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Sammanfattning 

Svenskars syn på samt konsumtion av alkohol har under de senaste decennierna 

förändrats till att bli allt mer positiv. Detta tros vara en följd av det svenska inträde i 

Europa Unionen vilket har inneburit en allt mer liberal alkoholpolitik och även påverkat 

gemene mans attityd till alkohol. Uppsatsen syftar till att undersöka vilka faktorer som 

påverkar attityder till alkoholkonsumtion. Uppsatsen är av kvantitativ karaktär där 

datamaterialet kommer från en studie utförd av SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig 

alkohol- och drogforskning) vid Stockholms universitet, år 2002, där svenskarnas 

alkoholvanor har kartlagts. 7899 individer 17–80 år gamla som slumpmässigt valdes ut 

från Statistiska centralbyråns (SCB) register över totalbefolkningen (RTB) intervjuades 

via telefon. Respondenterna har bland annat fått tagit ställning till hur mycket som är 

acceptabelt att dricka vid 11 skilda specifika tillfällen. Dessa 11 påståenden har efter en 

faktorsanalys samt reabilitetstest slagitssamman till ett attityd-index vars syfte är att 

mäta attityden till situationsbunden alkoholkonsumtion. De oberoende variablerna som 

tros påverka attityden till alkoholkonsumtion är kön, ålder, civilstatus, barn samt egen 

konsumtion. Dessa variabler har utifrån tidigare forskning kring dem genererat i fem 

hypotser som med hjälp av Pearsons Chi
 2

-test
 
samt Logistiskregressionsanalys testats. 

Resulatet visar att om individen är man eller kvinna, vilket ålderspann denne infinner 

sig i, huruvida den är gift eller ej är faktorer som påverkar attityden till 

alkoholkonsumtion. 
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1. Inledning 

Hur alkohol konsumeras samt vilken attityd som finns till alkohol varierar mellan olika delar av 

världen och dess kulturer. I flertalet kulturer konsumeras alkohol förhållandevis frekvent 

exempelvis vid måltiden eller för att betona festligare tillfällen (Bergmark 2010). Undantag 

existerar och då är ofta avhållsamheten religiöst relaterad med värderingar och normer om måttlig 

alkoholkonsumtion. Den muslimska och hinduiska kulturen är exempel där alkoholkonsumtionen 

är mycket måttlig och i jämförelse med alkoholkulturer i västvärlden i det närmaste obefintlig 

(a.a.). En påtaglig diskrepans existerar även inom västvärldens länder i hur man ser på samt 

konsumerar alkohol. Länderna i södra Europa har generellt sett en högre alkoholkonsumtion än 

de i norra Europa där avhållsamhet är vanligare. Sverige brukar betecknas som en ”torr” kultur 

medan exempelvis sydeuropeiska länder rubriceras ha en ”våt” kultur där alkoholen är väl 

interagerad i vardagen (a.a.). Svensken med dess nordiska grannar är i generella termer betydligt 

mer intresserade av berusningen och vilka effekter som kan uppnås genom denna. Smaken är en 

sekundär och underordnad promillehalten. Dock har globaliseringen och det ökande resandet 

påbörjat en uppluckring av dessa stereotypa normer vilket kan ses genom exempelvis det svenska 

Systembolagets profilering med kvalitetsvinkällare samt att exempelvis Italien ser en tendens till 

ökat ungdomsfylleri (a.a.). 

Det moderna samhället i västvärlden är ett samhälle i förändring där lagar och regelverk allt mer 

tar över moralens roll (Bergmark 2010). Individualismens betydelse ökar och var och en anses i 

en allt högre utsträckning vara ansvarig för sin egen välfärd och hälsa. Det kan ses tendenser till 

en decentralisering av moraliska diskurser där den nya diskursen går mot att individen ska vara 

fri att göra vad denne vill så länge den gör rätt (a.a.).  

Sverige har en historia av höga alkoholskatter, låg tillgänglighet samt reducerade möjligheter av 

vinstdrivande motiv vid försäljning av alkohol. Detta kan i ett europeiskt sammanhang ses som 

lyckat då Sverige tidigare låg i framkant gällande att invånarna hade lägre alkoholkonsumtion 

samt mindre alkoholrelaterade skador än övriga Europa (Leifman 2005). I och med ingången i 

Europeiska unionen (EU) 1995 har denna politik under åren luckrats upp då bland annat 

alkoholskatten har sänkts, tillverknings monopolet avskaffats, införselkvoten höjts, samt att 



 

 2 

 

tillgängligheten har ökat i och med fler Systembolagsbutiker, ökade öppettider samt 

självbetjäning (a.a.). Möjligheten att importera billigare alkoholdrycker från grannländer har 

ökat, sedan 2001 råder fri införsel för privatbruk vilket åtminstone fram till och med 2004 bidrog 

till en ökad konsumtion framför allt i de södra delarna av landet (Andréasson 2005, Gustafsson 

2010). Samhällets möjligheter att begränsa alkoholpositiva budskap i medierna har reducerats i 

och med att det sedan 2003 är lagligt att göra reklam för svagare alkoholdrycker, under 15 

procent (Andréasson 2005). När den första moderna alkoholundersökningen genomfördes under 

1970-talet var alla nordiska länder med Sverige i framkant mer eller mindre negativa till 

berusning (Bergmark 2010). Idag är den generella svensken betydligt mer positiv och 

konsumtionen närmar sig allt mer en sydeuropeisk med alkoholintag på en dagligbasis. EU-

inträdet med ovanstående faktorer tros alla ha bidragit till denna mer positiva inställning till 

alkoholkonsumtion som idag råder inom den svenska kulturen (Andréasson 2005; Leifman 

2005). 

Att attityden gällande alkoholkonsumtion ur ett alkoholpolitiskt perspektiv går mot ett mer 

tillåtande och positiv klimat kan utläsas ur redan utförda lagändringar och regleringar samt 

exempelvis att EU idag ifrågasätter Sveriges alkoholmonopol Systembolaget. Svenskens sätt att 

konsumera alkohol har även förändrats av vad som bland annat kan antas vara en följd av denna 

reformerade politik samt den ökande globaliseringen (Leifman 2005).  

Det uppsatsen undersöker är vilka faktorer som påverkar attityder till situationsbunden 

alkoholkonsumtion. Med situationsbunden alkoholkonsumtion avses konsumtion i vissa specifika 

situationer och är således ingen generell mätning över individens attityd till konsumtion. Detta 

anses dock vara en indikator på vart i attitydskalan individens attityd till alkoholkonsumtion 

befinner sig vilket även är det som avses undersökas. Uppsatsen är av kvantitativ karaktär där 

datamaterialet kommer från en studie utförd av SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- 

och drogforskning) vid Stockholms universitet, år 2002, där svenskarnas alkoholvanor har 

kartlagts. Respondenterna har fått ta ställning till hur mycket som är acceptabelt att dricka vid 11 

skilda specifika tillfällen vilka är; på en fest hemma hos någon, för en förälder när han/hon umgås 

med sina barn under 10 år, innan bilkörning, för arbetskollegor vid lunch, med vänner efter 

jobbet innan man går hem, för en man när han äter middag ute med sin fru, för en fru när hon äter 

middag ute med sin man, för en man i en bar tillsammans med vänner, för en kvinna i en bar 

tillsammans med vänner, hemma med vänner, i samband med midsommarfirande, på en fest hos 
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någon (Se 3.4 Operationalisering). Variabeln kommer av pedagogiska skäl nämnas som attityd 

till alkoholkonsumtion i den föreliggande uppsatsen. De förklarings faktorer som tros påverka 

vilken attityd individen har till alkoholkonsumtion är ålder, kön, civilstatus, huruvida individen 

har barn eller ej, samt den egna konsumtionen och har valts utifrån vilka faktorer som berörs av 

de 11 påståendena. Exempelvis antas det att vilken attityd individen har till exempelvis 

alkoholkonsumtion tillsammans med barn påverkas av huruvida individen har barn eller ej. 

Vilken attityd individen har till en frus konsumtion på restaurang med sin man och vice verca kan 

tänkas bero på individens egna civilstatus. Hur mycket respondenten själv konsumerar kan tänkas 

påverkar hur mycket som denne anser är acceptabelt att dricka överlag.   

Variablerna i uppsatsen kommer definieras enligt följande: variabeln barn definieras huruvida 

individen har barn eller ej. civilstatus nominella definition är individens nuvarande 

samlevnadsform. ålder avser individens biologiska ålder mätt i antal år från födelsen vid 

frågetillfället. Köns nominella definition avser de båda biologiska könen man och kvinna. Med 

egen konsumtion åsyftas individens konsumtion av alkoholhaltigadrycker.  

