsliga 

för att utveckla ett problematiskt alkoholdrickande. 

 Resultatet påvisade könsskillnader vad gäller alkoholkonsumtion, då 

männen i studien skattade sig konsumera mer alkohol än kvinnorna i studien. Det går i 

linje med Elgán et al (2014) och deras rapport om studenters syn på alkohol, där de 

redovisade att 37% av männens och 29% av kvinnornas alkoholkonsumtion kunde 

betraktas som ett riskbruk. Dessutom påvisar Nolen-Hoeksema (2004) att kvinnor 

tenderar att konsumera mindre alkohol än män, vilket överrensstämmer med denna 
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studies resultat. I enighet med SCB (2015) som påvisar att det är fler kvinnor än män 

som studerar på universitet, överenstämmer denna studie med deras resultat med skev 

könsfördelning i urvalet som följd. Problem som kan uppstå med en skev 

könsfördelning är att studiens resultat som syftar till att undersöka könsskillnader kan 

påverkas. Resultatet visade att variabeln kön var en prediktor för alkoholkonsumtion. 

Även antal barn kan vara en prediktor för alkoholkonsumtion, om du har barn, 

konsumerar deltagarna mindre alkohol.  

 Denna studie presenterar ett resultat som tyder på att majoriteten av 

deltagarna ligger inom ramen för AUDIT-zon II, vilket innebär att båda könens 

alkoholkonsumtion kan betraktas som början på ett riskabelt drickande (Socialstyrelsen, 

2015). Detta i sig är inte förvånande, då Elgán et al (2014) poängterar att det finns en 

studentkultur där individerna blir delaktig i studentlivet först när de konsumerar 

alkohol. 

 De främsta fördelarna med de mätinstrument som har använts i den här 

studien är att de är standardiserade för den svenska befolkningen. BFI-44 har även 

påvisat en godkänd nivå av cronbachs α inom samtliga fem personlighetsdimensioner, 

vilket tyder på god intern validitet. Vid analyser av data påträffades flera bortfall. Det 

var främst en fråga där vi tolkar det som att deltagarna inte förstod det begrepp som 

användes på den specifika frågan. Det här kan tyda på att en uppdatering av 

intrumentets språkbruk kan vara lämplig. BFI-44 är ett instrument som används främst 

av studenter och trots god intern validitet samt reliabilitet finns andra instrument att 

föredra vid personlighetstest där det ingår fler items. BFI-44 valdes främst för den 

kortare tid det upptar att besvara samt för att minska risken för bortfall. 

 AUDIT är ett mätinstrument som syftar till att kartlägga en individs 

alkoholkonsumtionsmönster utifrån bruk, riskbruk samt skadligt bruk (Socialstyrelsen, 

2015). Instrumentet används frekvent inom svensk hälso- och sjukvård samt inom 

forskning och psykiatri. Det är tydligt att AUDIT som instrument inte är anpassat för att 

ta hänsyn till individer som ej dricker alkohol. Till exempel item 1 efterfrågar hur 

många gånger i veckan individen konsumerar alkohol och svarsfrekvensen noll finns 

inte med som svarsalternativ. AUDIT beaktar heller inte varken nationella eller 

internationella kulturella skillnader vilket kan leda till felaktiga slutsatser. 

 Målgruppen för den här studien var studenter vid ”Fakulteten för hälso- 

http://lnu.se/fakulteten-for-halso--och-livsvetenskap
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och livsvetenskap” samt ”Fakulteten för samhällsvetenskap”. Deltagarna i studien 

valdes utifrån fristående kurser, treårigt program samt femårigt program vilket ger den 

här studien en god generaliserbarhet gentemot studenter vid dessa fakulteter. 

 En intressant fortsättningsstudie skulle vara att ha med fler variabler i en 

studie som undersöker samband mellan alkoholkonsumtion och personlighet, 

exempelvis var de bor, socioekonomisk status och yrkesliv. 

 Det skulle även vara intressant att inte bara utgå från studenter, och 

därigenom använda sig av ett mer omfattande personlighetstest. 

 Ett förslag till vidare forskning är att använda sig av mixed methods för att 

se om det föreligger korrelation mellan alkoholkonsumtion och personlighet. Detta för 

att få en djupare förståelse för deltagarnas uppfattning om sin egen personlighet och 

alkoholvanor.  

  

http://lnu.se/fakulteten-for-samhallsvetenskap
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