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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att analysera huruvida storleken på individers sociala nätverk 

påverkar deras alkoholkonsumtion. Eftersom att alkohol är starkt relaterat till sociala 

sammanhang är det av intresse att undersöka om det finns ett samband mellan antalet nära 

vänner en person har och hur ofta denne har druckit alkoholhaltiga drycker under de senaste tolv 

månaderna. Studien är av kvantitativ innehållsanalys och är baserad på LNU 2010 (N=4521). 

Teorin grundar sig i social nätverksteori, sociala normer och individers närmiljö, då dessa 

faktorer kan antas ha en inverkan på individers dryckesmönster. Analysen visade ett signifikant 

samband mellan storleken på sociala nätverk och individens alkoholkonsumtionsfrekvens. 

Resultaten visade även på att en partners alkoholkonsumtion starkt påverkar en individs eget 

dryckesmönster. Antalet nära vänner har en inverkan på hur ofta en person deltar i sociala 

sammanhang och har därmed en positiv korrelation till individens benägenhet att oftare 

konsumera alkohol.  

Nyckelord: 

Alkohol, civilstatus, kön, meningsskapande, normer, social kontext, sociala nätverk 
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Inledning 

 

Bakgrund och problemformulering 

Drycker som innehåller alkohol har under lång tid spelat en avsevärd roll vid olika sociala 

tillställningar. Främst har alkoholen haft en framstående funktion under högtider och viktiga 

händelser, vilket framhäver en kulturell dimension och en skiftande betydelse av dryckens 

användning i olika länder. Vidare har alkohol även tillämpats för att antyda, styrka eller till och 

med generera en känsla av social tillhörighet. Det sistnämnda kan gälla en gemensam 

klasstillhörighet såväl som ett särpräglat identitetsskapande för den enskilde individen 

(Sigfridsson, 2005; Sato, 2004). 

 

En omfattande del av den tidigare forskningen kring alkohol tyder på att alkoholkonsumtionen 

främst är en social företeelse och påverkas till stor del av omgivningens normer och värderingar. 

Roumeliotis (2010) skriver i sin studie av alkoholens betydelse för unga tjejer i Stockholm att 

alkoholkonsumtionen värderas olika inom specifika kontexter och de sociala nätverk som 

återfinns där. Han menar att i vissa sociala sammanhang är berusningsdrickandet möjligt därför 

att det är kollektivt accepterat och blir således en naturlig del av det sociala samspelet. I vissa 

sociala situationer spelar alkoholen alltså en central roll och alkoholvanor sprids via våra 

umgängeskretsar. Studier visar också på att om en individ har någon i sin närhet som förtär 1-2 

glas alkohol per dag leder till 50 % högre sannolikhet att individen själv dricker lika mycket 

(Sundström, 2010:1369). 

 

Många människor föreställer sig en alkoholist som en ensam och utstött person, men alkoholens 

sociala roll indikerar på att utåtriktade individer med stora umgängeskretsar borde löpa störst risk 

att drabbas av alkoholproblem. Sociala nätverk och närmaste omgivning har därför en stor 

inverkan på hur individernas dryckesmönster formas och förändras (Bernhardsson, 2014; 

Sigfridsson, 2005). Andersson, Anderson, Holmgren, Mårdby och Hensing (2012) studerade den 

Svenska vuxna befolkningens deltagande i fritidsaktiviteter och berusningsdrickande. Deras 
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resultat visade att just berusningsdrickandet var associerat med att regelbundet umgås med sina 

vänner hos både kvinnor och män samt att alkoholvanor, likt andra beroendemönster, 

förekommer i nätverkskluster. Det innebär att alkoholvanor kan förklaras både med att 

studiedeltagarna valde att umgås med likasinnade individer och att alkoholkonsumtion kan 

spridas via sociala nätverk. 

 

Likt Andersson et.al har även Mercken, Steglich, Knibbe och de Vries (2010) funnit i sin studie 

av ungdomarnas alkoholvanor likheter i respondenternas alkoholkonsumtion, vilket dem härleder 

till att individer selekterar vänner som är lika dem själva och anpassar sedan sitt dryckesbeteende 

till varandra. Det uppstår följaktligen urvals- och påverkansprocesser som spelar en viktig roll 

både vad gäller alkoholkonsumtionsmönster och vilka vi väljer att umgås med. Med andra ord 

lika barn leker bäst och att vi påverkar och påverkas av vår omgivning kan med stor sannolikhet 

bidra till att alkoholförtäringen har normaliserats i flera sociala sammanhang och det kan te sig 

mer avvikande att avstå från alkohol i specifika situationer. Således är det högst relevant att 

studera sammansättningen av individernas sociala nätverk när deras alkoholvanor undersöks 

eftersom att alkohol kan i vissa sammanhang fylla en symbolisk funktion som definierar 

tillhörighet och gemenskap (Skårner, 2001; Sato, 2004).  

