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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka om individer med en liberal hållning i alkoholfrågan 

löper en större risk att råka ut för olika alkoholrelaterade sociala problem än individer 

med en restriktiv hållning. Då tidigare forskning om relationen mellan hållning i 

alkoholfrågan och sociala problem är svårhittad, fokuseras på resultaten av tidigare 

forskning om de enskilda variablerna. Resultaten kopplas sedan ihop för att härleda 

uppsatsens hypoteser. Tidigare forskning pekar också på att kön, ålder, inkomst och 

konsumtionsnivå är variabler som kan ha direkt inverkan på alkoholrelaterade problem. 

Datamaterialet som används är sekundärdata från Monitorstudien 2009 som bearbetas 

med hjälp av binär logistisk regressionsanalys. Resultatet bekräftar hypotesen att 

individer med en liberal hållning löper större risk för att råka ut för de flesta av de 

undersökta problemen. Det framgår också att kön, ålder och inkomst är relevanta men 

att konsumtionsnivå är den variabeln som har störst förklaringsvärde. För att få en 

modell med större förklaringsvärde föreslås att utöka den befintliga med fler relevanta 

variabler. Dessutom rekommenderas det att titta närmare på enskilda sociala problem 

och att undersöka flera dimensioner av inställningen till alkohol.  
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1. Inledning 

I Sverige råder det traditionellt en restriktiv hållning i alkoholfrågan. Denna hållning framgår 

tydligt i den svenska alkoholpolitiken som länge har utmärkt sig genom att vara strikt och 

kontrollerande (Nordegren & Tunving 1997). Målet med denna alkoholpolitik är att hålla den 

genomsnittliga totalkonsumtionen på en låg nivå för att minska alkoholrelaterade skador för 

individ och samhället (prop 2001/1:20). Tanken bakom detta är att en ökad totalkonsumtion 

leder till ett ökat antal storkonsumenter och en ökad konsumtion i den gruppen vilket i sin tur 

leder till ett ökat antal alkoholrelaterade skador (Kühlhorn 1998). 

Konsumtionsnivån i Sverige är i relation till andra europeiska länder förhållandevis låg och 

alkohol har till största del konsumerats på helger och utanför måltiderna (WHO 2011 & 

Norström 2002). Av den anledningen har den svenska alkoholkulturen kallats för ”torr”. 

Utvecklingen i den svenska alkoholkonsumtionen kartläggs av Monitorprojektet. Resultaten 

från 2010 visar att även om alkoholkonsumtionen i jämförelse med mitten av 1990-talet är 

fortsatt stor så har det även där skedd en minskning sedan 2003 i såväl den totala som den 

självrapporterade konsumtionen. Dessutom har svenskarnas inställning till alkoholfrågan 

blivit allt mer restriktiv sedan 2003. Samma undersökning visar också att antalet 

alkoholrelaterade sociala problem har minskat något mellan 2003 och 2009 (Ramstedt et al. 

2010). 

Under åren har många problem som uppstår i samband med alkohol kunnat identifieras. Den 

största delen av forskningen fokuserar på alkoholrelaterad dödlighet, alkoholrelaterade 

sjukdomar och kostnaderna som de orsakar för samhället. Däremot har sociala problem som 

orsakas av alkohol undersökts i mindre utsträckning förutom när det gäller trafikbrott och 

alkoholrelaterat våld. Anledning till detta antas vara att sociala problem är starkt 

moraliserade. Det finns därför en risk att en koppling mellan problem och alkohol kan leda till 

att individens moraliska kompetens ifrågasätts när hon till exempel hamna i ett gräl i samband 

med alkohol (Room 1996). 

Alkoholrelaterade sociala problem är komplexa företeelser som inte uteslutande kan förklaras 

av enskilda faktorer som till exempel alkoholkonsumtion även om det finns ett tydligt 

samband. David Hawkins (1992) en amerikansk alkoholforskare, har identifierad olika 
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faktorer som ökar eller minskar risken att börja dricka men också för att råka ut för olika 

alkoholrelaterade problem. En av de så kallade riskfaktorerna är en positiv inställning till 

alkoholkonsumtion. Att den självrapporterade konsumtionen påverkas av inställningen till 

alkoholfrågan har också kunnat bekräftas i en svensk studie (Leifman & Gustafsson 2003a). 

Inställning spelar därför en viktig roll i olika preventionsmodeller. Ett exempel är 

opinionsbildande insatser för att begränsa efterfrågan eller främjar en restriktiv hållning hos 

föräldrar till att bjuda sina barn på alkohol (Thorsen & Andersson 2000 och Andréasson 

2002).  

Tidigare forskning om hållningen i alkoholfrågan och alkoholrelaterade sociala problem är 

tämligen svårhittad vilket delvis beror på att det råder brist på forskning om alkoholrelaterade 

sociala problem i allmänhet. Som framgår ovan har det hittats direkta samband mellan 

inställning till en restriktiv hantering av alkohol och konsumtionsnivå och konsumtionsnivå 

och problem men det saknas däremot forskning om direkta samband mellan inställning och 

problem. Eftersom hållning i alkoholfrågan och alkoholrelaterade sociala problem båda 

samvarierar med självrapporterad alkoholkonsumtion finns det skäl att utgår ifrån att även 

inställning och problem kan vara relaterade till varandra. 

1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka om de som rapporterat fler självupplevda problem 

också har en mer tillåtande hållning i alkoholfrågan Även det omvända förhållandet, om 

individer som rapporterat inga alkoholrelaterade sociala problem också intar en restriktiv 

hållning, ska redogöras för. Därutöver ska detta kontrolleras för kön, ålder, inkomst och den 

individuella konsumtionen. 

1.2 Disposition 

Uppsatsen består av fem kapitel. Det andra kapitlet innehåller den teoretiska bakgrunden och 

tidigare forskning. I det tredje kapitlet behandlas metoden och data som har används i den här 

studien. Resultaten redovisas i kapitel fyra och i det femte kapitlet diskuteras resultaten i 

relation till teori och empiri. Dessutom ges förslag till framtida forskning. 
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2. Teoretisk bakgrund 

I det följande avsnittet redogörs för tidigare forskning som används i den här uppsatsen. 

Avsnittet börjar med en redogörelse för problem i samband med alkohol med fokus på sociala 

problem. Sedan följer en redogörelse för svenskarnas hållning i alkoholfrågan, för 

alkoholkonsumtion i Sverige och inkomst kopplat till problem och hållning i alkoholfrågan. 

Avsnittet avslutas med en sammanställning av undersökningens hypoteser. 

2.1 Sociala problem i samband med alkohol 

Alkoholrelaterade problem kan se ut på olika sätt. Å en sida finns det de problemen som 

orsakas av långvarig och intensiv bruk som till exempel sociala och ekonomiska problem 

samt alkoholrelaterade sjukdomar som levercirros (skrumplever). Å andra sidan finns det 

problem som kan uppstå under eller efter ett enskilt dryckestillfälle. Till dessa problem räknas 

alkoholförgiftning (även ”bakfylla”), olyckor och våldsamma och icke-våldsamma konflikter 

människor emellan. Skog (1995) har framställd distinktionen i följande tabell. 

Tabell 2.1: Klassificering av olika alkoholrelaterade problem med några 

valda exempel 

 Direkta verkningar Indirekta verkningar 

Akut rus Alkoholförgiftning 

Hjärtsvikt 

Hormonella förändringar 

Våld  

Olyckor 

Långvarigt bruk Cancer 

Levercirros 

Pankreatit 

Självmord 

Psykiska problem 

Sociala problem 

Ekonomiska problem 

Klassificering av olika typer av alkoholrelaterade problem med några valda exempel 

Innan det gås in på skillnader mellan olika befolkningsgrupper så är det viktigt att konstatera 

att det är ovanligt att ha upplevt sociala problem med samband med alkohol. Monitorstudien 

har under flera år undersökt vilka problem individer har upplevt i samband med alkohol under 

en tidsperiod av 12 månader. Fokusen ligger på negativa sociala konsekvenser avseende våld 
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och problem med ekonomin. Frågorna ställdes enbart för konsumenter (bl a Boman et al. 

2006; Ramstedt 2010). Resultaten från monitorstudien från 2010 (Ramstedt et al.) visar att 

mindre än 6 procent av alla konsumenter rapporterar att de hade hamnat i gräl, i slagsmål eller 

att de har haft problem med ekonomin på grund av alkohol under 2009. Det framkommer 

dessutom att de självrapporterade problemen har minskat sedan 2003. Mera specifikt kan 

konstateras att alla av de ovannämnda problemen förekommer i större utsträckning för män än 

för kvinnor. För både män och kvinnor är det ovanligaste problemet att hamna i slagsmål, följt 

av att hamna i gräl för män och att hamna i gräl och negativ inverkan på ekonomi för kvinnor. 