Forskning på området för vissa av de oberoende variablerna är god medan den för andra är 

obefintlig. Det uppsatsen syftar till att bidra med till forskningsfältet är således en nyanserad bild 

av vad som kan vara bidragande faktorer till individens attityd till situationsbunden 

alkoholkonsumtion. 

Uppsatsen inleds med en genomgång av tidigare forskning vilken mynnar ut i en 

hypotessammanställning. Sedan följer ett metodavsnitt där datamaterialet som ligger till grund 

för studien samt operationaliseringar presenteras ingående. Sedan följer resultat och 

avslutningsvis ett diskuterande avsnitt. 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är således att utifrån en sociologisk ansats undersöka vilka 

faktorer som påverkar individens attityd till alkoholkonsumtion. Faktorerna som tros förklara 

attityden är ålder, kön, civilstatus, huruvida individen har barn eller ej, samt den egna 

konsumtionen.
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2. Teoretisk bakgrund 

Tidigare forskning som direkt berör syftet med uppsatsen är tämligen svårfunnet för somliga av 

de aktuella oberoende variablerna. Det finns några studier som har undersökt liknade aspekter 

och dessa redovisas nedan. I de fall direkt relaterad forskning inte har existerat har forskning 

inom närliggande forskningsfält använts.   

Nedan följer ett avsnitt som företrädelsevis tar upp just denna forskning där det även motiveras 

varför denna är av relevans för frågeställningen. 

2.1 Tidigare forskning 

Männen konsumerar i dagsläget mängdmässigt sett dubbelt så mycket alkohol som kvinnorna 

både i Sverige och i ett internationellt perspektiv (Anderson 2006; Duncan 2006; Leifman & 

Gustafsson 2003). Dock har kritik riktas mot detta sätt att räkna då kvinnor rent fysiskt får i sig 

betydligt mindre mängd alkohol innan de blir påverkade, exempelvis på grund av mindre 

kroppsvikt samt att kvinnas metabolism är långsammare (Bergmark 2010). 

Oavsett hur alkoholkonsumtion räknas visar forskning att det finns skillnader mellan könen i 

attityd och normer gällande alkohol. Dessa har förändrats under de senare decennierna men 

skillnaden kvarstår, kvinnor tenderar att vara mindre tillåtande och mer negativa till allmän 

alkoholkonsumtion än männen (Bergmark 2010; Johansson & Wirbring 1999). Tidigare var både 

den kvinnliga och manliga inställningen till kvinnlig alkoholkonsumtion synonymt med 

problemkonsumtion. Kvinnan uppfattades även som den som hade ansvar för att kontrollera 

sin(manliga) partners konsumtion samt var mer utsatt för social kontroll då det gällde de egna 

alkoholvanorna. Kvinnan blev heller inte utsatt för samma press att konsumera alkohol från 

omgivningen som mannen (Bergmark 2010). En studie utförd i New York (Ahern m.fl. 2008) 

som undersökte hur normer i olika bostadsområden påverkade individernas alkoholkonsumtion 

uppmärksammande att det var mer socialt stigmatiserande för kvinnor att konsumera höga 

mängder alkohol än det var för män i bostadsområden där normerna var restriktiva (Ahern m.fl. 
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2008). Även studier bland collegeungdomar har ådagalagt samma samband (se t.ex. Lewis & 

Neigbors 2004). Trots ovanstående studier påvisar forskningen att den kvinnliga konsumtionen 

samt attityden allt mer närmar sig mannens, dels genom att kvinnans egen attityd har blivit mer 

positiv samt att samhällets attityd mot kvinnans alkoholkonsumtion har blivit mer tillåtande 

(Bergmark 2002; Bergmark 2010; Johansson & Wirbring 1999). 

I viss mån kan det förväntas att den framtida synen på kvinnlig alkoholkonsumtion kommer att 

bli mer positiv då flickornas ökande konsumtion av alkohol under 1990-talet kan ses som en 

påbörjad uppluckring av könsnormerna samt att medelålders kvinnor är den kategori vars alkohol 

konsumtion har ökat mest sedan 1990-talet (Johansson & Wirbring 1999; Leifman 2003).  

I en longitudinell studie utförd i USA (1998) under åren 1985 – 1995 där attityden samt 

toleransen av alkoholkonsumtion bland kvinnliga och manliga respondenter tillhörande de 

etniska grupperna vita, svarta samt latinos mättes visade att de kvinnliga och manliga åsikterna 

hängde ihop inom etniciteten. De manliga respondenterna tenderade dock att ha en starkare 

attityd än de kvinnliga men samma trender kunde urskönjas. Vita och latinos attityder 

polariserades under åren då allt fler av respondenterna rörde sig bort från det neutrala och blev 

endera mer positiva eller mer negativa i sina attityder. De svarta respondenterna tenderade 

däremot enbart att gå mot en mer negativ inställning i frågan (Caetano & Clark 1998). Den 

starkaste samvariationen existerade dock gällande sambandet mellan den egna 

alkoholkonsumtionen och attityden jämte tolerans av alkoholkonsumtion. En högre konsumtion 

av alkohol synkroniserade med en ökad tolerans hos samtliga respondenter oavsett etnicitet (a.a.). 

Även studier bland college ungdomar påvisar att det råder en samvariation mellan individens 

konsumtion och attityd till alkohol (se t.ex. Perkins & Berkowitz 1987; Wall m.fl. 1998; Lewis & 

Neighbors 2004). Dessa studier uppvisar även att individen har en benägenhet att uppfatta 

omgivningens normer och attityder till alkoholkonsumtion som mer tillåtande och positiva än 

individens egna oavsett vart på attityd-skalan respondenten befinner sig. Det råder således ofta 

missförstånd i hur mycket andra individer konsumerar samt hur positiva de är i sin attityd 

(Perkins & Berkowitz 1987). Detta fenomen förklarar Wall med flera (1998) i sin studie utifrån 

Ajzan och Fishbeins ”teori om motiverad handling” (uppsatsförfattarens egen översättning, 

”Theory of Reasoned Action”) där innebörden ligger i att en persons viljemässiga beteende 

grundas i individens attityd till detta beteende samt vad som upplevs vara andra människor attityd 
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och syn på handlingen. Omgivningens subjektiva normer i en kombination med individens egen 

attityd till handlingen som grund för utfallet, det vill säga det faktiska handlande. Dock väger 

dessa faktorer olika mycket och för vissa självständiga individer som inte påverkas av de rådande 

normerna har dessa inte en avgörande betydelse utan det handlar mer om den personliga attityden 

mot beteendet som avgör handlandet (konsumtionen av alkohol) (Fishbein & Ajzan 1975). Denna 

modell kan appliceras på alkoholkonsumtion i och med att attityden till alkoholkonsumtion samt 

vad som upplevs vara andra människors attityd till alkoholkonsumtion påverkar hur individen 

konsumerar. Dock har kritik riktas mot denna modell då den behandlar alla andra variabler 

(förutom samhällets normer och attityd) som bakgrunds variabler som har en indirekt på verkan 

på individens handlande. Liska (1984) menar att individens sociala position i samhället inte kan 

ses som bakgrundsfaktor då det i högsta grad påverkar vilka resurser och möjligheten individen 

har att handla. Vidare menar författaren även att det inte existerar något kausaltsamband mellan 

attityder, normer och hur individen handlar, snarare att individens beteende och handlingar 

påverkar vilka attityder som utvecklas (a.a.). Uppsatsen kommer utgå ifrån Liskas (1984) 

argumentation att det är handlingen (i detta fall alkoholkonsumtionen) som påverkar attityden 

(a.a.). Dock kommer det av metodologiska skäl inte tas hänsyn till diskussionen om social 

positions påverkan. 