 

Med anledning av att alkoholkonsumtionen innehåller olika dimensioner ämnar flera tidigare 

studier framförallt att kvalitativt undersöka vilken mening människor tillskriver drycken samt de 

regler och normer som återfinns i individernas sociala verklighet (ex: Bernhardsson, 2014; 

Roumeliotis, 2010; Sigfridsson, 2005; Sato, 2004; Skårner, 2001). Det är dock väsentligt att även 

kvantitativt analysera huruvida nätverkets storlek har betydelse för frekvensen av alkoholintag 

eftersom att ett stort antal vänner i många fall kan innebära ett rikare socialt liv och därmed fler 

dryckestillfällen.  

 

Syfte och frågeställning 

I denna uppsats studeras sambandet mellan individernas alkoholkonsumtionsfrekvens och deras 

sociala nätverk. Det är även av intresse att undersöka kontextens betydelse eftersom att 

utgångspunkten för studien är att de sociala sammanhang som en aktör är verksam inom 
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påverkar dennes alkoholförtäring, snarare än sociala skikt. Syftet med studien är följaktligen att 

kvantitativt undersöka huruvida antalet nära vänner påverkar individernas alkoholkonsumtion. 

Utifrån valda teorier och tidigare forskning kommer det även att kontrolleras för huruvida 

faktorer såsom hur ofta man träffar sina vänner, kön, civilstånd samt partnerns relation till 

alkohol påverkar huvudsambandet. 

 

Med avseende till uppsatsens syfte formulerades följande frågeställningar: 

 Har individernas alkoholkonsumtion ett samband med antalet vänner dem har i sitt 

personliga nätverk? 

 På vilket sätt påverkar individernas partners alkoholkonsumtion deras eget 

dryckesmönster? 

 

Avgränsning 

I denna studie används ett kvantitativt empiriskt material från Levnadsnivåundersökningen 2010 

(LNU 2010) och resultaten går endast att generalisera till den vuxna befolkningen i Sverige. Av 

samma anledning är också frågorna som respondenterna har fått besvara bestämda på förhand 

och har därför inte kunnat anpassas till uppsatsen. Med hänsyn till det befintliga datamaterialet 

ansågs faktorer som antalet nära vänner, hur ofta man träffar dem, kön, civilstånd samt partnerns 

dryckesmönster vara mest väsentliga och relaterade till respondenternas alkoholkonsumtion. 

Detta grundar sig i den valda litteraturen där betydelsen av att undersöka starka länkars påverkan 

på individernas alkoholkonsumtion utmärker sig för föreliggande studie. Vidare finns det 

säkerligen fler relevanta sociala faktorer som kan vara av stor vikt när individernas 

alkoholkonsumtion undersöks och flera av dem som har diskuterats i tidigare forskning har tagits 

i beaktning.  
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Disposition 

Denna uppsats består av sex kapitel. I det inledande avsnittet är intentionen att väcka intresse och 

ge en bakgrund till studiens ämne och valda frågeställningar. Där presenteras även syftet och 

målet med analysen, samt en redogörelse för den avgränsning som undersökningen kommer att 

beröra. I följande kapitel redogörs det grundligt för uppsatsens frågeställning och syfte med 

utgångspunkt i relevanta teorier och empiri. Här presenteras de valda teoretiska analysverktyg 

som är sociala nätverk samt individernas meningsskapande utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av de berörda ämnesområden och studiens 

hypoteser. I det tredje kapitlet redogörs det för tillvägagångssättet. I syfte att analysera 

sambandet mellan individernas alkoholkonsumtion och deras nätverk anses den kvantitativa 

metoden mest lämplig då den möjliggör för generaliserbarhet till hela populationen. Studien 

bygger på en deduktiv ansats, vilket betyder att det utifrån valda teorier och empiri formuleras tre 

hypoteser som sedan testas empiriskt, i detta fall med en linjär sannolikhetsmodell (Bryman, 

2011). Uppsatsens resultat redogörs det för i det fjärde kapitlet och därefter följer en analys av 

utfallet. I det avslutande sjätte kapitlet diskuteras det som tidigare har presenterats i teori och 

tidigare forskning samt studiens resultat. Här kommer olika resonemang att jämföras, ställas mot 

varandra och diskuteras kring. Det kommer även att ges utrymme för egna tankar för att fånga 

upp ytterligare aspekter på studiens ämne och frågeställning. 