Negativ inverkan på ekonomin är det problemet som rapporteras i störst utsträckning av män. 

Bomans studie från 2006 visar ungefär samma mönster. Till skillnad från undersökningen från 

2010 har dessutom tre variabler som avser familjerelaterade problem, negativ påverkan på 

arbete/studier och om man har åkt med en berusad förare lagts till. För båda könen framgår att 

gräl i samband med alkohol och negativ påverkan på den privata ekonomin är vanligast 

förekommande. Därefter ser rangordningen i frekvensen för problem delvis olika ut. Det 

tredje vanligaste alkoholrelaterade problemet för män är att hamna i slagsmål, följt av negativ 

påverkan på arbete/studier, att ha åkt med en berusad förare och negativ påverkan på 

familjeliv. För kvinnor kommer däremot att ha åkt med en berusad förare, upplevd negativ 

påverkan på arbete/studier, att hamna i slagsmål och slutligen uppleva familjeproblem efter 

ekonomiska problem. Det bör dock även här påpekas att de fyra mindre vanliga problemen 

bara upplevs av en väldigt liten del av konsumenterna och att skillnaderna i frekvensen inte är 

särskilt stora.  

För de olika åldersgrupperna visar båda undersökningar att alkoholrelaterade problem är 

vanligast bland de yngsta (16 – 29 år) och att frekvensen avtar med ökande ålder. 

Åldersskillnaderna är 2006 tydligast för att hamna i gräl, i slagsmål eller att ha haft problem 

med ekonomin och mindre utpräglade för de andra variablerna. Mellan de andra 

ålderskategorierna är skillnaderna inte lika påtagliga. Efter 30-årsåldern minskar problemen i 

alla ålderskategorier påtagligt. Detta mönster återfinns hos både män och kvinnor även om 

frekvenserna för problem är fortsatt högre bland männen. I studien från 2010 har variablerna 

som avser familjerelaterade problem, negativ påverkan på arbete/studier och om man har åkt 

med en berusad förare tagits bort och åldersmönstret kvarstår även om andelen respondenter 

som rapporterar självupplevda problem har minskat något sedan 2005.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns olika slags problem relaterade till alkohol. 

För alla dessa problem gäller att män löper en större risk att råka ut för problem än kvinnor 
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och yngre löper en större risk än äldre. Vissa problem är dock vanligare för män än för 

kvinnor. De problemen som ska belysas i den här undersökningen är enligt Skogs (1995) 

definition både direkta och indirekta och förutsätter, förutom ekonomiska problem, inte en 

långvarig och intensiv konsumtion. Då alla problem som undersöks anses ha påverkan på 

individens sociala liv betecknas de i den här studien som ”alkoholrelaterade sociala problem”.  

2.2 Tidigare forskning om hållning i alkoholfrågan 

Det är inte ovanligt att inställning till alkohol i allmänhet kopplas till den individuella 

konsumtionsnivån. Hemström (2002) har genomfört en studie med data från Sverige, Finland, 

Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien för att kartlägga skillnader i inställningen till 

huruvida det är statens uppgift att hålla totalkonsumtionen på en låg nivå. Resultaten visar att 

andelen av de som är positivt inställda till statens ingripande är med cirka 75 procent störst i 

Sverige och Italien. För Sverige visar resultaten dessutom att en liberal hållning är positivt 

relaterad till en hög konsumtionsnivå. Det omvända sambandet – att en låg konsumtionsnivå 

är positivt relaterad till en restriktiv hållning – är däremot inte signifikant. Därutöver tenderar 

äldre människor att vara positivt inställda till en restriktiv alkoholpolitik. Sambandet kvarstår 

dock inte för andra åldersgrupper. Det finns däremot inga signifikanta skillnader i hållningen 

mellan män och kvinnor.  

En sammanställning av monitorstudiens resultat från 2001 och 2002 ger en delvis annorlunda 

och samtidigt mer nyanserad bild av hur svenskarnas inställning till alkoholfrågan ser ut 

(Leifman & Gustafsson 2003a). Skillnader i hållningen i alkoholfrågan undersöktes för 

konsumtionsnivå, kön och ålder
1
. Sammanställningen visar att lågkonsumenterna intar den 

mest restriktiva hållningen medan storkonsumenterna är mest tillåtande i sina inställningar när 

det gäller en liberal hantering av alkohol. Däremot är skillnader mellan storkonsumenter och 

normalkonsumenter inte lika utpräglade som mellan de sistnämnda och lågkonsumenterna. 

Normalkonsumenterna är något positivare till en sänkt åldersgräns på systembolaget än 

storkonsumenterna. Däremot är båda grupperna tämligen överens om att priserna på alkohol 

inte bör höjas. Med ökande konsumtionsnivå ökar också stödet för egen tillverkning av sprit 

och att föräldrarna bjuder sina barn på alkohol. 

                                                 
1 Individerna delades in i lågkonsumenter (räknat i 40 procentig alkohol per vecka: kvinnor: 0 – 12 cl, män: 

0 – 15 cl), normalkonsumenter(kvinnor: 13 – 55cl, män 6 – 75 cl)  och storkonsumenter (kvinnor: > 55 cl, 

män: > 75 cl) 
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I motsats till Hemströms studie (2002) visar resultaten att män i genomsnitt har en mera 

tillåtande inställning till en liberal hantering av alkohol i alla frågor än kvinnor. Vidare finns 

det statistiskt säkerställda samband för alla olika åldersgrupper. De äldsta (65-80 år) visar sig 

ha den minst tillåtande hållningen till en liberal hantering av alkohol förutom när det gäller 

vinförsäljning i livsmedelsbutiker, där de yngsta (16-19 år) är mest restriktiva i sin hållning. 

De yngsta är däremot mest positiva till en sänkt åldersgräns på systembolaget. De återstående 

åldersgrupperna verkar vara tämligen överens angående de olika påståendena även om det 

framgår att individer mellan 20 och 39 år har en något mer tillåtande hållning än individer i 

åldersgruppen 40 till 64. 

Resultaten av monitorstudien går i linje med resultaten i tidigare studier, där inställningen till 

en restriktiv försäljning av olika sorters alkohol mättes (Leifman 1998). Anledningen till att 

den undersökningen utfördes var att TEMO-studien från 1993 visade att inställningen till 

alkoholförsäljning i livsmedelsbutiker blivit mycket mer liberala sedan 1988. Andelen som 

var positiv till lättvinförsäljning i livsmedelsbutiker hade gått från 40 procent 1988 till 75 

procent 1993 och 40 procent av alla intervjuade uttalade sig positivt till en försäljning av alla 

sorters alkohol i livsmedelsbutiker. Då varken alkoholkonsumtionen eller alkoholrelaterade 

problem hade ökat så pass kraftigt antogs det att resultaten inte återspeglar en faktiskt och 

permanent förändring i inställningen utan att den hade påverkats av lågkonjunkturen och 

diskussionen i media om att svensk alkoholpolitik hade misslyckats.  

Undersökningen från 1994 (TEMO 1994 se Leifman 1998) bekräftar att svenskarnas hållning 

i alkoholfrågan har blivit mer tillåtande i jämförelse med slutet av 1980-talet. Skillnader i 

inställningen för konsumtionsnivå, kön och ålder kvarstår till stor del även här
2
. Studien visar 

dock också att hållningen bland majoriteten av konsumenterna, det vill säga låg- och 

normalkonsumenter, inte skiljer sig signifikant åt. Omkring 50 procent av den gruppen 

förespråkar fri försäljning av alkohol. 

Studien visar också att män överlag har en mer tillåtande inställning till alkoholförsäljningen i 

livsmedelsbutiker än kvinnor. Skillnaderna i inställningen är störst för försäljning av starköl 

och minst vad gäller försäljningen av lättvin i livsmedelsbutiker. Skillnaden är bara 

signifikant för ölförsäljningen (ibid.). Resultatet bekräftas också av en senare undersökning 

                                                 
2 Till skillnad från Leifman & Gustafssons studie (2003a) används delas konsumtionsnivå (räknat i 40 

procentig alkohol/vecka) in i 4 grupper utan att göra skillnad mellan män och kvinnor: icke-konsumenter (0 

cl), lågkonsumenter (1- 40 cl), normalkonsumenter, (41 – 75 cl) och högkonsumenter (< 75 cl). 



 

 7 

(Leifman & Gustafsson 2003). Att skillnaden kvarstår kan förklaras med att starköl 

fortfarande dricks i större utsträckning av män och vin i större utsträckning av kvinnor. På 

samma sätt kvarstår mönstret för olika åldersgrupper vad gäller fri försäljning av vin i 

livsmedelsbutiker där den mest tillåtande hållningen återfinns bland 25 till 64 åringar. 