Den tidigare nämnda studien utförd i New York (Ahern mf.l  2008) som undersökte hur normer i 

olika bostadsområden påverkade individernas alkoholkonsumtion påvisade även den starka 

samband mellan dessa båda variabler. Studien uppmärksammade även sambandet mellan 

äktenskap och hög alkoholkonsumtion där ogifta tenderar att ha en högre alkoholkonsumtion än 

gifta (a.a.). Andra studier har också påvisat detta samband. Ducans m.fl. (2006) studie visar att 

giftermål reducerar alkoholkonsumtionen både för män och kvinnor medan samboskap enbart 

reducerar alkoholkonsumtionen för kvinnor (a.a.). Detta förklarades utifrån att det kring 

äktenskapet råder så pass befästa normer om att det är ett steg bort från singellivet och det som 

associeras med det, exempelvis festande med hög alkoholkonsumtion. Inom samboskapet 

däremot är normerna inte lika klara och kravet på ett respektabelt och organiserat liv är inte lika 

påfallande (a.a.). Även Leonard & Rothbar (1999) talar i sin studie om den så kallade ”marriage-

effect” som innebär att äktenskap reducerar den totala alkoholkonsumtionen samt 

intensivkonsumtionen (a.a.). Miller-Tutzauer m.fl. (1991) longitudinella studie visar att 

alkoholkonsumtionen börjar avta redan något år innan giftermålet för att därefter minska i cirka 
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ett år efter innan stabilisering skedde. Således kan man inte urskilja någon betydande skillnad 

mellan par som har varit gifta i ett år eller längre och hur de konsumerar alkohol (a.a.). Även 

detta förklarades utifrån att giftermål befäster nya regler där konstrasten mot vad singellivet 

inkluderade är betydande. Den nya rollen som gift innebär att ta på sig en mer seriös framtoning 

där exempelvis fast jobb och stabil relation är det centrala och att konsumera höga mängder 

alkohol upplevs som en handling som motverkar detta (Miller-Tutzauer mf.l. 1991). Eftersom 

denna avstanning inträffar redan något år innan giftermålet så kan det enligt författarna till 

studien antas att det inte är äktenskapet i sig som är det centrala. Snarare ser de det som att 

rollövergången sker successivt i takt med att relationen stabiliseras och äktenskap kommer på tal 

(a.a.). Dessa moraliska väderingar antas även i denna uppsats kunna appliceras på individens 

attityd till alkoholkonsumtion. Utgångspunkten kommer dels av att den egna konsumtionen samt 

attityd till konsumtion tenderar att samvariera. Samt att det kan tänkas att anta en mer restrektiv 

och negativ hållning mot konsumtion av alkohol kan vara något individen gör för att ta på sig en 

mer seriös framtoning samt göra en tydligare avvikelse från singellivet. 

Återkommande studier påvisar att konsumtion av alkohol även påverkas av ålder. Ofta har yngre 

individer en högre alkoholkonsumtion vilken tenderar att sjunka efter 25 samt att nå den lägsta 

konsumtionsnivån efter 55 (Leifman 2003; Naimi m.fl. 2003). En studie utförd i Sverige mellan 

1982 -2002 visar att yngres (20-24år) självrapporterade konsumtionsnivåer är ca 45-55 procent 

högre än genomsnittskonsumtionen för alla män och kvinnor i åldrarna 16 -80 år (Leifman 2003). 

Detta konsumtionsmönster är inte världsomfattande utan i exempelvis Syd- och Centraleuropa är 

konsumtionen högre bland medelålders än yngre vuxna (a.a). Sverige har ur ett internationellt 

perspektiv en låg totalkonsumtion men återkommande berusningsdrickande i form av 

intensivkonsumtion (a.a; Bergmark 2010). Dock kan inte detta generaliseras på hela befolkningen 

utan det råder skilda sätt både i hur mycket och när, var och hur alkohol konsumeras mellan de 

olika ålderspannen. Generellt tenderar yngre att ha en högre intensivkonsumtion, det vill säga 

mycket vid färre tillfällen, medan äldre tenderar att konsumera oftare och i mindre volymer. Den 

svenska dryckeskulturen är, som påpekats tidigare i uppsatsen, rusorienterad det vill säga 

svensken eftersträvar generellt ruset vid konsumtion av alkohol. Detta är relevant för den ställda 

frågeställning med anledning av den tidigare redovisade forskningen visar att attityd och 

alkoholkonsumtion tenderar att samvariera. Studier om ålder och attityd till alkoholkonsumtion är 

svårfunnet och därav kommer den teoretiska förankringen utgå ifrån att olika åldersgrupper 
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konsumerar alkohol i olika mängd samt på olika sätt. Eftersom den tidigare forskninge visar att 

individens alkoholkonsumtion tenderar att samvariera med en allmän attityd till 

alkoholkonsumtion kommer det därav antas att det råder ett samband mellan individens ålder och 

attityd till alkoholkonsumtion.  

En finsk studie (Raitasalo m.fl. 2010) visar att det generellt råder en ökad konsumtion samt 

positiv attityd till alkoholkonsumtion i berusningssyfte i det vardagliga livet dock existerar en 

mer negativ trend gällande alkoholkonsumtion i familjelivet. Att konsumera alkohol i närheten av 

små barn bemöttes av en negativ attityd oavsett ålder eller kön. En skillnad mellan huruvida 

respondenten hade barn eller inte kunde urskönjas då individer som hade barn tenderade att ha en 

mer negativ attityd till alkoholkonsumtion (a.a.). En diskrepans om när alkoholkonsumtion var 

okej eller inte existerade då det fanns en signifikant skillnad i undersökningen när respondenterna 

skulle ta ställning till påståendena okej att konsumerar alkohol i närheten av små barn och okej 

att dricka i närheten av småbarn om någon annan vuxen är nykter och ser efter dem. Flertalet 

som svarade negativt på det första påståendet var positivt till det sist nämnda. Denna ambivalens 

var speciellt tydlig bland pappor till småbarn medan kvinnor överlag tenderade att vara mer 

strikta och negativa i sin hållning (a.a.). Svaren i denna fråga samvarierade även med individens 

egna konumtion. Respondenter med högre konsumtion var ofta mer positiva i sina svar. Även 

respondenternas konsumtionsvanor tenderade att påverkas av om de bodde tillsammans med barn 

eller ej. Kvinnor utan barn i hemmet konsumerade överlag mer alkohol än kvinnor med barn i 

hemmet vilket var även var åldersöverskridande (a.a.). Män som hade småbarn konsumerade mer 

sällan alkohol men då i berusningssyfte medan män med äldre barn tenderade att dricka mer 

frekvent men i mindre mängder (a.a.).  

Novus har på uppdrag av organisationen IQ utfört en undersökning via 2000 telefonintervjuer 

angående svenskars attityd i förhållande till allmän alkoholkonsumtionen. Dessa visade att män 

generellt sett är mer positiva i sin attityd till alkoholkonsumtion i allmänhet än kvinnor. Yngre 

har en mer positiv attityd än äldre (IQ 2011). Dock kan objektiviteten och tillförlitligheten 

diskuteras i denna rapport då IQ är ett dotterbolag till Systembolaget vars vision är att ”att 

etablera måttfullhet som en betydande värdering. Det ska dessutom vara självklart att avstå från 

alkohol i trafiken, på jobbet, bland barn, ungdomar och för gravida” (a.a: 18) samtidigt som de 

också tjänar pengar på att försälja alkohol. Detta kan naturligtvis påverka objektiviteten i 

framställningen av resultatet. Undersökningen är utförd av Novus, som är ett oberoende 



 

 9 

 

undersökningsföretag, samt att fil. Dr i sociologi, Arne Modig, har agerat som oberoende 

analytiker av materialet. Detta ökar tillförlitligheten samt objektiviteten och därmed anses studien 

vara en källa värd att nämna då den ger en fingervisning i hur den svenska attityden till allmän 

alkoholkonsumtion ser ut vilket annars är en aspekt som med anledning av forskningsbrist skulle 

bli i det närmaste outredd i uppsatsen.  

2.1.1 Hypotessammanställning  

Utifrån ovanstående forskning kan det sammanfattningsvis utläsas att både attityden till kvinnlig 

alkoholkonsumtion samt kvinnors attityd till det egna drickandet lutar åt att bli mer positiv. 

Uppsatsen kommer dock att utgå ifrån att en diskrepans mellan könen fortfarande föreligger. 

Detta ger hypotesen: Kvinnor har en mer negativ attityd till alkoholkonsumtion än män.   

Utifrån ovanstående forskning antas att egen konsumtion och attityd till alkoholkonsumtion 

samvarierar. Detta ger hypotesen: Lågkonsumenter har en mer negativ attityd till 

alkoholkonsumtion än högkonsumenter. 

Utifrån ovanstående forskning verkar äktenskapet ha en stark normerande effekt på individen 

inklusive en reducerande effekt på individens alkoholkonsumtion vilket även i denna uppsats 

kommer att antas ha en påverkan på individens attityd till alkohol. Detta ger hypotesen: Gifta har 

en mer negativ attityd till alkoholkonsumtion än ogifta. 

Utifrån ovanstående forskning tenderar ålder och alkoholkonsumtion att samvariera. Med 

anledning av att den tidigare forskningen påvisar att samband existerar mellan 

alkoholkonsumtion och attityden till alkohol kan man anta att ålder även samvarierar med 

attityden till alkohol. Äldre kommer därför antas ha en mer restriktiv hållning till alkohol än 

yngre. Detta ger hypotesen: Äldre har en mer negativ attityd till alkoholkonsumtion än yngre. 