 

Teori och tidigare forskning 

 

Primär och sekundär socialisation 

Dryckesmönster kan ses dels som inlärda beteenden en individ har anammat från sina 

betydelsefulla andra, men också som en företeelse som föreligger inom specifika sammanhang 

och meningsstrukturer där alkoholen fyller en symbolisk funktion vid olika sociala tillställningar 

(Roumeliotis, 2010; Skårner, 2001; Sato, 2004). Berger och Luckmann (1966) härleder 

individens handlingar utifrån en mening som denne själv tillskriver händelser, objekt, sin 

identitet och andra aktörer. Hur en individ upplever sig själv och sin verklighet formas i sin tur 
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genom sociala processer där dialektiken mellan det subjektiva och det objektiva är det mest 

grundläggande. Under socialisationsprocesserna tillskriver människorna mening till olika 

företeelser och praktiker. Författarna diskuterar individernas internalisering i samhället i termer 

av primär och sekundär socialisation där det första handlar om att en individ socialiseras in i den 

redan rådande kontexten kring exempelvis alkohol. Det innebär således att aktören till en början 

“övertar” någon annans subjektiva uppfattning av drycken och delar dennes upplevelser samt 

definitioner av olika situationer där alkoholen är inblandad. Den sekundära socialisationen 

förutsätter att individen har ett redan format “jag” och en internaliserad värld för att kunna 

konstruera en subjektiv perception av sin egen och andras alkoholkonsumtion. Aktören uppfattar 

den institutionella kontexten utifrån ett större perspektiv och bekantar sig med samhällets 

strukturer som i sin tur bidrar till att forma individens bild av verkligheten och främst vem denne 

är i relation till andra individer (ibid.). 

 

Sociala nätverk och homofili 

Sociala nätverk blir följaktligen en väsentlig del av människornas verklighet och Lin (2000) ser 

dessa som socialt kapital där individer investerar i sociala relationer för att få avkastning och 

denna avkastning blir en form av resurs där interaktionen mellan individer är av stor betydelse. 

Ett bredare socialt nätverk leder till att samspelet mellan människor genererar fler sociala 

sammanhang och risker till ett visst dryckesmönster. Lin (2000, 2005) menar att det finns två 

slags interaktioner: homofil och heterofil. Den senare innebär att parterna innehar olika 

positioner eller resurser i form av socialt kapital. Homofili karaktäriseras av att parterna på något 

sätt är likasinnade, bland annat i form av livsstil eller åsikter. Homofil interaktion kännetecknas 

av att individer söker sig till de som är lika dem själva och väljer vänner utifrån deras preferenser 

kring exempelvis alkoholförtäring. Enligt Lin är homofila interaktioner mer vardagliga eftersom 

att olikheter mellan människor gör det svårare för dem att socialisera och komma överens med 

varandra då det måste finnas en viss balans mellan parterna. Även nätverkets storlek är av 

betydelse eftersom att ju fler individer en person socialiserar med genom att dricka alkohol, 

desto högre är risken att aktören själv senare kan komma att missbruka alkohol (Reifman, 

Watson & McCourt, 2006). Den tidigare forskningen som tas upp i denna studie fokuserar på 

alkoholens sociala roll, men det ska tas i beaktning att personer som ofta konsumerar drycken i 
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sociala sammanhang riskerar att utveckla ett beroende och förstöra sina relationer, vilket leder 

till socialt utstötthet. Sambandet mellan individernas alkoholkonsumtion och antalet nära vänner 

kan därför tänkas vara kurvlinjärt eftersom att ett uteslutande från gemenskaper också kan orsaka 

en ökad alkoholkonsumtion (Andersson & Thundal, 2013). 

 

Likt Reifman et.al (2006) poängterar även Sigfridsson (2005) i sin avhandling Självklara 

drycker?: Kaffe och alkohol i social samvaro att personliga nätverk i många fall kan vara 

avgörande för individers relation till alkohol eftersom att drycken är en social umgängesdryck, 

där intagandet också innebär att en samhörighet bekräftas. Genom att avstå från alkohol hamnar 

individen utanför gruppgemenskapen samtidigt som denne ställer sig skeptisk till inrättade 

umgänge- och dryckesnormer. Även Skårner (2001) menar att sociala band och sociala områden 

betraktas som övergripande samt ett paraplybegrepp för sociala relationer och interaktion, som 

(med svårighet) kan preciseras och operationaliseras i paritet med det empiriska materialet. 