Åldersmönstret återfinns bland både män och kvinnor. Även om mönstren kvarstår bör det 

beaktas att inställningen i den svenska befolkningen till alkoholpolitiska frågor överlag är 

restriktiv och att den har blivit mindre tillåtande de senaste åren bland både män och kvinnor 

och de olika åldersgrupperna. Siffror från 2009 visar att mindre än hälften av respondenterna 

uppger ha en liberal hållning i alkoholpolitiska frågor och även siffror från 2010 går i samma 

linje (Ramstedt et al 2010).  

Överlag kan konstateras att män har en mera tillåtande hållning i alkoholfrågan än kvinnor. 

Storkonsumenter är mer positivt inställda till fri försäljning än medel, låg och icke-

konsumenter och individer i medelåldern mer än unga och äldre. Det framgår även att 

hållning i alkoholfrågan har mäts på olika sätt. För att ge en så komplex bild som möjligt 

definieras hållning i alkoholfrågan som summan av inställning till sänkt åldergräns på 

systembolaget, fri försäljning i livsmedelsbutiker, sprittillverkning för eget bruk och 

inställning till att föräldrar bjuder sina barn på alkohol.  

2.3 Alkoholkonsumtion i Sverige 

De två sociodemografiska variabler som förklarar den största delen av variationen i 

svenskarnas alkoholkonsumtion är ålder och kön. Olika studier om svenskarnas 

alkoholkonsumtion visar att såväl den totala som den självrapporterade konsumtionen för män 

är dubbelt så stor än den för kvinnor (Leifman & Gustafsson 2003). Även andelen intensiv- 

och riskkonsumenter är större bland männen än bland kvinnor (Ramstedt et al. 2010). 

Tidigare studier visar också att alkoholkonsumtionen för både män och kvinnor är högst i 

början av 20-årsåldern. Efter det avtar konsumtionen för båda könen successivt med stigande 

ålder även om männens konsumtion fortsatt ligger på en högre nivå än kvinnors. Från och 

med 50-årsåldern utjämnas skillnader mellan män och kvinnor gradvis till slutet av 60-

årsåldern. Därefter ligger konsumtionen för båda på en konstant låg nivå (Leifman & 

Gustafsson 2003 & Ramstedt et al. 2010). 

Som nämnts ovan så är både hållningen i alkoholfrågan och alkoholrelaterade sociala problem 

relaterade till den individuella konsumtionsnivån. Då syftet med undersökningen är att visa 
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om hållning i alkoholfrågan har en direkt inverkan på risken för alkoholrelaterade sociala 

problem måste ett eventuellt samband kontrolleras för alkoholkonsumtion. 

2.4. Inkomstens betydelse 

Sambandet mellan inkomst och att råka ut för alkoholrelaterade problem är relativt outforskat 

i synnerhet när det gäller sociala problem. Resultaten från nationella folkhälsoenkäten från 

2010 (FHI 2010b) visar att andelen riskkonsumenter bland låginkomsttagare är med 16 

procent något högre än bland höginkomsttagare (14 procent)
3
. Detta mönster har varit 

någorlunda konstant sedan 2004 och gäller för både män och kvinnor även om siffrorna är 

något lägre för kvinnorna. Skillnaderna är dock ganska små och det återstår att pröva om de är 

signifikanta. Catalano et al. (1993) är däremot kritiska till att inkomstnivån hänger ihop med 

hur mycket eller på vilket sätt en individ dricker. I en senare studie kommer Keyes och Hasin 

(2008) fram till att det finns ett positivt samband mellan inkomst och benägenheten att köra 

bil medan man dricker respektive efter man har druckit. Studien baseras på antagandet att 

individer med hög socioekonomisk status, där inkomst är en av indikatorerna, i större 

utsträckning tenderar att ha riskabla alkoholvanor än låginkomsttagare. Även om de har hittat 

ett positivt samband påpekar författarna dock att detta ska tolkas med försiktighet då det krävs 

en bil för att utsätta sig för de ovannämnda riskerna. Förutom inkomstens påverkan på 

riskabla alkoholvanor har även det omvända förhållandet undersökts. Mullahy och Sindelar 

(1991) undersökte om inkomst bland män påverkas av riskkonsumtion och alkoholmissbruk. 

De signifikanta sambanden som finns visar sig dock vara indirekta när sambandet kontrolleras 

för utbildning och civilstånd. Dessutom har sambanden bara undersökts för män. 

Även om förhållandet mellan inkomst och alkoholrelaterade sociala problem är tämligen 

outforskat finns det dock skäl att anta att variablerna är relaterade till varandra. Inkomst är 

relaterad till konsumtionsnivå, som ovannämnts samvarierar med både inställning och 

alkoholrelaterade problem. På grund av detta och då tidigare forskning indikerar att inkomst 

kan ha ett förklaringsvärde för i alla fall en del problemvariablerna är det en aspekt som måste 

tas hänsyn till i en problemorienterad analys. 

                                                 
3 Folkhälsoinstitutets (fhi 2010b) definition av riskbruk är följande: ”[...] alkoholkonsumtion som ökar 

risken för sociala eller medicinska problem, men där skadligt bruk eller beroende inte föreligger.”  
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2.5. Hypotessammanställning 

Studiens hypotes är att en liberal syn på fri alkoholförsäljning ökar risken för att råka ut för 

olika alkoholrelaterade problem. Dessutom förväntas det att risken är större för män och 

yngre. Variabeln som förutom inställning förväntas ha stor förklaringsvärde är 

konsumtionsnivå medan inkomst också antas vara relevant dock i mindre utsträckning än de 

övriga variablerna. 
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3. Metod och Data 

3.1 Tillvägagångssätt  

Studien är kvantitativ och har en deduktiv ansats. Hypoteserna har ställts upp med hjälp av 

tidigare forskning och kommer att testas med hjälp av datamaterial från monitorprojektet. 

Sekundärdata används då det av tids- och resursskäl inte hade varit möjligt att göra en separat 

datainsamling som bättre passar ändamålet för uppsatsen.  

3.2 Datamaterialet 

Materialet är hämtat från monitor-projektet och har samlats in under 2009. Projektet 

genomförs av SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning) på 

uppdrag av Socialdepartementet och syftar till att kartlägga alkoholkonsumtionen i Sverige 

månad för månad och uppmärksamma förändringar över tid (www.sorad.su.se). 

Telefonintervjuer genomförs med ungefär 1500 personer varje månad av Synovate AB, hela 

datamaterialet som används för dessa analyser består av 18008 individer. Respondenterna är 

mellan 15 och 81 år gamla. Medelåldern är 49,96 år och värdena är negativt snedfördelade 

vilket innebär att äldre i materialet är något överrepresenterade. Av alla som svarade är 54,2 

procent kvinnor och 45,8 procent män.  

Telefonintervjuer är väldigt användbara när strukturella intervjuar ska genomföras då de är 

billigare och mindre tidskrävande än postenkäter. Materialets kvalitet kan antas vara hög då 

undersökningen genomförs av ett företag som är specialiserat på datainsamling. I förhållande 

till andra metoder genererar telefonintervjuer en hög svarsfrekvens då de inte kan ignoreras på 

lika lätt som en enkät skickat på posten eller via mejl (Frankfort – Nachmias & Nachmias 

1996). Det bör beaktas att inte alla individer har samma chans att komma med i urvalet då 

vissa inte ha fasttelefon eller registrerad mobil, den delen utgörs dock bara av 7 procent av 

befolkningen vilket inte påverkar resultatet nämnvärt (Ramstedt et al.2010). Förutom det detta 

finns det en risk att individer är mindre benägna att prata öppet om känsliga ämnen som till 

exempel den egna alkoholkonsumtionen med en främmande människa per telefon (Frankfort-

Nachmias & Nachmias 1996). 
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Telefonintervjuer har visat sig trots allt vara ett beprövade verktyg för datainsamlingen till 

studierna i monitorprojektet och att de har används i detta sammanhang sedan juni 2000 

(Boman et al. 2006) talar för att fördelarna väger upp nackdelarna med metoden i detta fall. 

3.3 Mätfel 

Mätfel i undersökningsprocessen påverkar undersökningens reliabilitet och validitet. I det 

följande kommer det därför redogöras för orsaker och konsekvenser för bortfall, 

minneseffekter och social önskvärdhet. 