Utifrån ovanstående forskning tenderar individer med barn att ha en mer negativ attityd till 

alkoholkonsumtion än individer utan barn. Detta ger hypotesen: Individer med barn har en mer 

negativ attityd till alkoholkonsumtion än individer utan barn. 
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3. Metod och Data 

I detta kapitel kommer studiens tillvägagångssätt att redovisas. Vilket datamaterial som använts, 

operationaliseringar, variabelpresentation samt val av analysmetod. 

3.1 Tillvägagångssätt 

Uppsatsen är utav kvantitativ- samt deduktiv-karaktär då teori som skapats av tidigare forskning 

har härlett till ett antal hypoteser (Bryman 2002). Fördelen med att använda kvantitativ metod är 

att det blir genomförbart att studera separata variabler samtidigt som det konstanthålls för andra 

tolkningsvariabler. Resultatet blir även mer lätt förmedlat till läsaren (Bryman 2002; 

Edling&Hedström 2003).  Eftersom uppsatsen ska utföras under en begränsad tidsperiod har detta 

redan existerande material valt att användas. Detta leder dock till vissa nackdelar vilket kommer 

diskuteras i diskussions avsnittet (se 5 Diskussion ).  

3.2 Datamaterial 

Det material som ligger till grund för analysen är en tvärsnittsstudie genomförd av SoRAD 

(Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning) vid Stockholms Universitet på 

uppdrag av Socialdepartementet (Hradilova Selin 2004). Syftet med studien var att kartlägga 

svenskarnas alkoholvanor i huvudsak för att få en uppfattning om den problematiska 

konsumtionen av alkohol. Hela urvalet bestod av 7899 individer 17–80 år gamla som 

slumpmässigt valdes ut från Statistiska centralbyråns (SCB) register över totalbefolkningen 

(RTB) och svarsfrekvensen låg på 69 procent (externt bortfall på 31 % = 2430 individer) 

(Hradilova Selin 2004). Denna svarsfrekvens räknas som acceptabel och trenden tenderar annars 

att gå mot att allt färre svarar på surveyundersökningar (Bryman 2002). Respondenterna 

kontaktades via telefon och intervjuer genomfördes under perioden februari till april 2002. 

Bortfallet bestod till största del av individer som ej anträffades med anledning av exempelvis 

avsaknad av telefon, hemligt nummer och dylikt, en analys av bortfallets registeruppgifter 
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påvisade en något högre andel av utlandsfödda, män samt ensamstående bland bortfallet än bland 

de intervjuade (a.a.). Det kan också antas att det i bortfallet finns en högre andel högkonsumenter 

av alkohol då individer med problemkonsumtion oftare tenderar att inte svara på 

enkätundersökningar (Kühlhorn 2000). Dock beräknas den externa validiteten samt 

tillförlitligheten på aggregerad nivå vara hög då respondenterna valdes ut med hjälp av ett 

slumpmässigt urval ur ett register ur totalbefolkningen vilket innebär att urvalet är representativt 

och kan generaliseras till hela svenska befolkningen (a.a.).  

Studien har använt sig av ett strukturerat intervjuformulär.  Detta är att föredra då det underlättar 

dels själva frågandet men även registreringen och kategoriseringen av svaren (Bryman 2002). 

Telefonintervjuer är även billigare och tar inte lika mycket tid i anspråk som exempelvis 

postenkäter dock missas, som nämndes ovan, de individer som inte har tillgång till fast telefon 

(Bryman 2002; Hradilova Selin 2004).  

Frågeformuläret var inriktat på huvudområdena: alkoholkonsumtion, berusning, 

dryckessammanhang och alkoholrelaterade problem inom olika livsområden - familj, sociala 

relationer, arbete, ekonomi, lag och ordning samt hälsa (Hradilova Selin 2004) och omfattade 

totalt 146 frågor. Vissa av frågorna som exempelvis inte har berört problematiskt beteende, 

dryckessammanhang eller varit av känslig karaktär har enbart ställts till några av respondenterna. 

Studien har, som nämnts tidigare, inkluderat tre delurval och till det urval som används i 

uppsatsen ställdes exempelvis frågor kopplade till attityden till alkohol och omfattar 1784 

respondenter (se 3.4 Operationalisering).  

3.3 Analysmetod 

3.3.1 Faktorsanalys 

För att lokalisera underliggande dimensioner bland de 11 påståendena (se 1 Inledning) som är 

tänkta att mäta den beroende variabeln attityd till alkoholkonsumtion har en faktorsanalys 

använts. Faktorsanalys är en statistikmetod som härstammar från en matematiskmodell där de 

olika faktorerna skattas och summeras. Utifrån denna summering grupperas faktorerna (i denna 

studie 11 påståenden) så underliggande dimensioner kan urskiljas (Field 2009). Dessa 

dimensioner är i exempelvis en enkätundersöknings frågebatteri ett mönster i hur respondenterna 
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tenderar att svara på frågorna. Om vissa av frågorna har benägenhet svar (och hamnar inom 

samma faktor) kan det vara tecken på att frågorna mäter samma bakomliggande dimension 

(Room & Hradilova Selin 2004).  

3.3.2 Cronbach alpha 

För att testa skalreabiliteteten för de olika attitydfrågorna används Cronbach alpha-testet. 

Reabilitet är ett mått på hur pålitligt och följdriktigt ett begreppet är. Cronbach alpha mäter den 

interna reabiliteten vilket syftar till att undersöka hur respondenters svar i exempelvis en 

enkätundersökning ”hänger ihop” (Bryman 2002). När en attityydskala används och varje svar 

respondenten ger på respektive påstående aggregeras till en totaltsumma, existerar en risk att 

indikatorerna som används för att mäta begreppet (i detta fall attityd till alkoholkonsumtion) inte 

har en inre följdriktighet det vill säga, inte hänger ihop. I detta fall kan frågorna vara orealterade 

till det som ska mätas och därav vara indikatorer på något annat (a.a.)  Cronbach alpha är baserat 

på ett split-half-test där påståendena slumpmässigt delas in i två grupper där svaren jämförs med 

varandra. Cronbach alpha räknar ut en korrelations kofficent för samtliga möjliga sätt 

påståendena kan delas in i två grupper på. Genomittsvärdet för samtliga möjliga kombinationer 

av påståendet är Alpha-kofficienten (a.a.; Field 2009). Alpha kofficienten kan anta värden mellan 

0 och 1 och värden över 0.8 brukar betraktas som reabla (a.a.).  

3.3.3 Bivariata analyser 

Materialet har bland annat analyserats med hjälp av korstabeller samt signifikanstestats med 

Pearsons Chi
2
( χ 

2
). Anledningen till valet av denna analysmetod är att vissa av variablerna i 

materialet ligger på nominal skalnivå (kön, civilstatus samt har barn eller ej). Pearsons Chi
2
-test 

utgår ifrån att en hypotetisk nollfördelning existerar (finns ingen skillnad mellan variabeln) och 

jämför dessa förväntade värden med de observerade värdena. Pearsons Chi-2 mäter således om 

det råder statistiskt signifikanta skillnader mellan variabelvärdena, dock kan måttet inte avgöra 

vilken styrka eller riktning sambandet har (Dahmström 2005; Edling & Hedström 2003). 

3.3.4 Logistisk regressionanalys 

Materialet har även analyseras med hjälp av logistisk regression. Anledningen till valet av denna 

analysmetod är främst att den beroende variabeln (attityd till alkoholkonsumtion) är dikotom, det 
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vill säga att den enbart kan anta två värden (1/0). Dessutom är en av de oberoende variablerna, 

barn, snedfördelad vilket den logistiska regressionen kan hantera. Den logistiska regressionen 

använder den naturliga logaritmen av oddset (kallad logiten) för den beroende variabeln. Oddset 

är sannolikheten dividerat med dess motsatts vilket i detta fall ger Y=1 dividerat med Y=0. När 

sannolikheten yttras som odds får det innebörden att den övre gränsen (1) elimineras samt att 

nedre gränsen (0) försvinner när värdena logaritmernas och variabeln blir således oändlig. Om 

oddskvoten är större än 1 innebär det att sannolikheten ökar och är därmed positivt. Är 

sambandet mindre än 1 innebär det att sannolikheten minskar och är därmed negativ (Edling & 

Hedström 2003; Field 2009).  