Sociala band och sociala områden kan tillämpas både på interpersonella relationer och på 

komplicerade förhållanden mellan individ och samhälle på en mer generell nivå. Begreppen kan 

därmed även verka som en länk mellan det sociala nätverket och den avsevärt mer omfattande 

sociala omgivningen, exempelvis har Mercken et.al (2012) funnit att vänskapskretsar spelar en 

viktig roll när det kommer till alkoholkonsumtion framförallt under tonåren. Deras forskning 

tyder på att mängden intagande av alkohol tenderar att vara liknande bland vänner, och 

ungdomar som konsumerade en stor andel alkohol visade en större benägenhet att välja vänner 

som också tenderar att förtära drycken i stora mängder. Även Völker, Flas och Mollenhorst 

(2009) har i sin studie kommit fram till att under tonåren väljs likartade vänner ut med avseende 

på deras alkoholkonsumtion och därifrån anpassas alkoholkonsumtionsbeteendet i paritet med 

kamraternas. Kvaliteten på inbördes relationer kan således vara en viktig faktor för att förstå 

dryckesmönster hos bland annat tonåringar och stabila, intima samt stödjande kamratrelationer 

tycks påverka graden av social förstärkning, utformning och sociala beteenden när det kommer 

till individers relation till alkohol (Borsari & Carey, 2006).   
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Socialkonstruktivism och meningsskapande 

Att skapa mening i samspelet med andra individer är fundamentalt inte bara i vänskapsrelationer 

utan för alla former av sociala umgängen (Nygaard, 1996). Detta meningsfulla samspel återfinns 

inom det kulturella systemet där värden och innebörder i ett samhälle utgör en helhet som sedan 

objektiveras i det sociala systemet. Ett socialt system utgör i sin tur en relativt samordnad enhet 

av individer och deras vänner som återspeglar denna ordning. Integrationen mellan aktörer sker 

via interaktionen och på basis av gemensamt överenskomna sociala värderingar samt normer 

kring exempelvis alkohol. De kulturella värden och innebörder objektiveras och uttrycks således 

genom samspel och interaktion (ibid). Verkligheten konstrueras med andra ord genom att 

människor interagerar och hur vi handlar påverkas av våra uppfattningar av olika situationer och 

kontexter. Trots att våra subjektiva upplevelser av bland annat alkoholförtäring skiljs åt finns det 

en gemensam tolkning av företeelsen och denna objektiva sanning kan ses som 

institutionaliserade rutiner och vanor som tas förgivet utan att ifrågasättas (Berger & Luckmann, 

1966:201; Sigfridsson, 2005; Bernhardsson, 2014). 

 

Uppfattningen om alkohol kan följaktligen ses som en gemensamt överenskommen norm och 

som nämndes ovan pekar tidigare forskning på att inflytande från vänner inte håller en konstant 

nivå utan är som starkast under tonåren och spelar därmed en viktig roll i individers relation till 

alkohol. Socialt inflytande och olika kulturella bakgrunder kan också innebära skillnader i utfall 

av dryckesmönster eftersom att dryckeskulturer skiljer sig mellan europeiska och 

nordamerikanska länder. Men forskning tyder på att yngre tonåringar är mest mottagliga för 

påtryckning och inflytande från sina vänner samt att individer med åldern får ett längre 

perspektiv på vänskap och utvärderar vad varje kamrat ger och tar emot i en relation (Mercken et 

al, 2012). Studier hävdar även att individer som har relativt små sociala nätverk med en 

dominans av familj- och släktrelationer och med få länkar mellan olika parter av nätverket 

riskerar också att utveckla liknande alkoholkonsumtionsmönster. De ingående relationerna 

utmärks för det mesta av ambivalens och beroende, och det som framförallt saknas i individernas 

nätverk är nära och kontinuerliga vänskapsrelationer (Skårner, 2001). Reifman et.al (2006) 

argumenterar i sin studie för tyngden och innebörden av selektionen av vänner i ens nätverk när 

det kommer till att konsumera alkohol samt vilken mening som tillskrivs drycken. De menar att 
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det framförallt är mängden drickande som styrs av att nya bekantskaper knyts eller försvinner ur 

en individs nätverk. Även Sigfridsson (2005) pekar på att alkoholdrycker kan betraktas bland 

annat som en markering för vuxenidentitet där ungdomar vill, genom att börja dricka alkohol, 

visa att de är på väg in i vuxenlivet och vuxengemenskap. I sin studie visar författaren på att 

människor förhåller sig på ett eller annat sätt till alkohol och dessa förhållningssätt förändras och 

upprätthålls under socialisationsprocessen där normer och regler har stor betydelse. Enligt detta 

resonemang lär sig individen att dricka alkohol för att känna tillhörighet och inte hamna utanför 

gemenskapen där det kan vara partner, vänner eller arbetskamrater som introducerar personen till 

den kollektiva dryckeskulturen. För att anpassa sig till den rådande dryckesnormen måste 

individen således strukturera sitt drickande utefter gemenskapens uppfattning samt mönster och 

på så sätt bekräfta och stärka relationsbanden (ibid.).  

 

Nätverksteori 

Totalkonsumtionsteorin är en nätverksteori som kartlägger alkoholens konsumtionsfördelning i 

ett land. Om skiljelinjen mellan bruk och missbruk var uppenbar skulle det kunna förväntas att 

majoriteten konsumerade en mängd alkohol som låg under gränsen, att ett fåtal drack vid 

konsumtionsgränsen och att många överskred gränsen. Så är dock inte fallet (Leissner, 1998:97). 