3.3.1. Bortfall 

Bortfallet i studien ligger på ungefär 60 procent vilket är en ökning sedan 2004. En ökning i 

bortfallet ses som en generell utveckling för surveystudier i alkoholforskningen (Ramstedt et 

al. 2010). Det interna bortfallet skiljer sig för olika frågor. För dessa frågor är bortfallet 

förhållandevis hög. Andra möjligheter är att individer väljer att inte svara på vissa frågor eller 

att intervjuaren glömmer att ställa en viss fråga. I så fall är det interna bortfallet förhållandevis 

lågt. Oavsett så måste det interna bortfallet tas hänsyn till i beräkningen, då ett högt internt 

bortfall kan leda till att det externa bortfallet ökar, analysen av datamaterialet försvaras och att 

redovisningen och jämförbarheten av resultaten försämras (Japec et al. 2000).   

Anledningar till individbortfallet kan vara många. Personen som sökes kan av olika 

anledningar inte nås då hon är bortrest, har flyttat eller att numret är hemligt. Andra aspekter 

som att tidpunkten är olämpligt, individen har språksvårigheter eller fysiska eller psykiska 

handikapp som gör det omöjligt att delta i undersökningen. Det är dock inte ovanligt heller att 

individen kan kontaktas men vägra att delta i undersökningen av personliga skäl (ibid.). 

Det selektiva bortfallet, det vill säga att en specifik grupp i mindre utsträckning nås, har 

uppmärksammats i olika undersökningar. Den gruppen som är svårast att nå tenderar att bestå 

av individer med mycket hög konsumtion (Kühlhorn et al. 2000). Detta är problematiskt då 

deras konsumtion, inställning och sannolikheten att råka ut för problem, som kan antas 

påverka resultaten, inte kan tas med i beräkningen. Bortfallsanalyser av monitordata har dock 

visat att bortfallet förutom de 5 till 10 procent av befolkningen som aldrig nås inte är 

systematiskt (Ramstedt et al. 2010). 

3.3.2. Minneseffekter och social önskvärdhet 

Ytterligare en källa för mätfel som påverkar en studies reliabilitet och validitet negativt är 
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felaktig rapportering. De tre variabler i denna undersökning som kan vara mest påverkade av 

detta är hållning i alkoholfrågan, alkoholrelaterade problem och konsumtionsnivå. Felaktig 

rapportering kan ha flera orsaker. Den kan bero på minneseffekter det vill säga att individen 

helt enkelt glömmer en viss händelse och därför inte rapporterar den heller. Glömska skiljer 

sig från medveten underrapportering som också ses som orsak till snedvridna resultat. 

Ljugande eller medveten underrapportering har uppmärksammats i synnerhet när det gäller 

den egna alkoholkonsumtionen men också andra beteenden och egenskaper. Detta fenomen 

har ofta förklarats med att individer är benägna att lämna socialt önskvärda svar. Just i 

Sverige har det funnits och finns det än idag många restriktioner kring alkoholrelaterad 

handlande vilket gör det rimligt att anta att varken hög konsumtion, alkoholrelaterade problem 

eller en liberal hållning i alkoholfrågan ses som socialt önskvärda (Kühlhorn et al. 2000). I 

synnerhet tenderar den självrapporterade konsumtionen att underskattas av respondenterna 

som leder till att bara ungefär hälften av all alkohol som dricks fångas. Då 

underrapporteringen ungefär ligger på samma nivå över tid så att man kan utgår ifrån att 

mönstren i alkoholkonsumtionen ändå återspeglas rätt väl av den självrapporterade 

konsumtionen (Boman et al. 2006). Dessutom är det möjligt att se skillnaderna mellan könen, 

olika åldrar och konsumtionsnivåer (Kühlhorn 2000). 

3.4. Operationalisering 

3.4.1. Problem 

Det finns flera variabler som avser att mäta om en individ har haft olika problem i samband 

med alkohol. För att mäta det har respondenterna fått svara på följande frågor:  

Har det hänt under de senaste 12 månaderna att… 

”…du har känt dig illamående, haft huvudvärk eller mått på andra sätt fysiskt dåligt dagen 

efter du hade druckit?”  

”…du i samband med ditt drickande har hamnat i ett gräl, det vill säga ett hett meningsutbyte 

utan slagsmål?”  

”…du i samband med ditt drickande har hamnat i slagsmål?”  

” …ditt drickande har en negativ inverkan på din ekonomi?”  

Svarsalternativen kodas om så att variablerna blir binära ”Ja, mer än en gång” och ”ja, en 

gång” blir 1 medan ”nej” har kodats som 0. I de nya variablerna står 1 för ”problem” och 0 för 
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”ej problem”. Svarsalternativet ”vet ej/ ej svar” kodas som bortfall då det inte finns anledning 

att utgå ifrån att de tillhör en av båda grupperna. Det kan dessutom antas att resultatet inte 

påverkas nämnvärt då andelen svarande för det alternativet inte är särskilt stor (0,2 procent 

eller mindre). Det är viktigt att uppmärksamma att svaren på alla frågorna är starkt 

snedfördelade det vill säga att majoriteten av respondenterna svarade att de inte har haft några 

av problemen. Dikotomena slås sedan ihop till ett index då individer som rapporterar minst ett 

av problemen kodas som 1 (upplevt minst ett av problemen) och de övriga som 0 (inte upplevt 

problem). Indexet är reliabelt då medelvärdet för inter-item-korrelationen är 0,358 (Pallant 

2010)
4
. 

3.4.2. Hållning i alkoholfrågan 

I datamaterialet finns fyra frågor i materialet avsedda att mäta hållning i alkoholfrågan, den 

första mäter inställningen till huruvida alkohol ska säljas på livsmedelsbutiker, den andra 

inställningen till åldersgränsen för alkoholköp, den tredje inställningen till att föräldrar bjuder 

minderåriga på alkohol och den sista inställningen till tillverkning av eget sprit. 

Respondenterna fick ta ställning till de följande fyra påståenden: ”Vin borde försäljas i 

livsmedelsbutiker”, ”Åldersgränsen för inköp på Systembolaget borde sänkas till 18 år”, ” 

Föräldrar borde inte bjuda ungdomar under 18 år på alkohol ” och "Det bör vara lagligt att 

tillverka sprit för eget bruk". 

Respondenterna kunde välja mellan alternativen ”helt och hållet riktigt”, ”i stort sett riktigt”, 

”tveksam/vet ej”, ”i stort sett felaktigt”, ”helt och hållet felaktigt” och ”vill ej svara”. 

Svarsalternativen kodades om så att höga värden motsvarar en liberal inställning och låga 

värden en restriktiv inställning. Det lägsta värdet 1 är koden till ”helt och hållet felaktigt” och 

det högsta värdet är koden till ”helt och hållet riktigt”. De som inte ville ta ställning kodades 

som bortfall då de inte kunde inordnas i en av de ovan nämnda kategorier och dessutom bara 

utgör en ytterst liten del av respondenterna (0,3 procent och mindre). Variablerna slås ihop till 

ett index som antar värden mellan 0 och 16. Reliabilitetsanalysen av indexet får ett lågt 

Chronbachs alpha värde (0,395) och även medelvärdet av korrelationerna mellan de olika 

komponenterna är för låg (0,140) för att indexet kan antas vara i hög grad reliabelt. Trots detta 

används indexet i den här undersökningen då en analys av varje variabel för sig är för 

omfattande för att kunna genomföras i den här undersökningen  

                                                 
4 Pallant (2010) rekommenderar att använda sig av inter-item-korrelationen om skalan består av mindre än 

10 items. 



 

 14 

Efter att variablerna ha slagits ihop till ett index klassindelas den i fyra grupper. Den första 

gruppen (0 till 4) kallas för ”starkt restriktiv hållning”, gruppen som innehåller värdena 5 till 8 

benämns ”restriktiv hållning”, den tredje gruppen (9 – 12) innehåller de individer med ”liberal 

hållning” och den fjärde (13 – 16) de individerna med en ”starkt liberal hållning”. 

3.4.3. Kön 

Kön redovisas i man respektive kvinna där en man kodas som 1 och en kvinna som 0. Det 

ställdes ingen specifik fråga om det till respondenten utan intervjuaren antecknade i slutet av 

intervjun om det var en man eller kvinna som hade intervjuats. 

3.4.4. Ålder 

Ålder mäts genom en fråga om vilket år och en fråga om vilken månad individen är född för 

att fastställa den exakta åldern vid undersökningstillfället. Åldern redovisas i jämnt antal år 

och har för analysen indelats i fyra grupper. Den första gruppen utgörs av respondenterna 

mellan 15 – 29 år, den andra gruppen utgörs av alla mellan 30 och 49 år, den tredje gruppen 

50 till 64-åringar och den sista innefattar respondenterna mellan 65 – 81 år. Indelningen är 

den som också används i monitorprojektets undersökningar (Ramstedt et al. 2010). 