För att bedöma huruvida den logistiska regressionsmodellen passar de data som ingår i urvalet 

används Pseudo R2 som mäter hur de oberoende variablerna sammantaget reducerar 

likelihoodvärdet. Likelihoodvärdet är ett slags sannolikhetstest som predicerar hur sannolikt det 

är att det som observeras prediceras utifrån ett observerat värde på en oberoende variabel. Desto 

större likelihoodvärde desto mer oförklarade observationer finns det (Edling & Hedström 2003). 

Psedo R2 kan mätas på olika sätt och denna uppsats kommer använda sig utav Nagelkerkes R som 

i princip bygger på hur den urspunglinga modellen skapad av konstanter jämförs med den 

predicerade modellen (a.a.).  

När logistisk regressionsanalys används ska hypoteser om det förväntade utfallet existera (se 

2.1.1 Hypotessammanställning). Detta med anledning av att det som mäts är hur stor 

sannolikheten att den oberoende variablerna (X) kommer påverka den beroende variabeln (Y) att 

anta värdet positiv eller negativ (Field 2009). När den logistiska regressionen utförs använder 

man så kallade referenskategorier där man kodar variablerna utifrån riktningen som hypoteserna 

visar. Exempelvis antas utifrån tidigare forskning att kvinnor ska ha en mer negativ attityd mot 

alkohol än män och kvinna kodas därför som 0 medan man kodas som 1 (män jämförs i 

förhållande till kvinnor).  

Den logistiska regressionen har utförts i tre steg där de oberoende variablerna har adderats 

vartefter. 
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3.4 Operationalisering 

3.4.1 Operationalisering av den beroende variabeln (Y) 

Attityd-indexet skapades utifrån 11 påståenden om huruvida det är okej att konsumera alkohol i 

vissa specifika situationer. Respondeterna fick ta ställning till följande påståenden: OK med 

alkohol på fest hos någon, OK med alkohol när man umgås med sina barn under 10 år, OK med 

alkohol för man vid middag med sin fru, OK med alkohol för fru vid middag med sin man,  OK 

med alkohol för kvinna i bar med vänner, OK med alkohol för man i bar med vänner, OK med 

alkohol med arbetskamrater vid lunch, OK med alkohol hemma med vänner, OK med alkohol vid 

midsommarfirande, OK med alkohol med vänner efter jobbet, OK med alkohol innan man kör 

bil. Svarsalternativen som gavs var Ingen alkohol, 1 -2 glas, Tillräckligt för att känna sig 

påverkad, Att bli full ibland är acceptabelt, Vet ej samt Vill ej svara.  Svarsalternativen Vet ej 

samt Vill ej svara behandlandes som bortfall och ersattes med medelvärdet. Efter en 

faktorsanalys (se Tabell 1) gjordes valet att samtliga påståenden skulle tas med i indexet. Dessa 

11 påståenden påvisade även en hög intern reabilitet, cronbach alpha=.908 (se Tabell 2). 

Variabeln dikotomiserades till två kategorier ”negativ attityd” och ”positiv attityd”. 

Tabell 1. Tabell över faktorladdningar för attityd till alkoholkonsumtion  

 Faktor 1 Faktor 2 

OK med alkohol på fest hos någon .585 .667 

OK med alkohol när man umgås med sina barn .741  

OK med alkohol för man vid middag med sin fru .917 .486 

OK med alkohol för fru vid middag med sin man .886 .475 

OK med alkohol för kvinna i bar med vänner .340 1.518 

OK med alkohol för man i bar med vänner .395 1.414 

OK med alkohol med arbetskamrater vid lunch .860 .418 

OK med alkohol med alkohol hemma med vänner .764 .793 

OK med alkohol vid midsommarfirande .766 .796 
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OK med alkohol vänner efter jobbet  1.316 .327 

OK med alkohol innan man kör bil .503  

 

Det tabell 1 visar  är hur variblerna “laddar” inom varje faktor (Field 2009). Samtliga variabler 

har höga laddningsvärden (över 0.3, värden under detta visas ej i tabellen) på Faktor 1 vilket 

innebär att de tillsammans representerar en bakomliggande faktor. Detta innebär att hur individen 

tenderar att svara på ett av påståendena hänger ihop med hur denne svarar i de övriga. Samtliga 

11 påståenden mäter således en bakomliggande faktor, attityden till alkoholkonsumtion.  

Tabell 2. Tabell över den interna reabiliteten (Cronbach alpha) 

 Korrelation mellan 

variabeln och hela skalan 

Cronbach alpha med 

variabeln utesluten 

OK med alkohol på fest hos någon .605 .902 

OK med alkohol när man umgås 

med sina barn 

.478 .908 

OK med alkohol för man vid 

middag med sin fru 

.743 .895 

OK med alkohol för fru vid 

middag med sin man 

.714 .897 

OK med alkohol för kvinna i bar 

med vänner 

.709 .897 

OK med alkohol för man i bar 

med vänner 

.732 .895 

OK med alkohol med 

arbetskamrater vid lunch 

.639 .900 

OK med alkohol med alkohol 

hemma med vänner 

.746 .895 
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OK med alkohol vid 

midsommarfirande 

.715 .896 

OK med alkohol vänner efter 

jobbet  

.608 .904 

OK med alkohol innan man kör 

bil 

.563 .905 

Cronbach alpha för hela skalan  .908 

 

Tabell 2  visar cronbach alpha vädena för samtliga påståenden som efter en faktorsanalys valdes 

att användas i variabeln attityd till alkoholkonsumtion. Ett cronbach alpha test gjordes innan 

faktoreringen men eftersom samtliga variabler valdes att användas i ett enda index som mäter 

attityd redovisas inte detta här eftersom det innehåller exakt samma information. Hade det efter 

faktoreringen valts att gå vidare med två attityd-index hade det utförts ytterliggare två 

reabalitetstest för att se hur väl frågorna inom de båda indexen skulle ha passat ihop. Påståendena 

befinner sig i mellan intervalen .895 - .908 vilket anses vara ett bra värde (Bryman 2002; Field 

2009). I kolumnen Cronbach Alpha med variabeln utesluten kan det utläsas att samtliga varabler 

befinner sig under eller har exakt .908 om de skulle raderas från reabilitets testet. Detta innebär 

att alpha-koffecienten enbart skulle bli sämre eller inte påverkas om någon av påståendena skulle 

raderas från skalan. Alpha-koffecient värdet på .908 anses vara ett bra värde och en indikator på 

hög reabilitet inom indexet 

3.4.2 Operationalisering av de oberoende variablerna (X) 

Respondentens alkoholkonsumtion mäts genom den oberoende variabel alkoholkonsumtion som 

har genererats utifrån 12 frågor om respondentens dryckeskonsumtion. Frågorna är ej 

dryckesspecifika (specificerar inte öl, vin, sprit etc.) utan frågar om hur ofta respondenten 

konsumerar standarddrinkar samt antalet som brukar konsumeras. Svaren på dessa frågor har 

summerats till liter 100 procentig alkohol per person och år. Denna skala kallas för GF-skalan 

(graduated frequency) och är en metod som ofta används internationellt för att skatta 
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alkoholkonsumtionen men har inte används i någon större omfattning i Sverige1. Vanligtvis 

inleds frågebatteriet med att man frågar om de höga konsumtionsnivåerna (hur ofta man druckit 

20 drinkar eller fler under samma dag) för att sedan gå nedåt på skalan tills den lägsta nivån har 

nåtts (hur ofta man druckit 1 -2 drinkar per dag). Utifrån det sammanräknade måttet delades 

respondenterna in i låg, medel samt högkonsumenter. Studien vars material ligger till grund för 

uppsatsen syftar till att utreda svenskars alkoholvanor samt deras konsekvenser och är därav 

inriktad på problemkonsumtion. För att mäta alkoholkonsumtionen ställdes olika frågor till de 

olika urvalen (A, B samt C). Frågeformuläret som användes hade en filtrering som berörde 

individer som ej druckit alkohol de senaste 12 månaderna, ej drack mer än en gång i månaden 

samt aldrig drack mer än 1-2 drinkar vid dryckestillfället. Dessa individer kategoriserades som 

icke – låg konsumenter och filtrerades bort från mer ingående frågor om deras 

alkoholkonsumtion (Hradilova Selin 2004). Detta är både en för och nackdel för uppsatsens syfte. 

Uppsatsen syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar individens attityd till alkohol och 

denna filtrering exkluderas de med väldigt lite konsumtion ifrån studien. Samtidigt rymmer denna 

grupp av individer en del före detta alkoholister som skulle kunna påverka resultatet felaktigt.  