Om konsumtionsmängden i ett land stiger ändras inte individens agerande när det kommer till 

det personliga dryckesmönstret. Istället konsumeras en större mängd alkohol och det dricks mer 

frekvent. Inom nätverksteorin ligger fokus på de sociala relationerna och den textur som dessa 

formar är nyckelbegreppen. Relationer inom ett samhälle präglas av olika karaktärsdrag på så 

sätt att de kan vara personliga, men också handla om relationerna mellan individen och gruppen 

som helhet. Individers alkoholvanor gestaltas följaktligen genom socialisering med andra 

människor (ibid.). Genom att avstå från alkohol distanserar sig individen från gemenskapen, men 

det handlar också om att föreliggande förväntningar inte uppfylls då alkoholhaltiga drycker är en 

följdriktig dryck vid sociala tillställningar (Sigfridsson, 2005). Likt Sigfridsson utgår också 

Skårner (2001) i sin studie från att alkoholmissbruk sker i specifika sociala kontexter där 

individer skapar sina levnadsvillkor i samspel med andra och sådan dynamik möjliggör att ens 

identitet påverkar och påverkas av andra. Arvidsson (1982) och Leissner (1998) har i sin 

forskning visat exempelvis dels på att barn till alkoholiserade föräldrar löper större risk att själva 



 

9 

 

förtära drycken, men även att individer som dricker alkohol tenderar att ha vänner som också 

konsumerar alkohol. Familjen och närmaste umgängeskretsen är således av stor betydelse för 

individens alkoholvanor. “Den enskilda individens dryckesvanor formas av de människor han eller hon har 

kontakt med, i en ömsesidig interaktionsprocess. Förändringar i dryckesvanor har därför en tendens att diffundera i 

befolkningen, dvs. de sprider sig som ringar på vattnet” (Ole Jorgen Skog, Tom Leissner, 1998:98). 

 

Individer som konsumerar större mängder alkohol har oftast vänner som också de konsumerar 

större mängder alkohol. En intressant företeelse är att ett samhälles alkoholkonsumtion har en 

återkommande struktur. Det går approximativt en generation mellan varje stadium av hög och 

låg alkoholkonsumtion, vilket kan förklaras genom att barn under en period av högkonsumtion 

ser alla negativa aspekter av missbruket. Detta leder till en generation av återhållsamhet av 

alkoholhaltiga drycker. Tvärtom så erfara de som växer upp under ett stadium av lågkonsumtion 

samma problem, och kommer därför att tillåta sig som vuxna att konsumera alkohol oftare. 

Således leder mönstret till en reflexivitet som uppstår genom att individer reflekterar över sitt sätt 

att agera och hur andra i deras närhet uppfattar dem. En personlig tankegång kan tydliggöra på 

vilket sätt totalkonsumtionsteorin kan vara av relevans för denna studie då teorin skulle kunna 

vara en förklaring till en reflexivitet i individers alkoholkonsumtion baserat på 

generationsskillnader. Detta kan innebära att om en reflexivitet uppstått hos en generation så 

skulle dessa individer präglas av en återhållsamhet när det kommer till deras alkoholkonsumtion, 

vilket får en negativ inverkan på deras svar i denna studie. Tvärtom så skulle en generations svar 

som inte påverkats negativt av föräldrarnas dryckesmönster istället illustrera en positiv 

inställning till alkohol och därmed skulle dessa individer troligtvis konsumera drycken oftare. 

Vidare skapar reflexionen en förutsättning för individers enskilda nya handlingar och de 

förändrar därmed sitt beteende, ett beteende som kan komma att påverka relationen till alkohol 

och i vissa fall kan detta även tänkas påverka de i deras närhet (Leissner, 1998).  

 

Kön 

Relationen till alkohol ser olika ut med hänsyn till kön, där homogena sociala nätverks 

alkoholkonsumtion genererar olika påföljder. Det är vanligare att män utvecklar alkoholproblem 

än kvinnor, men en förändring i kvinnors dryckesmönster har skett under den senaste tiden, 
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speciellt bland flickor i tonåren. De dricker i stora drag lika mycket som pojkar i samma ålder 

(Leissner, 1998). När det kommer till skapande och upprätthållande av kvaliteten i relationer 

bland tonåringar tenderar alkohol att vara mindre avgörande bland flickor än bland pojkar 

(Borsari & Carey, 2006). En anmärkningsvärd skillnad är dock att flickor som missbrukar 

alkohol tenderar att förbli obemärkta då deras beteende sällan påverkar någon annan. Pojkars 

missbruk uppmärksammas däremot oftare på grund av deras stökiga beteende. Alkoholberoende 

män och kvinnor har hela tiden betraktats som två differentierade grupper med olika etiologi och 

olika kliniska egenskaper (Leissner, 1998). 