3.4.5. Inkomst 

Variabeln mäter individens månatliga inkomst före skatt. Respondenterna presenterades sju 

svarsalternativ att välja emellan varav den första är ”mindre än 10 000 kronor”, den nästsista 

”40 000 eller mer” och den sista ”vet ej/vill inte svara”. Respondenter som valde det sista 

svarsalternativet kodades som bortfall. De andra delades in i tre inkomstgrupper i enlighet 

med den indelningen som också används i monitorprojektet (Boman et al. 2006). De som 

tjänar upp till 14 000 kr kodades som ”låg” (26,7 procent), de som tjänar upp till 29 000 som 

”medel” (49,9 procent) och de övriga som ”hög” (23,3 procent).  

3.4.6. Alkoholkonsumtion 

För att mäta alkoholkonsumtion används kvantitet-frekvens-skalan (KF-skala). Frågorna som 

ställdes i undersökningen avser att mäta tre dimensioner av individers drickande (kvantitet, 

frekvens och typ av dryck). Måttet som används i den här undersökningen har tagits fram 

genom att för varje dryck multiplicerar mängden som i genomsnitt dricks per tillfälle med 

antalet konsumtionstillfällen under de senaste 30 dagarna. Därefter räknas mängden om i 

antalet centiliter 100-procentig alkohol och för att få ett mått på totalkonsumtion summeras 
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variablerna ihop. Respondenterna har delats in i tre grupper enligt fhis definition (fhi 2010a). 

Den första är icke-konsumenter och innefattar alla som inte har druckit någonting de senaste 

30 dagarna, så kallade 30-dagarsnykterister. Den andra gruppen är ”låg- och 

normalkonsumenter”. För kvinnor utgörs gruppen av de som har druckit mellan 0,1 och 56 cl 

100 procentig alkohol de senaste 30 dagarna, för män består motsvarande gruppen av de som 

har druckit mellan 0,1 och 84 cl de senaste 30 dagarna. Kvinnor som överskrider 

konsumtionen av 56 cl och män som överskrider 84 cl räknas till den tredje gruppen som 

kallas för ”storkonsumenter”. 

3.5. Analysmetod 

För att studera sambandet mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna 

används i denna undersökning binär logistisk regressionsanalys. Analysen görs bara för 

konsumenter. 

Binär regressionsanalys ger en uppfattning av hur väl de valda oberoende variablerna 

förklarar sannolikheten för att få alkoholrelaterade problem. Dessutom går det att avläsa hur 

viktigt de enskilda variablerna är i relation till de andra (Pallant 2010). Metoden kan med 

fördel användas för att undersöka sociologiska data då även kvalitativa variabler (variabler på 

nominal- och ordinalnivå) kan inkluderas i modellen. Dessutom förutsätter logistisk 

regressionsanalys inte normalfördelning eller linjära samband (Bjerling & Ohlsson 2010). Att 

inga krav på normalfördelning ställs passar data som används i den här undersökningen 

väldigt bra då såväl den beroende variabeln som de oberoende variablerna är snedfördelade. 

Det bör beaktas att logistisk regressionsanalys är känslig för samplets storlek och antalet 

oberoende variablerna (ibid. och Pallant 2010). Detta är dock inte ett problem i denna 

undersökning då urvalet ligger långt över det kritiska värdet av minst 500 observationer för en 

meningsfull logistisk regressionsanalys och antalet oberoende variabler är 4. Undersöknings 

av materialet visar dessutom att det inte finns outliers som kan förvrida resultatet.  

Stegvis binär logistisk regression används i den här studien för att se om modellens 

prediktionsförmåga förbättras av att inkludera de oberoende variablerna hållning i 

alkoholfrågan, kön, ålder och alkoholkonsumtion (Field 2009). I första steget undersöks 

sambandet mellan inställning och problem, i det andra steget utökas modellen med kön och 

ålder. Slutligen kontrolleras eventuella samband också för konsumtionsnivå. Resultatet 

redovisas i oddskvoter (också oddsratio därhän förkortningen OR) som är exponentieringen 
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av regressionkoefficienten och anger hur många gånger oddset förändras om den beroende 

variabeln ökas med ett steg. Oddskvoter större än ett innebär att oddset ökar alltså att 

sambandet är positivt medan oddskvoter som är mindre än ett innebär att oddset minskar 

alltså att sambandet är negativt (Bjerling & Ohlsson 2010). För att bedöma hela modellens 

lämplighet används Nagelkerkes R2 då den är mest lik determinationskoefficieten R
2
 i OLS. 

Måttet kommer att tolkas i procentandelar av den förklarade variansen då det, även om detta 

har kritiserats, brukar användas på det sättet i etablerad forskning (ibid.). 

I denna studie har de beroende variablerna som nämns ovan delats in i kategorierna 0 (ej haft 

problem) och 1 (haft problem). Den signifikansnivå som används i den här undersökningen är 

5 % signifikansnivå.  
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4. Resultat 

I det följande avsnittet presenteras först en deskriptiv redovisning för sambanden mellan 

hållning i alkoholfrågan och problem i allmänhet samt för respektive problem med hjälp 

korstabeller. Sedan följa redovisningen av resultaten från den logistiska regressionsanalysen 

för att kontrollera eventuella samband för kön, ålder, inkomst och konsumtion.  

4.1. Deskriptiv redovisning 

Detta avsnitt börjar med redovisningen av korstabellen för summan av alla problem. Sedan 

följer korstabellerna för varje enskilt problem. Chi-2 värdet som är mindre än 0,05 tolkas som 

att det finns ett samband mellan hållning i alkoholfrågan och att ha minst upplevt ett 

alkoholrelaterat problem. 

Tabell 4.1.: Samband mellan hållning i alkoholfrågan och om man har upplevt minst ett 

alkoholrelaterat problem (absoluta frekvenser redovisas i parentes) 

 

 

Hållning 

Upplevt minst ett problem? 

Nej 

% (n) 

 

Ja 

% (n) 

Liberal 11,2 (1081) 17,2 (686) 

Restriktiv 88,8 (8568) 82,8 (3291) 

Total 100 (9649) 100 (3977) 

P<0,000 

Av tabell 4.1 framgår att 11,2 procent av individerna som uppger att de inte ha upplevt ett 

alkoholrelaterat problem eller fler har en liberal hållning i alkoholfrågan och 88,8 procent som 

har en restriktiv hållning. För de som har upplevt ett eller fler alkoholrelaterade problem är 

motsvarande andelar 17,2 procent för en liberal och 82,8 procent för en restriktiv hållning. 

Det bör beaktas att bara 29,19 procent av alla svarande har upplevt ett eller fler problem. 
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Tabell 4.2.: Samband mellan hållning i alkoholfrågan och om man har haft fysiska 

besvär dagen efter man hade druckit (absoluta frekvenser redovisas i parentes) 

 

 

Hållning 

Upplevt illamående etc.? 

Nej 

% (n) 

 

Ja 

% (n) 

Liberal 11,5 (1141) 17,0 (632) 

Restriktiv 88,5 (8783) 83,0 (3093) 

Total 100 (9924) 100 (3725) 

P<0,000 

I tabell 4.2 redovisas värdena för de som har upplevt fysiska besvär i samband med sitt 

drickande. Chi-2 är signifikant på minst 5-procents risknivå vilket tillåter att anta att det finns 

ett samband mellan hållning och fysiska problem. Bland de som inte har upplevt fysiska 

problem återfinns 11,5 procent med en liberal hållning och 88,5 procent med en restriktiv 

hållning. Bland de som har upplevt fysiska problem är det 17,0 procent som uppger har en 

liberal hållning och 83,0 procent med en restriktiv hållning. Av alla svarande uppger 27,29 

procent att de har upplevt fysiska problem dagen efter de hade druckit. 

Tabell 4.3: Samband mellan hållning i alkoholfrågan och om man i samband med sitt 

drickande har hamnat i ett gräl (absoluta frekvenser redovisas i parentes) 

 

 

Hållning 

Hamnat i gräl? 

Nej 

% (n) 

 

Ja 

% (n) 

Liberal 12,5 (1642) 23,2 (130) 

Restriktiv 87,5 (11447) 76,8 (431) 

Total 100 (13089) 100 (561) 

P<0,000 

 

Även sambandet mellan inställning till alkoholfrågan och om man har hamnat i ett gräl i 

samband med sitt drickande kan antas vara signifikant på minst 95 signifikansnivå (p< 0,000). 