Variabeln ålder baserades på en fråga om vilket år respondenten var född och räknades sedan om 

till vilken ålder respondenten hade vid tidpunkten för intervjun år 2002. Utifrån tidigare 

forskning över hur åldern påverkar individens konsumtionsvanor (se kapitel 2.1) kategoriserades 

respondenterna in i yngre (17-29år) medel (30-50år) och äldre (50+). Dock togs hänsyn till 

materialets fördelning. Enligt tidigare forskning minskar alkoholkonsumtionen efter fyllda 25 

men då variabeln skulle innehålla för få respondenter i den ”yngre” kategorin utökades den till 29 

år. Tidigare forskning indikerar att konsumtionen sjunker efter 55 men av samma anledning som 

för den yngsta åldersgruppen drogs gränsen för ”äldre” vid 50. 

Variabeln civilstatus baseras på huruvida respondenten är gift eller ej och är således en dikotomi 

med kategorierna ogift eller gift.     

                                                 

1 I Sverige används ofta den såkallade kvantitet frekvens-skalan (KF-skalan) där frågorna är dryckesspecifika 

(uppdelade på öl, vin, sprit etc.) och undersöker hur mycket av de olika dryckesslagen respondenten konsumerat de 

senaste 12 månaderna. Även dessa värden räknas sedan likt GF-skalan ihop till liter alkohol per person och år. Till 

GF-skalan är WHO upphovsmakare och den har fått kritik för att frambringa lägre självrapporterad 

alkoholkonsumtion (Leifman 2004). Detta spelar dock ingen större roll här eftersom uppsatsen inte har som syfte att 

skatta exakta konsumtionsnivåer utan snarare konsumtionsgrupper. 
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Variabeln barn nominella definition är huruvida individen har barn eller ej dock med anledning 

av SORADs frågebatteris utforming kommer den operationella definitionen bli annorlunda. 

Variabeln skapades utifrån att respondenterna fick besvara frågan om de delade hushåll med egna 

barn (ej partners barn), gemensamt barn, eller partners barn dessa slogs ihop till kategorin ”bor 

med barn” övriga respondenter som inte delade hushåll med barn kategoriserades som ”bor ej 

barn”. Variabeln Barn mäter således huruvida respondenten delar hushåll med barn eller inte.
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4. Resultat 

I detta kapitel kommer uppsatsens resultat redovisas. Avsnittet inleds med deskriptiv statistik 

över sambanden mellan den beroende variabeln Attityd och de fem oberoende variablerna. 

Kapitlet avslutas med en redovisning av den logistiska regressionen.  

4.1 Deskriptiv statistik 

Tabell 3. Tabell över andelen (%) negativ och positiv attityd till alkoholkonsumtion, uppdelat på 

barn, civilstatus, egen konsumtion, kön, och ålder. 

 Negativ attityd Positiv attityd p-värde (Chi2) 

Samtliga (1784)    

Kön   .000
***

 

Kvinna(n=926) 56.8 43.2  

Man(n=858) 46.0 54.0  

Ålder   .000
***

 

Äldre (n=1080) 45.9 44.1  

Medel (n=542) 68.5 31.5  

Yngre(n=162) 67.3 62.7  

Civilstatus   .000
***

 

Gift(n=764) 42.4 57.6  

Ogift(n=766) 64.1 35.9  

Barn   Ej sign
 

Bor m. barn (n=621) 35.6 64.4  
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Bor ej m. barn (n=1163) 33.9 66.9  

Egen konsumtion   .000
***

 

Låg(n=621) 70.0 30.0  

Medel(n=593) 56.5 43.5  

Hög(n=570) 36.1 63.9  

***p  <0.0001 

 

Ur tabell 3 kan det utläsas att de respondenter som är kvinnor har 56.8 procent en negativ 

attityd till alkoholkonsumtion medan 43.2 procent har en positiv attityd till 

alkoholkonsumtion. Av de respondenter som är män har 46.0 procent negativ attityd till 

alkoholkonsumtion medan 54.0 procent har en positiv attityd till alkoholkonsumtion. Detta 

resultat är signifiknat på 99.9 procentig signifikansnivå (p <0.0001) således kan de antas att 

det råder signifikanta skillnader som ej är beroende av slumpen mellan kategorierna inom 

variabeln kön och attityden till alkoholkonsumtion. 

De respondenter som tillhör kategorin äldre har 45.9 procent en negativ attityd till 

alkoholkonsumtion medan 44.1 procent har en positiv attityd till alkoholkonsumtion. Av de 

respondenter tillhör kategorin medelålders har 68.5 procent negativ attityd till 

alkoholkonsumtion medan 31.5 procent har en positiv attityd till alkoholkonsumtion. Av de 

respondenter som tillhör kategorin yngre har 67.3 procent en negativ attityd till 

alkoholkonsumtion medan 62.7 har en positiv attityd till alkoholkonsumtion. Detta resultat 

är signifiknat på 99.9 procentig signifikansnivå (p <0.0001) således kan de antas att det råder 

signifikanta skillnader som ej är beroende av slumpen mellan kategorierna inom variabeln 

Ålder och attityden till alkoholkonsumtion. 

De respondenter som är gifta har 42.4 procent en negativ attityd till alkoholkonsumtion 

medan 57.6 procent har en positiv attityd till alkoholkonsumtion. Av de respondenter som är 

ogifta har 64.1 procent negativ attityd till alkoholkonsumtion medan 35.9 procent har en 

positiv attityd till alkoholkonsumtion. Detta resultat är signifiknat på 99.9 procentig 

signifikansnivå (p <0.0001) således kan de antas att det råder signifikanta skillnader som ej 
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är beroende av slumpen mellan kategorierna inom variabeln civilstatus och attityden till 

alkoholkonsumtion.  

De respondenter som bor med barn har 35.6 procent en negativ attityd till 

alkoholkonsumtion medan 64.4 procent har en positiv attityd till alkoholkonsumtion. Av de 

respondenter som ej bor med barn 33.9 procent negativ attityd till alkoholkonsumtion medan 

66.9 procent har en positiv attityd till alkoholkonsumtion. Pearsons Chi
2
 uppvisade ett icke 

signifikantvärde och skillnader mellan kategorierna i denna variabler kan således vara 

beroende av slumpen.  

De respondenter som har en låg egen konsumtion av alkohol har 70,0 procent en negativ 

attityd till alkoholkonsumtion medan 30.0 procent har en positiv attityd till 

alkoholkonsumtion. Av de respondenter som har en medelkonsumtion är 56.5 procent 

negativ attityd till alkoholkonsumtion medan 43.5 procent har en positiv attityd till 

alkoholkonsumtion. Av de respondenter som har en hög alkoholkonsumtion har 36.1 procent 

en negativ attityd till alkoholkonsumtion medan 63.9 har en positiv attityd till 

alkoholkonsumtion. Detta resultat är signifiknat på 99.9 procentig signifikansnivå (p 

<0.0001) således kan de antas att det råder signifikanta skillnader som ej är beroende av 

slumpen mellan individerna mellan kategorierna inom variabeln egen konsumtion och 

attityden till alkoholkonsumtion 

Tabell 1 visar sammanfattningsvis att samtliga variabler förutom bor med barn uppvisade 

signifikans (p<0.0001). Detta innebär att det kan antas att det råder signifikanta skillnader 

som ej är beroende av slumpen mellan de undersökta variablerna och dess attityd till 

alkoholkonsumtion. 

4.2 Logistisk regressionsanalys  

Den logistiska regressionen har som tidigare nämndts utförts i tre steg där de oberoende 

variablerna har adderats efterhand. I modell 1 ingick variabeln kön med kategorin kvinna som 

referenskategori samt variablen ålder med äldre som referenskategori. I modell 2 ingick variabeln 

barn med kategorin bor med barn som refernskategori samt variablen civilstatus med kategorin 

gift som referenskategori. Avslutningsvis i modell 3 adderades individens egna 

alkoholkonsumtion med lågkonsumenter som referenskategori. Samtliga tolkningar som görs av  
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variablernas oddskvoter i de olika modellerna utgår ifrån att övriga varibler är konstathållna (alla 

övriga variabler lika).  

Eftersom samtliga hypoteser har förväntningar på sambandets riktning har enkelsidigt 

signifikansvärde använts. Stjärnorna står för detta enkelsidiga signifikansvärden och desto fler 

stjärnor innebär högre säkerhet i skattningarna att dessa inte är ett utfall av slumpen (Edling och 

Hedström 2003). 

Tabell 4. tabell över den logistiska regressionsanalysen 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

 Oddskvoten Oddskvoten Oddskvoten 

Samtliga (1784)    

Kön    

Man (ref.kat:kvinna) .483
***

 .494
**

 .243
**

 

Ålder   . 