 

Alkohol kan diskuteras utifrån ett könsrelaterat perspektiv och drycken kan även grovt indelas 

per kön. Öl, whiskey och konjak brukar förknippas som manliga, medan vin och likör anses vara 

mer kvinnliga drycker (Sigfridsson, 2005). En uppdelning av alkoholhaltiga drycker mellan 

könen bygger till stora delar på en tanke om olika preferenser för val av dryck, baserat på normer 

som grundar sig på en könsrelaterad perception. Viktigt är dock att poängtera att verkligheten 

inte alltid korrelerar med denna föreställning av indelning av drycker utifrån individers kön. 

Selektionen av alkoholdryck grundar sig i dikotomier och innebär att samma dryck parallellt inte 

kan påträffas i båda grupperna. En viss dryck associeras med ett visst kön där öl ställs i kontrast 

mot vin och whiskey mot likör, vilket också skiljer i berusningsgraden då ett visst antal öl ger en 

lägre effekt än samma antal glas vin. Alkoholkonsumtion är således fortfarande ett uttryck för 

manlighet, inte minst vad gäller toleransnivån, och i och med den könsmässiga maktordningen 

som råder i samhället är det mannen som utgör normen, där kvinnan står för motpolen (ibid.).  

 

Partnerns alkoholkonsumtion 

Det är inte ovanligt att individer påverkas starkt utav sin partners dryckesrepertoar. En påverkan 

som kan leda i båda riktningarna, antingen till ett ökat eller till ett minskat intagande av alkohol 

(Sigfridsson, 2005). En partnerrelation har ofta en betydelsefull roll för individers relation till 

drycken. Till skillnad från många tillskrivna relationer en individ har i sitt sociala nätverk är 

partnerrelationen i de flesta fall en relation som individen själv väljer (Skårner, 2001). Vanligen 

kan ett partnerskap medföra en förändring i beteende hos människor. Det kan innebära att 

individers uteliv minskar och istället ökar hemmakvällar med exempelvis vin och ost. Även valet 
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av dryck kan förändras beroende på ens partner, om öl oftare ses som ett självklart val för många 

män, kan det nu ändras till att istället konsumera mer vin. Därmed anpassar personer sina 

preferenser och första val av dryck till partnerns preferenser och val av alkoholhaltig dryck. 

Således kan individers civilstånd komma att influera deras egna intagande av alkohol både i form 

av kvantitet och genom själva valet av dryck. Ett partnerskap kan även innebära en introduktion 

till alkohol för någon som aldrig tidigare druckit drycken. Att flytta ihop medför ofta en 

förändring i beteende, vilket betyder att individer anpassar sitt konsumtionsmönster till varandra, 

där mannen ökat sin vinkonsumtion och kvinnan ökat sin ölkonsumtion. Således blir den 

könshomogena umgängesformen istället mer parstyrd, vilket med stor sannolikhet kommer att 

medföra ett förändrat förhållningssätt till alkoholhaltiga drycker (Sigfridsson, 2005). Ett 

partnerskap kan också innebära ett nytt umgänge för individen och ett nytt sätt att förhålla sig till 

alkohol. För att integreras och smälta in i en ny umgängeskrets är det många gånger nödvändigt 

att individer anpassar sitt beteende till de redan befintliga och rådande normerna. Inlärningen till 

en ny social sfär kan i många fall innebära att individen anpassar sitt dryckesmönster till de 

övrigas i umgänget, vilket kan innebära att personen i fråga ökar eller minskar sin 

alkoholkonsumtion (ibid.). 

 

Sammanfattning och hypoteser 

Forskning tyder på att alkoholkonsumtionen varierar mellan och inom olika samhällsgrupper 

som har gemensamma normer och värderingar för vilka beteendemönster som är acceptabla 

inom dessa sällskap. Hur gruppen handlar, definierar sig själv och tolkas av andra grupper och 

omgivningen har i sin tur betydelse för vilken funktion alkoholen får för både individen och 

kollektivet (Bernhardsson, 2014, Skårner, 2001, Roumeliotis, 2010). Resultaten från tidigare 

studier inom området visar att alkoholen är en dryck som konsumeras huvudsakligen i sociala 

sammanhang samt att inlärningsprocessen påverkar och påverkas av ens vänner och bekanta. 