Av tabell 4.3 framgår att av de som uppger att ha hamnat i gräl har 23,2 procent en liberal och 

76,8 procent en restriktiv inställning. Bland de som inte har hamnat i gräl är motsvarande 
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värden 12,5 procent respektive 87,5 procent. De som har hamnat i ett gräl i samband med 

alkohol utgör 4,10 procent av alla respondenter. 

Tabell 4.4.: Samband mellan hållning i alkoholfrågan och om man i samband med sitt 

drickande har hamnat i slagsmål (absoluta frekvenser redovisas i parentes) 

 

 

Hållning 

Hamnat i slagsmål? 

Nej 

% (n) 

 

Ja 

% (n) 

Liberal 12,9 (1738) 26,5 (35) 

Restriktiv 87,1 (11786) 73,5 (97) 

Total 100 (13524) 100 (132) 

P<0,000 

 

Det kan antas finnas ett samband mellan inställning till alkoholfrågan och om man i samband 

med sitt drickande ha hamnat i slagsmål då chi
2
-värdet är signifikant på minst 95-procent 

säkerhetsnivå. Av tabell 4.4. framgår att det är 26,5 procent av de som har hamnat i slagsmål 

som också har en liberal inställning. Motsvarande värdet för de som inte ha hamnat i slagsmål 

är 12,9 procent. 73,5 procent av dem som har hamnat i slagsmål intar följaktligen en restriktiv 

hållning medan det 87,1 procent bland de som inte har hamnat i slagsmål. Andelen av alla 

respondenter som har hamnat i slagsmål är 0,9 procent. 
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Tabell 4.5.: Samband mellan hållning i alkoholfrågan och om drickandet har haft en 

negativ inverkan på den egna ekonomin (absoluta frekvenser redovisas i parentes) 

 

 

Hållning 

Negativ inverkan på 

ekonomin? 

Nej 

% (n) 

 

 

Ja 

% (n) 

Liberal 12,6 (1661) 22,8 (110) 

Restriktiv 87,4 (11502) 77,2 (372) 

Total 100 (13163) 100 (482) 

P<0,000 

Chi-2 värdet som är mindre än 0,05 tolkas så att det finns ett samband mellan inställning och 

att ha upplevt att drickandet har haft en negativ inverkan på den egna ekonomin. Av tabell 4.5 

framgår att 12,6 procent av individerna som uppger att de inte ha upplevt en negativ inverkan 

på den egna ekonomin har en liberal hållning i alkoholfrågan och 88,8 procent som har en 

restriktiv hållning. För de som har upplevt en negativ inverkan på den egna ekonomin är 

motsvarande andelar 17,2 procent för en liberal och 82,8 procent för en restriktiv inställning. 

Det bör beaktas att bara 3,53 procent av alla svarande har upplevt ett eller fler problem. 

Av den deskriptiva resultatredovisningen framgår att det finns samband mellan hållning i 

alkoholfrågan och alla fem problemvariabler. Det är viktigt att beakta att bara en liten del av 

respondenterna har upplevt problem i samband med alkohol.  

4.2. Logistisk regressionsanalys 

Som tidigare nämnts så baseras studiens uppdelning av alkoholrelaterade problem på den 

Skog (1995) föreslår.  För att göra analysdelen mer lättöversiktlig kommer i det följande bara 

den logistiska regressionsanalysen för hållning i alkoholfrågan och summan av alla problem 

redovisas utförligt. Enskilda problemvariabler tas upp och diskuteras om den sticker ut från de 

övriga resultaten. Tabellerna för de enskilda variablerna är bifogade som bilaga 1. 
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Tabell 4.6.: Logistisk regressionsanalys för att ha upplevt minst ett 

alkoholrelaterat problem (resultatet redovisas i oddskvoter) 

 

 Modell 1(OR) Modell 2(OR) Modell 3(OR) 

Hållning (ref. kat 

starkt restriktiv) 

   

Restriktiv 1,431*** 1,283*** 1,231*** 

Liberal 1,784*** 1,428*** 1,284*** 

Starkt liberal 2,709*** 1,985*** 1,668** 

Kön (ref. kat män)    

Kvinnor  0,659*** 0,682*** 

Ålder (ref. kat 15 - 

29)  

   

30 - 49  0,351*** 0,369*** 

50 - 64  0,100*** 0,097*** 

65 - 81  0,037*** 0,036*** 

Inkomst (ref. kat. 

låg) 

   

Medel  1,030 0,993 

Hög  1,209** 1,120 

Konsumtion (ref. kat. 

nykterister) 

   

Normalkonsumenter   1,248 

Storkonsumenter   3,925*** 

Pseudo-R
2 

(Nagelkerke) 

0,017 0,254 0,290 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,0001 
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Av tabell (4.6.) framgår att inställning spelar en signifikant roll för att förklara om risken att 

råka ut för minst ett alkoholrelaterat problem. Modellen visar att individer med en restriktiv 

inställning löper 43,1 procent större riska att råka ut för minst ett alkoholrelaterat problem än 

individer med en starkt restriktiv inställning. För individer med liberal inställning är 78,4 

procent större och för individer med en starkt liberal inställning ökar risken med170 procent. 

Alla värden är signifikanta på minst en promilles risknivå (p<0,0001). Modellen förklarar 

dock bara 1,7 procent av variationen. 

I modell 2 läggs variablerna kön, ålder och inkomst till de följande värden ska tolkas som 

giltiga när alla övriga värden är lika med noll. Sambanden för hållning i alkoholfrågan 

minskar något men signifikansen kvarstår. Sambandet mellan starkt liberal inställning och om 

man har råkat ut för minst ett problem minskar mest, risken ökar numera med 98,5 procent. 

För kvinnor är risken 34,1 procent mindre än för män (p<0,0001). Även sambanden för de 

olika åldersgrupperna är signifikanta på minst en promillesnivå. Risken för 30 till 49 åringar 

att råka ut för minst ett alkoholrelaterat problem är 64,9 procent mindre än för de 15 till 29-

åringar i referensgruppen. För 50 till 64-åringar är risken 90 procent mindre än för 

referensgruppen och för 65 till 81-åringarna är 96,3 procent mindre. För inkomst är 

sambanden inte lika tydliga. Risken för gruppen med medelinkomst är inte signifikant större 

än för gruppen med låg inkomst. Däremot är risken för höginkomsttagare 20,9 procent större 

än för låginkomsttagare. Sambandet är signifikant på en procents risknivå. Nagelkerkes R
2
 har 

ökat och modellens förklaringsgrad ligger nu på 25,4 procent. 

I modell 3 har konsumtionsnivå lagts till som kontrollvariabel. Sambanden för inställning 

minskar ytterligare men förblir fortsatt signifikanta, sambandet för en starkt liberal inställning 

dock bara på minst en procents risknivå. Samband för kön blir något starkare – risken för 

kvinnor är 31,8 procent – och förblir signifikant på minst en promilles risknivå. Även 

sambanden för de olika åldersgrupperna minskar något samtidigt som de förblir signifikanta. 

Det kan däremot inte längre finnas signifikanta samband för de olika inkomstgrupperna. 

Risken för normalkonsumenter att råka ut för alkoholrelaterade problem är inte signifikant 

större än risken för nykterister. Däremot är risken för storkonsumenter 292,5 procent större än 

för nykterister. Sambandet är signifikant på minst en promilles risknivå. Modellen förklarar 

29,0 procent av variationen.  
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4.3. Logistisk regressionsanalys för summan av 

problemen 

När man ser närmare på de logistiska regressionsanalyserna för varje enskilt problem 

upptäcks några skillnader som kommer att redogöras för i det följande (för tabellerna se 

bilaga 1). Riktningen av sambanden mellan inställning och problem är lika för alla problem. 

Överlag kan sägas att ju liberalare hållningen desto större blir risken att råka ut för ett av de 

alkoholrelaterade problemen. Undantag är att en restriktiv hållning inte signifikant ökar risken 

för att hamna i gräl i jämförelse med en starkt restriktiv hållning kontrollerat för övriga 

variabler (tabell B.2). Sambanden mellan inställning och att hamna i slagsmål försvagas i 

modell 2 och blir icke-signifikant i modell 3 (tabell B.3).  Dessutom finns det inget signifikant 

samband mellan en starkt liberal hållning och att ha upplevt en negativ inverkan på ekonomin 

kontrollerat för alla övriga variabler (tabell B.4).  

Sambandet mellan kön och att ha hamnat i gräl i samband med sitt drickande blir inte 

signifikant när det kontrolleras för övriga variabler i modell 3. För de övriga problemen är 

riskerna dock genomgående signifikant lägre för kvinnor än för män. Även ålder är 

genomgående signifikant (p<0,0001) för alla problem – ju högre åldern desto mindre risken 

att råka ut för problem.  