Medel (ref.kat:äldre) -1.057
***

 -.930 -916
***

 

Yngre (ref:kat:äldre) -1.089
***

 -1.025 -527
*
 

Civilstatus    

Ogift(ref.kat:gift)  -473
***

 -431
**

 

Barn    

Bor ej m. barn (ref.kat:bor m. 

barn) 

 .316
**

 242
ejsig

 

Egen konsumtion    

Medel (ref:kat:låg)   .604
***

 

Hög (ref.kat:låg)   1.430
***

 

Nagelkerkes R .087 .114 .191 

*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.0001. 
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Modell 1 där de oberoende variablerna kön och ålder användes visade att båda dessa variabler har 

betydelse för individens benägenhet att vara positiv eller negativ till alkoholkonsumtion. 

Sannolikheten att en person har en positiv attityd ökar med 48.3 % procent (p<0.0001) om det är 

en man jämfört med om den är en kvinna. Variabeln ålder påvisar ett negativt samband och går 

därmed emot hypotesen Äldre har en mer negativ attityd till alkoholkonsumtion än yngre. 

Sannolikheten att en person har en negativ attityd till alkoholkonsumtion ökar med 105.7 procent 

(p<0.0001) om det är en medelålders som jämförs med en äldre. Sannolikheten att yngre innehar 

en mer negativ attityd jämfört med äldre är 108.9 procent (p<0.0001). Modellen uppvisar ett 

förklaringsvärde på 8.7 procent (Nagelkerkes R= 0.087). 

I modell 2 där de oberoende variablerna civilstatus samt barn adderades kvarstod signifikansen 

för variablerna kön och ålder. Sannolikheten för en man att ha en mer positiv attityd till 

alkoholkonsumtion jämfört med en kvinna ökade till 49.4 procent (p<0.0001). Ålderns betydelse 

för attityden till alkoholkonsumtion sjönk något. Medelålders ökade sannolikhet till positiv 

attityd till alkoholkonsumtion med jämfört med äldre sjönk till 93.5 procent (<0.0001). Yngres 

ökade sannolikhet till positiv attityd till alkoholkonsumtion jämfört med äldre sjönk till 102.5 

procent (<0.0001). Civilstatus uppvisade ett negativt samband vilket innebär att resultatet går mot 

hypotesen Gifta har en mer negativ attityd till alkoholkonsumtion än ogifta. Sannolikheten att en 

person har en positiv attityd ökar med 31.6 %  procent (p<0.0001) om den är en individ boende 

utan barn jämfört med om den är en individ boenden med barn. Modellens förklaringsvärde 

ökade med tillförseln av de två nya variablerna till 11.4 procent (Nagelkerkes R=0.114).  

I modell 3 där den oberoende variabeln egen konsumtion adderades uppvisade samtliga variabler 

förutom barn signifikanta resultat. Sannolikheten att en man ska ha en mer positiv attityd till 

alkoholkonsumtion jämfört med en kvinna sjönk till 24.3 procent (p<0.01). Variabel ålders båda 

kategorier sjönk till 91.6 procent (p<0.0001) respektive 52.7 procents (p<0.05) sannolikhet för 

respondenterna i medelålders samt yngre kategorin att anta en negativ attityd till 

alkoholkonsumtion jämfört med äldre. Sannolikheten att en person har en negativ attityd ökar 

med 43.1 procent (p<0.0001) om den är en ogift individ jämfört med om det är en gift individ. 

Variabeln barns sannolikhet för individer ej boende med barn att ha en positiv attityd till 

alkoholkonsumtion jämfört med individer boende med barn minskade till 24.2 procent. Dock 

försvann signifikansen och detta resultat kan således vara beroende av slumpen. Modellens 
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förklaringsvärde ökade med tillförseln av den nya variabeln till 19.1 procent (Nagelkerkes 

R=0.191). 
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5. Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka faktorer som påverkar individens attityd till 

alkoholkonsumtion med fokus på vilka faktorer som ingick i påståendena som bildade 

attitydsindexet.  

Huruvida en individ är man eller kvinna, gift eller ogift, brukar mycket eller lite alkohol samt 

vilken ålder denne har, är alla faktorer som påverkar vilken attityd individen har beträffande 

alkoholkonsumtion.  

Individens kön går i linjen med hypotesen som visade att kvinnor tenderar ha en mer negativ 

attityd till alkoholkonsumtion än män. Trots att den kvinnliga attityden till alkoholkonsumtion 

allt mer börjar närma sig mannen så existerar således fortfaranden skillnader mellan könen i 

attityden till alkoholkonsumtion (se t.ex Bergmark 2010; Johansson & Wirbring 1999).  

Den egna konsumtionen är även en faktor som går i linje med den tidigare forskningen där bland 

annat där Liska (1984) menar att det är det faktiska handlandet (i detta fall alkoholkonsumtion) 

påverkar vilken attityd individen har till alkoholkonsumtion. När egen konsumtions variabeln 

adderades i modell 3 nästan halverades oddskvoterna för variablerna kön och yngre-kategorin i 

variabeln ålder. Detta innebär att en stor del av attityden i dessa variabler fångas upp av variabeln 

egen konsumtion. Den tidigare forskningen pekar åt att män samt yngre tenderar att vara de 

största konsumenterna av alkohol (se t.ex. Ahern m.fl. 2005; Leifman 2003; Naimi m.fl. 2005). 

Detta innebär således att indikationerna att den egna alkoholkonsumtionen har en stor betydelse 

stärks. Som det nämndes i tidigare forskningsavsnittet så går åsikterna om orsakssambandet, vad 

som orsakar vad isär, och Fishbein och Ajzan (1975) menar att det är vilken attityd individen har 

till alkoholkonsumtion som påverkar det faktiska handlandet (i detta fall alkoholkonsumtion). 

Alltså om attityden till alkoholkonsumtionen är beroende av alkoholkonsumtionen eller vice 

verca. alkoholkonsumtionen är beroende av attityden till alkoholkonsumtion. Uppsatsen har som 

tidigare nämndes utgått ifrån Liskas (1984) argumentation om att det är alkoholkonsumtionen 

som påverkar attityden dock vill uppsatsförfattaren även beakta de motsatta åsikterna och väljer 
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därför att ta hänsyn till detta i den slutgiltiga slutsatsen. Riktningen i sambanden anses därav vara 

svår att avgöra och kan vara en växelverkan. Slutsatsen som i denna uppsats kommer dras är att 

hög konsumtion av alkohol och positiv attityd tenderar att samvariera dock är riktningen i 

orsakssambandet oklar. 

Variablerna civilstatus samt ålder uppvisar signifikanta men negativa resultat vilket innebär att 

dessa variabler har betydelse för en individs attityd till alkoholkonsumtion. Dock går de i mot 

riktningen i hypotesen som den tidigare forskningen frambringade.  

Att attityden till alkoholkonsumtion skulle förändras vid giftermål med anledning av de Leonard 

och Rothbars (1999) begrepp "marriage effecet" kan således inte antas. I modell 3 där variabel 

egen konsumtion adderades förändrades inte utfallet av variabeln gift nämnvärt (sjönk från -47.3 

procent – -43.1 procent sannolikhet). Giftermål tenderar enligt tidigare forskning att reducera 

konsumtionsmönstret med både mindre intensivkonsumtion samt totalkonsumtion där rollen som 

gift innebär att ta på sig en mer seriös framtoning där exempelvis fast jobb och stabil relation är 

det centrala och att konsumera höga mängder alkohol upplevs som en handling som motverkar 

detta (Miller-Tutzauer mf.l. 1991). Attityden till alkoholkonsumtion hör således inte ihop med att 

ta på sig en mer seriös framtoning. Resultaten tyder snarare på att man som gift blir mer positiv i 

sin attityd till alkoholkonsumtion. Samtlig forskning som användes som bakgrund och 

utmynnade i en hypotes var amerikansk. Det kan tänkas att detta har bidragit till fel 

specificeringen av hypotesen med anledning av att den svenska och amerikanska kulturen kanske 

skiljer sig åt i synen på äktenskap och vad detta innebär.      