Forskning pekar även på att individer söker sig till likasinnade då en homofil interaktion skapar 

lämpligare förutsättningar för att en vän- eller bekantskap ska kunna ta form (Lin, 2005; Reifman 

et.al, 2006; Mercken et.al, 2012). Frekvensen av en individs alkoholintag antas stå i relation till 

nätverkets storlek eftersom att större socialt nätverk kan tänkas genererar fler umgängestillfällen.  
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Vidare har det i den tidigare forskningen framkommit att på liknande sätt kan ett förhållande leda 

till att individens egen alkoholkonsumtion ställs i paritet med partnerns och man tenderar att gå 

på fester och dricka eller att stanna hemma tillsammans (Sigfridsson, 2005). Det har även 

påvisats divergenser i kvinnor och mäns dryckesmönster, men till skillnad från tidigare då män 

drack mer konsumerar båda könen idag i princip lika mycket. Det har snarare skett en 

uppdelning på kvinnliga och manliga drycker på basis av de könsnormer som råder och hur en 

viss dryck associeras med ett visst kön (Sigfridsson, 2005). Studier har dock visat att män 

tenderar i större utsträckning än kvinnor att utveckla alkoholproblem (Leissner, 1998).  

 

Denna uppsats fördjupar sig huvudsakligen i betydelsen av personliga nätverk för individernas 

alkoholkonsumtion genom att undersöka relevansen av antalet nära vänner, samt vilka andra 

dimensioner av socialt umgänge som kan tänkas påverka aktörernas dryckesmönster. 

Hypoteserna för studien formulerades följaktligen: 

 

H1: Individer med många nära vänner har högre sannolikhet att dricka oftare än individer med få 

nära vänner. 

H2: Individer som träffar sina vänner ofta har högre sannolikhet att konsumera alkohol mer 

frekvent än individer som aldrig träffar sina vänner eller dem som träffar sina vänner sällan.  

H3: Individer som har en partner som dricker ofta har högre sannolikhet att själva dricka mer 

frekvent än individer som har en partner som dricker sällan. 

 

Metod 

Datamaterial 

I denna studie används empiriskt material från Levnadsnivåundersökningen 2010 som har 

genomförts av Institutet för social forskning vid Stockholms Universitet. Första gången 

genomfördes LNU år 1974 och har sedan dess genererat tillförlitlig data om medborgarnas 

levnadsnivå var tionde år, det vill säga under åren 1981, 1991, 2000 samt 2010. Undersökningen 

bygger på intervjuer av ett riksrepresentativt urval av Svenska befolkningen i åldrarna 18-75 år, 

som utförts av SCBs intervjukår. Respondenterna fick under hembesök svara på frågor som rörde 
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deras faktiska levnadsförhållanden inom exempelvis hälsa, boende, ekonomi, 

familjeförhållandena, fritid och sysselsättning/arbetssituation (SOFI, 2015). 

 

Urval 

Vid varje undersökningstillfälle har ca 6500-7200 respondenter intervjuats. Var tusende person 

av Sveriges vuxna befolkning har slumpmässigt valts ut, vilket resulterade i ett riksrepresentativt 

urval. Svarsfrekvensen i LNU 2010 uppgick till 4415 respondenter (av 8889 urvalspersoner), 

vilket motsvarar 60,9% av det totala urvalet (om postenkäten som skickades ut i syfte att 

reducera bortfallet inkluderas, uppgick svarsfrekvensen till 72 %). Bortfallet i undersökningen 

blev totalt 28 % (SOFI, 2015).  

 

Variabler och deskriptiva data 

Tabell 1: visar studiens variabler, den totala svarsfrekvensen, det interna bortfallet samt 

medelvärde och standardavvikelse. 

Variabel Frekvens (N=4415) Intern 

bortfall 

Medelvärde Standardavvikelse 

Antal ggr dricker 

vin, sprit mm. 

Totalt: 3861 

Dricker sällan: 3048  

Dricker ofta: 813  

12 (0,3%) 3,84 1,608 

Antal nära 

vänner  

 

 

 

  

Totalt: 4394 

Få vänner: 3746 

Många vänner: 531 

Jättemånga vänner: 117 

21 (0,5%) 7,89 8,518 

Hur ofta man 

träffar sina 

vänner 

Totalt: 4239 

Aldrig: 11 

Ofta: 2549 

Sällan: 1679 

22 (0,5%) 2,20 1,012 
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Kön Totalt: 4415 

Man: 2257 

Kvinna: 2158 

0 1,49 0,500 

Civilstånd Totalt: 4415 

Singel: 1418 

Upptagen:2997 

0 3,59 1,692 

Antal ggr 

partner dricker 

vin, sprit mm. 

Totalt: 2028  

Dricker sällan:1459 

Dricker ofta: 569 

16 (0,4%) 3,66 1,627 

Källa: LNU 2010 

 

Beroende variabel  

Den beroende variabeln i studiens huvudsamband är antalet gånger en individ har druckit vin, 

sprit mm. under de senaste 12 månaderna. Variabeln är ursprungligen indelad i 8 kategorier där 

1 står för att man dricker dagligen och 8 för att man aldrig dricker alkohol. En majoritet av 

respondenterna, 49,7% av urvalet, uppgav att de dricker alkohol 1 gång per vecka och 21,1% 

uppgav att de konsumerar drycken 2-4 gånger per vecka. I denna uppsats ligger fokus 

huvudsakligen på högkonsumenternas sociala nätverk eftersom att studiens utgångspunkt är att 

individer som har många vänner i sitt personliga nätverk tenderar att dricka mer frekvent. 