Sambandet mellan inkomst och problem skiljer sig ganska kraftigt från den ovanstående 

analysen. För fysiska besvär ser sambanden ganska lika ut. Skillnaden är att risken även är 

signifikant högre för medelinkomsttagare (p<0,01) i modell 2 och att sambandet även kvarstår 

i modell 3 (p<0,05). Sambandet för höginkomsttagare blir däremot icke-signifikant i modell 

3. För alla andra variablerna är sambanden mellan inkomst och risken att råka ut för de olika 

problemen genomgående signifikanta på minst 1 procents risknivå. Den skillnaden som 

sticker ut är att sambanden är omvända för alla problemfrågor det vill säga att medel- och 

höginkomsttagare löper mindre risk att hamna i gräl eller slagsmål eller att uppleva en negativ 

påverkan av den egna ekonomin.  

Slutligen finns det också skillnader i alkoholkonsumtionens betydelse för de olika 

problemfrågorna. Normalkonsumenter löper en 65,9 procent mindre risk (p<0,05) att hamna i 

slagsmål i samband med alkohol än nykterister, däremot är sambandet för storkonsumenter 

inte signifikant. Det finns inga signifikanta samband mellan att uppleva problem med den 

egna ekonomin och konsumtionsnivån. Förklaringsvärde för de olika modellerna skiljer sig 

också åt, det vill säga att variablerna sammanlagt inte förklara modellerna lika bra. Fysiska 
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besvär kan till 29,1 procent förklaras av de valda variablerna, för gräl i motsvarande andelen 

20,0 procent, för slagsmål 20,3 procent och för ekonomiska problem 22,7 procent. 

5. Avslutande diskussion 

Resultaten visar att hållning alkoholfrågan är en relevant faktor som måste tas hänsyn till för 

att förklara risken att råka ut för alkoholrelaterade problem. Undersökningens hypotes att 

individer med en liberal hållning i alkoholfrågan löper en större risk att uppleva 

alkoholrelaterade problem kan antas för de flesta problemvariablerna. Resultaten visar dock 

också att alkoholrelaterade problem är ett komplext fenomen som knappast kan förklaras av 

en enskild variabel.  

Det framgår också att ålder och kön utgör viktiga faktorer för att förklara variationen i 

problemvariablerna. I enlighet med tidigare forskning visar resultaten att en majoritet inte har 

upplevt några av problemen alls och att risken att råka ut för alkoholrelaterade problem för 

kvinnor och äldre överlag är lägre än för män och yngre åldersgrupper (Ramstedt 2010, 

Boman 2006 et al.). Att inkomstens betydelse för summan av problemen inte är signifikant 

kontrollerat för andra variabler men att sambanden kvarstår för vissa av de enskilda 

problemen går i linje med resultaten från tidigare forskning. att inkomstens betydelse för 

alkoholrelaterade problem är indirekt eller bara gäller för specifika problem (Keyes & Hasin 

2008, Mullahy & Sindelar 1991 m fl). Som framgår av resultatredovisningen finns det dock 

några aspekter som avviker från de övriga resultaten och tidigare forskning. Detta kommer att 

redogöras för mera utförligt i det följande.  

Till att börja med så visade sig inställning inte ha en signifikant betydelse för alla enskilda 

problemvariabler. Att risken att hamna i gräl för individer med en restriktiv hållning inte är 

signifikant högre än för individer med en starkt restriktiv hållning kan beror på att 

skillnaderna mellan individerna med restriktiv respektive starkt restriktiv hållning är för små 

och att en dikotomiserad variabel hade fångat sambandet bättre. Detta har prövats som 

alternativ men visade sig ge mycket sämre värden för alla andra variablerna då för mycket 

information i variabeln förlorades genom dikotomiseringen. Samma problem kan tros ligga 

bakom faktumet att risken att uppleva ekonomiska problem inte är signifikant större för 

individer med en starkt liberal hållning än för individer med en starkt restriktivt hållning. Att 
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inställning överlag inte är signifikant för risken att hamna i slagsmål har dock andra 

förklaringar. Forskare inom olika discipliner är överens om att misshandel som sker under 

alkoholpåverkan är för komplext för att kunna förklaras av bara ett fåtal variabler. Effekten av 

inställning till alkoholfrågan förblir inte signifikant när den kontrolleras för konsumtionsnivå 

vilket tillåter slutsatsen att konsumtionsnivå har ett högre förklaringsvärde för risken att 

hamna i gräl än inställning. Orsaken till detta är att individer med en liberal hållning 

alkoholfrågan också tenderar att dricka mycket (Leifman & Gustafsson 2003a). Dessutom 

spelar andra normer och värderingar en större roll för att bedöma risken att hamna i slagsmål 

som till exempel personlighet, konfliktbenägenhet och normer kring våld och aggression 

(Graham, West & Wells 1997). Delvis samma resonemang kan förklara varför risken för att 

hamna i gräl inte är signifikant lägre för kvinnor än för män när sambandet kontrolleras för de 

övriga variablerna.  

Även om alkoholkonsumtion hos de flesta inte leder till alkoholrelaterade problem ger 

tidigare forskning anledning att anta att aggression kan förstärkas av alkoholens 

farmakologiska effekt hos individer med anlag för det. Däremot finns det inga bevis på att 

alkohol förstärker aggressivitet i allmänhet (Heilig 1997). En annan förklaring för förhöjd 

aggressivitet är så kallade förväntanseffekter det vill säga att aggressionsnivån höjs eftersom 

individen förvänta sig att det nödvändigtvis händer i samband med alkohol (Tryggvesson 

2008). Graham et al. (1997) har hittat så som 50 olika modeller för att förklara sambandet 

mellan alkohol och våld som hon delade upp i tre övergripande kategorierna. Den första är 

den ovannämnda farmakologiska effekten av alkohol, förenklat sagt alkoholens påverkan av 

hjärnan i de andra kategorierna ingår påverkan av dryckesmiljön, alltså under vilka 

omständigheter alkohol konsumeras det vill säga att med vilka man dricker, på vilket humör 

man är, om man provoceras utifrån och om det finns anledning att avstå eller inte avstå från 

våldsamma handlingar. Den tredje kategorin omfattar personlighet, inställning eller andra 

förväntningar hos konsumenten. I den kategorin ingår bland annat variablerna som undersöks 

i den här uppsatsen. Medan hållning i alkoholfrågan inte visar sig ha betydelse för risken att 

hamna i slagsmål så har det däremot i andra studier funnits signifikanta samband mellan 

inställning till berusning och alkoholrelaterat våld som inte undersöks i den här studien 

(Tryggvesson 2008).  

Att sambandet mellan inkomst och summan av alla problem blir icke-signifikant när den 

kontrolleras för de övriga variabler beror troligtvis på att sambandet riktning är olika för de 

enskilda problemvariablerna. Det enda signifikanta positiva sambandet som hittas för inkomst 
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är den mellan inkomst och fysiska besvär. Detta kan bero på att höginkomsttagare dricker 

mindre än individer med låg inkomst och uppvisar dessutom en högre berusningsfrekvens 

(Hradilova Selin et al. 2004) och att fysiska besvär kan kopplas till akuta rus (Skog 1995). Att 

sambandet mellan inkomst och fysiska besvär inte förblir signifikant när det kontrolleras för 

de övriga variablerna talar också för att inkomsten effekt fångas av konsumtionsnivån. För de 

resterande variablerna är sambandet omvänt. För ekonomiska problem förefaller detta logiskt 

då individer med låg inkomst har mindre marginaler och det är tänkbart att till exempel en 

ovanlig stor räkning på krogen, böter för rattfylleri, räkningen för taxin man har tagit för att 

inte köra berusad etc. kan upplevas som en negativ påverkan av den egna ekonomin. Detta går 

ihop med Keyes och Hasins (2008) antagande om att vissa problem tydligen är inkomst 

specifika. Det är rimligt att anta att de negativa sambanden mellan inkomst och risken att 

hamna i gräl respektive slagsmål är direkta då till exempel fattigdom räknas till den tredje 

kategorin av modeller för att förklara alkoholrelaterat våld (se ovan). Det är dock också 

tänkbart att inkomsten betydelse är indirekt det vill säga att inkomst påverkar aspekter som är 

kopplade till den ovannämnda påverkan av dryckesmiljön. Det är dock svårt att uttala sig 

exakt om sambandet mellan inkomst och alkoholrelaterade konflikter (våldsamma och icke-

våldsamma) då tidigare forskning om det är mycket begränsad.  