Attityden till alkoholkonsumtion påverkas av individens ålder kan antas dock inte i linje med 

hypotesen. Kategorin yngre hade högre sannolikhet att ha en negativ attityd än kategorin äldre 

och kategorin medelålders hade den högsta sannolikheten till en negativ attityd. Eftersom den 

tidigare forskning som fanns om variabeln och attityd till alkoholkonsumtion var obefintlig 

valdes det att förankra hypotesen i forskning om yngre och äldres konsumtionsvanor och sätta 

denna forskning i relation till ytterligare tidigare forskning som påvisat att individens attityd till 

konsumtion är beroende av hur denne konsumerar alkohol själv. Detta innebär att en brist i 

kausaliteten uppstår. Är det vilken ålder (eller snarare vart man befinner sig i livet) individen har 

som påverkar hur mycket som konsumeras och det i sin tur som påverkar attityden eller är det 

åldern som påverkar attityden som i sin tur påverkar konsumtionen. Huruvida kopplingen ålder – 
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konsumtionsnivå – attityd till alkoholkonsumtion var lyckad är svårt att avgöra. Att den egna 

konsumtionen hade betydelse för kategorin yngre kan utläsas genom att oddskvoterna för att 

yngre i princip halverades när variabeln egen konsumtion adderades (från 102.5 procent – 52.7 

procent). För medelålders verkade dock den egna konsumtionen inte påverka attityden nämnvärt 

och oddskvoterna sjönk enbart marginellt (från 93.0 procent – 91.6 procent).    

I den tidigare forskningen har det framkommit att yngre har en högre konsumtion än äldre 

(Leifman 2003; Naimi m.fl. 2003) men det har även visats sig att medelålderskvinnor är den 

kategori vars konsumtion har ökat mest under senare år (Johansson & Wirbring 1999; Leifman 

2005). En av anledningen till denna ökade konsumtion som nämns är utflugna barn samt mindre 

familjeansvar än vad yngre kvinnor har (Leifman 2005). Kategorin medelålders i denna uppsats 

sträcker sig inom intervallet 30 – 50år medan Leifman (2005) åsyftar 40-talister, vid den 

rapportens genomförande var 56 – 65 år gamla (a.a.). Dessa individer fångas således i denna 

uppsats upp i kategorin äldre vilket kan vara en av anledningarna till att äldre uppvisade en 

sannolikhet att ha mindre negativ attityd än yngre och medelålders.  

Variabeln barn påvisade likt den tidigare forskningen att samband existerade i den mån individer 

som ej bor med barn tenderar att ha en mer positiv attityd dock jämfört med individer boende 

utan barn. Detta samband var ej signifikant i den bivariata analysen och inte heller i modell 3 i 

den logistiska regressionen. Variabeln uppvisade signifikanta resultat i modell 2 i den logistiska 

regressionen där sambandet kvarstod i modell 3 dock försvann signifikansen och resultatet kan 

således vara ett utfall av slumpen. Hypotesen Individer med barn har en mer negativ attityd till 

alkoholkonsumtion än individer utan barn förkastas. Detta icke-signifikanta resultat strider mot 

tidigare forskning som visar att det råder en skillnad i attityd till alkoholkonsumtion beroende på 

om individen har barn eller ej (Raitasalo m.fl. 2010). Detta resultat kan dels bero på 

operationaliseringen då denna enbart inkluderade om individen bodde med barn eller inte och 

således var oberoende av om det var individens egna eller exempelvis partners. Även individer 

som exempelvis var frånskilda där barn bor mesta tidens hos den andra partnern exkluderades av 

metodologiska skäl. Detta innebär att validiteten för denna variabel är låg då den ej fullt ut mäter 

vad den avser att mäta vilket kan vara en delorsak till det icke signifikanta resultatet (Bryman 

2002). Som tidigare nämndes försvann signifikansen i modell 3 i den logistiska regressionen där 

variabeln egen konsumtion adderades vilket kan innebära att sambandet som kunde urskönjas 

innan var en såkallad interaktionseffekt vars innebörd är att effekten av en oberoende variabel (i 
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detta fall boende med barn eller ej) har på den beroende variabel (i detta fall attityd till 

alkoholkonsumtion) beror på en tredje mellanliggande variabel (i detta fall individens 

alkoholkonsumtion) (Edling & Hedström 2003). Variabeln barn interagerar således med 

variabeln egen konsumtion. Den tidigare forskningen visar att det överlag råder en diskrepans i 

attityden gällande alkoholkonsumtion i närheten av barn beroende på om respondenten själv hade 

barn eller ej. Dock tenderade det även att existera ett samband mellan individens 

alkoholkonsumtion och hur denna var positiv eller negativ till alkoholkonsumtion i närheten av 

barn samt konsumtion av alkohol mer generellt (se t.ex. Raitasalo m.fl. 2010; Caetano & Clark; 

Perkins & Berkowitz 1987; Wall m.fl. 1998). Resultatet i denna studie skulle kunna vara en 

indikator på att om individen har barn eller ej påverkar attityden till alkoholkonsumtion dock kan 

det misstänkas att den egna konsumtionen har en större förklaringseffekt och att det snarare är 

sättet som konsumeras som förändras när barn skaffas.  

Ett problem med att använda färdigt datamaterialet är som i detta fall att materialet är insamlat 

för ett annat ändamål vilket inte överensstämmer med vad denna studie avser undersöka. Detta 

problem syns i den ovannämnda variabeln barn då frågorna som är tänkta att mäta variabeln inte 

överrensstämmer med vad de avser mäta i uppsatsen (se 3.4.2 Operationalisering). 

Nagelkerkes R är relativt lågt i denna studie 8.7 procents förklaringvärde i modell 1, 11.4 

procents förklaringsvärde i modell 2 och slutligen 19.1 procents förklaringvärde i modell 3. Detta 

är en indikator på att attityd till alkoholkosunumtion förklaras relativt dåligt av denna modell. En 

tänkbar orsak till detta kan exemplevis vara att attityd till alkoholkonsumtion är betydligt mer 

komplext än att enbart utgå från de fem oberoende variabler som använts i denna studie. 

Exempelvis Liska (1984) menar att individens sociala position i samhället påverkar vilken attityd 

denne har. Detta är bland annat en tänkbar aspekt som kunde höjt Nagelkerkes R´s  värde. Detta 

har som tidigare nämnts inte undersökts i uppsatsen av metodologiska skäl. 

EU-inträdet med olika alkoholpolitiska reformer som exempelvis har lett till ökad tillgänglighet, 

billigare priser med mera tros ha bidragit till att svenskar idag är betydligt mer positiva till 

alkoholkonsumtion än tidigare (Andréasson 2005; Leifman 2005). Alkoholproblem orsakar 

många sociala och samhälliga kostnader i samhället och är tämligen utbrett i alla samhällsklasser. 

Vad som verkar vara en faktor som har stor betydelse för attityden till alkoholkonsumtion är 

nivån på den egna konsumtionen. Vilket både tidigare forskning samt denna studie har kommit 
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fram till. Studien har inte syftat till att undersöka problematisk konsumtion dock anser uppsats 

författaren att detta kan kopplas samman. Desto fler männsikor med ökad positiv attityd som ser 

ut att kunna leda till ökad konsumtion vilket ökar sannolikheten för ökade alkoholrelaterade 

problem exempelvis trafikolyckor, misshandel samt alkoholrelaterad dödlighet (t.ex. levercirros) 

(Norström 1999; Ramstedt 2001). Det är av denna anledning av vikt att driva denna forskning 

vidare. Många av variablerna i denna studie var tämligen outforskade innan och materialet var 

egentligen inte fullt ut skapt för ändamålet. Vilket bland annat inte gav en optimal 

operationalisering av variablen barn. Förslag till fortsatta studier är att mer noggrant studera vad 

som faktiskt påverkar attityden till alkoholkonsumtion och ta med fler variabler exempelvis 

individens sociala position samt vad lagar och regleringar har för faktiskt betydelse för den 

samhälliga attityden till alkoholkonsumtion och konsumtionsnivån. Kanske en liten utsväving 

men om resultatet för variabeln ålder sätts i relation till hur samhällets syn på alkohol såg ut 

under respondenterna i de olika kategoriernas ungdomms år så skulle det vara av intresse att 

undersöka vad den samhälliga attityden som råder idag samt om liberaliseringen fortsätter 

kommer påverka morgondagens konsumenter.  

De äldre respondenterna var unga under 60-talet – första halvan av 70-talet som präglades av hög 

ungdomskonsumtion i och med mellanölens introduktion på marknaden utan reglerande 

åldersgräns  (18-års gräns infördes inte förens 1972) (Lalander & Svensson 2002). Kategorin 

medelålders i denna uppsats var den den mest negativa gruppen vars respondenter växte upp 

under andra hälften av 1970- - 1980-talet. Dessa år påverkades av kroppsdiciplinering och 

kroppen ansågs kunna förbättras genom träning, rätt kost och avhållsamhet från alkohol där 

kraftig berusing ansågs som skamligt (a.a.). Dessa aspekter skulle vara intressanta för vidare 

forskning för att undersöka hur trender i samhället påverkar skillnader mellan olika kohorters 

attityd till alkoholkonsumtion.          

    .  
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