För summan av de alkoholrelaterade problemen löper normal- och storkonsumenter en större 

risk att råka ut för minst ett av dem, sambandet är dock bara signifikant för 

storkonsumenterna. Detsamma gäller också för risken att uppleva fysiska besvär och att 

hamna i gräl. Risken att ha upplevt ekonomiska problem är inte signifikant högre för normal- 

och storkonsumenter än för nykterister. Detta kan bero på konsumtionsmåttet som används i 

den här uppsatsen. Alkoholrelaterade ekonomiska problem är kopplade till långvarigt 

drickande, det som undersöks i den här studien är däremot den självrapporterade 

konsumtionen av de senaste 30 dagarna. Dessutom påverkas självrapporterad konsumtion av 

benägenheten att lämna socialt önskvärda svar, minneseffekter och teleskopering som kan 

påverka resultaten (Kühlhorn et al. 2000). Allt detta kan också tänkas vara förklaringen för att 

normalkonsumenter löper en signifikant lägre risk än nykterister ha hamnat i slagsmål. Här 

tillkommer också att problemfrågorna avser en längre tidsperiod (de senaste 12 månader) än 

konsumtionsfrågorna (de senaste 30 dagarna) det vill säga att en individ kan ha varit nykter de 

senaste 30 dagarna men kan ha druckit under de resterande 11 månaderna och i samband med 

detta hamnat i slagsmål. Dessutom är konsumtionsnivå, som tidigare nämnt, bara en av många 

faktorer som kan förklara alkoholrelaterat våld. 
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5.1. Förslag till framtida forskning 

Alkoholforskning är ett brett ämne inom socialvetenskaplig forskning som erbjuder ett stort 

antal olika områden att undersöka. Även om majoriteten av alla konsumenter inte uppleva 

problem i samband med sitt drickande ligger fokusen i Sverige ändå på ett probleminriktat 

perspektiv. Då alkoholrelaterade problem orsakar stora kostnader i samhället och påverkar 

individernas livskvalitet är det viktigt att fortsätta forska utifrån detta perspektiv (Johansson et 

al. 2006) även om ett icke-probleminriktat perspektiv är minst lika viktigt.  

Det har påpekats flera gånger i den här studien att alkoholrelaterade sociala problem är ett 

väldigt komplext fenomen därför är det rimligt att anta att modeller med fler relevanta 

variabler kan åstadkomma ett större förklaringsvärde än modellen som har framtagits i den 

här studien. Då konsumtionsnivå inte är signifikant för vissa variabler vore det intressant att 

undersöka för berusningsdrickande som dessutom är en viktig aspekt den nordiska 

dryckeskulturen och som har tidigare kunnat relateras till problem (Mäkelä et al. 1999, 

Bergmark 2010 och Norström 2000) Andra relevanta variabler är yrkesgrupp och socio-

ekonomisk status (Hradilova Selin 2004). Det bör beaktas att hållning i alkoholfrågan bara 

återspeglar en liten aspekt av uppfattningar som finns kring alkohol i allmänhet. Dessutom 

indikerar den låga reliabiliteten av indexet för inställning att de mäter olika dimensioner av 

hållningen, variabler som är mera koherenta förklarar variationen i problemvariablerna bättre. 

För att öka kunskapen av inställningens betydelse vore det dessutom intressant att undersöka 

för uppfattningar som starkare kan kopplas till alkoholrelaterade problem. Tidigare forskning 

visar att till exempel normer och hållning till berusat beteende är viktiga aspekter för att 

förklara alkoholrelaterat våld (Tryggvesson 2008). Var och en av de problemen som 

undersöks i den här uppsatsen är rätt så olikt de andra. I uppdelning som Skog (1995) förslår 

hamnar de i fyra olika kategorier. Detta återspeglas också i att utfallen för de skiljer sig delvis 

från varandra. Det vore intressant att undersöka var och en av problemvariablerna för sig i 

framtida undersökningar för att få en bättre kunskap om dem. 

Avslutningsvis kan konstateras att hållning i alkoholfrågan är en relevant men inte den 

viktigaste variabeln för att förklara alkoholrelaterade problem. Uppsatsen ger en överblick 

över hur olika förklaringsmönster kan se ut men visar samtidigt att såväl inställning som 

alkoholrelaterade problem är så pass komplexa variabler att mer specifik forskning på dem 

rekommenderas. 
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Bilaga 1 
Tabell B.1: Logistisk regressionsanalys för att har känt sig illamående, haft huvudvärk 

eller mått på andra sätt fysiskt dåligt dagen efter man hade druckit (resultatet redovisas 

i oddskvoter) 

 

 Modell 1(OR) Modell 2(OR) Modell 3(OR) 

Hållning (ref. kat 

starkt restriktiv) 

   

Restriktiv 1,435*** 1,283*** 1,234*** 

Liberal 1,700*** 1,348*** 1,219** 

Starkt liberal 2,604*** 1,891*** 1,613** 

Kön (ref. kat män)    

Kvinnor  0,679*** 0,705*** 

Ålder (ref. kat 15 - 

29)  

   

30 - 49  0,358*** 0,376*** 

50 - 64  0,096*** 0,094*** 

65 - 81  0,029*** 0,029*** 

Inkomst (ref. kat. 

låg) 

   

Medel  1,220** 1,187* 

Hög  1,463*** 1,373 

Konsumtion (ref. 

kat. nykterister) 

   

Normalkonsumenter   1,353 

Storkonsumenter   3,912*** 

Pseudo-R
2 

(Nagelkerke) 

0,016 0,260 0,291 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,0001 
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Tabell B.2: Logistisk regressionsanalys för att i samband med drickandet har hamnat i 

gräl (resultatet redovisas i oddskvoter) 

 

 Modell 1(OR) Modell 2 (OR) Modell 3 (OR) 

Hållning (ref. kat 

starkt restriktiv) 

   

Restriktiv 1,505*** 1,323** 1,223 

Liberal 2,308*** 1,747*** 1,460** 

Starkt liberal 3,591*** 2,511*** 1,967** 

Kön (ref. kat män)    

Kvinnor  0,777** 0,846 

Ålder (ref. kat 15 - 

29)  

   

30 - 49  0,277*** 0,305*** 

50 - 64  0,114*** 0,120*** 

65 - 81  0,035*** 0,039*** 

Inkomst (ref. kat. 

låg) 

   

Medel  0,705** 0,665** 

Hög  0,571*** 0,511*** 

Konsumtion (ref. 

kat. nykterister) 

   

Normalkonsumenter   1,064 

Storkonsumenter   4,092** 

Pseudo-R
2 

(Nagelkerke) 

0,016 0,156 0,200 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,0001 
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Tabell B.3: Logistisk regressionsanalys för att i samband med drickandet har hamnat i 

slagsmål (resultatet redovisas i oddskvoter) 

 

 Modell 1(OR) Modell 2 (OR) Modell 3 (OR) 

Hållning (ref. kat 

starkt restriktiv) 

   

Restriktiv 1,896*** 1,557* 1,450 

Liberal 2,913*** 1,805* 1,563 

Starkt liberal 4,462** 2,461* 1,990 

Kön (ref. kat män)    

Kvinnor  0,361*** 0,381*** 

Ålder (ref. kat 15 - 

29)  

   

30 - 49  0,145*** 0,161*** 

50 - 64  0,117*** 0,126*** 

65 - 81  0,047*** 0,053*** 

Inkomst (ref. kat. 

låg) 

   

Medel  0,509** 0,493** 

Hög  0,318*** 0,301*** 

Konsumtion (ref. kat. 

nykterister) 

   

Normalkonsumenter   0,341* 

Storkonsumenter   0,867 

Pseudo-R
2 

(Nagelkerke) 

0,019 0,187 0,203 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,0001 
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Tabell B.4: Logistisk regressionsanalys för att ha upplevt en negativ inverkan på den 

egna ekonomin i samband med sitt drickande (resultatet redovisas i oddskvoter) 

 

 Modell 1(OR) Modell 2 (OR) Modell 3 (OR) 

Hållning (ref. kat 

starkt restriktiv) 

   

Restriktiv 1,652*** 1,461** 1,347** 

Liberal 2,492*** 1,799*** 1,487** 

Starkt liberal 3,343** 2,261** 1,640 

Kön (ref. kat män)    

Kvinnor  0,513*** 0,545*** 

Ålder (ref. kat 15 - 

29)  

   

30 - 49  0,235*** 0,263*** 

50 - 64  0,134*** 0,144*** 

65 - 81  0,123*** 0,139*** 

Inkomst (ref. kat. låg)    

Medel  0,416** 0,375** 

Hög  0,251*** 0,214*** 

Konsumtion (ref. kat. 

nykterister) 

   

Normalkonsumenter   1,000 

Storkonsumenter   4,099 

Pseudo-R
2 

(Nagelkerke) 

0,018 0,183 0,227 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,0001 

 

 