Variabeln har följaktligen kodats om till en binär dummyvariabel som antar värdet 0 om 

respondenterna dricker sällan (dvs. mellan 1 gång per vecka och aldrig) och 1 om respondenterna 

dricker ofta (dvs. dagligen till 2-4 gånger per vecka).  

 

Övriga variabler 

Den centrala oberoende variabeln är antalet nära vänner. Utgångspunkten i föreliggande uppsats 

är att antalet vänner i individernas privata nätverk påverkar deras alkoholkonsumtion och därav 

mäts sociala nätverk här med antalet nära vänner. För att få ett mått på respondenternas vänkrets 

har frågan i LNU 2010 preciserats till att även inkludera grannar, arbetskamrater och släktingar. 

Svarsalternativen sträcker sig mellan 0 och 99 och ursprungsvariabeln är följaktligen 

kontinuerlig då ett exakt antal nära vänner har angetts av respondenterna. Denna variabel har 
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vidare kategoriserats in i 3 grupper i syfte att åtgärda den stora spridningen. För att på rätt sätt 

mäta den nya kategoriska variabeln har även denna gjorts om till en dummyvariabel där gruppen 

med få vänner (0-10) antar värdet 0 och är referenskategori. Resterande kategorier är 11-25 samt 

26-99 nära vänner och dessa antar värdet 1. Respondenterna som uppgav att de hade fler än 99 

nära vänner har i denna undersökning kodats som “missing” då det anas en misstolkning av 

distinktionen mellan nära vänner och bekanta, vilket kommer att diskuteras kring i senare avsnitt. 

 

En annan oberoende variabel är hur ofta individen träffar sina vänner. Att denna variabel valdes 

grundar sig i den tidigare forskningen kring urvals- och påverkansprocesser som uppstår när 

individer väljer sina vänner. I ovan presenterade studier framgår det att respondenterna 

anpassade sitt dryckesbeteende efter kamraternas och att berusningsdrickandet var associerat 

med att umgås med vänner (Mercken et.al, 2010; Andersson et.al, 2012). Det antas således här 

vara av betydelse att undersöka om kontinuerliga sammankomster med vännerna påverkar 

individernas alkoholkonsumtion. Även denna är en kategorisk variabel som innehar 5 grupper 

där 1 innebär att man träffar sina vänner flera gånger i veckan och 5 att man aldrig träffar dem. 

60,1% av respondenterna i LNU 2010 uppgav att de träffar sina vänner ungefär en gång i veckan 

och 31,6% svarade “flera gånger i veckan”. 4 % svarade “vet ej” på frågan och denna kategori 

har kodats som “missing” då den inte anses generera adekvata resultat. Eftersom att denna 

variabel är på ordinalskalenivå har även den kodats om till en dummyvariabel som antar värdet 1 

om man träffar sina vänner ofta (dvs. flera gånger i veckan till ungefär en gång i veckan) samt 

om man träffar sina vänner sällan (dvs. 1-3 gånger per månad till mer sällan) och gruppen som 

aldrig träffar sina vänner är referenskategori då den antar värde 0. 

 

Den tredje kontrollvariabel i föreliggande uppsats är kön och har inkluderats på basis av att män 

och kvinnors alkoholkonsumtion tenderar att se olika ut både vad gäller mängden samt vilka 

slags drycker som konsumeras (Sigfridsson, 2005). Det är således av intresse att även undersöka 

huruvida det finns skillnader i konsumtionsfrekvensen. Denna variabel har kodats om till en 

binär dummyvariabel som antar värdet 0 om respondenterna är kvinnor respektive 1 om de är 

män.  
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En annan kontrollvariabel i studien är civilstånd. Att denna variabel har inkluderats grundas i den 

tidigare forskningen där det framgår att dryckesmönster tenderar att förändras när man träffar en 

partner (Sigfridsson, 2005). Det är således av betydelse att kontrollera för huruvida ett 

förhållande har en påverkan på huvudsambandet. Svarsalternativen är ursprungligen kodade i 6 

kategorier där 1 står för om respondenterna är ogifta, 2 för frånskilda, 3 för änkor/änklingar, 4 

för sambo, 5 för gifta och 6 för gifta men ej sammanboende. Majoriteten hade vid 

intervjutillfället ett förhållande då 47,1% uppgav att de var gifta och 20,5% att de var sambo, 

jämfört med exempelvis 26,4% som svarade att de var ogifta. Denna variabel har således kodats 

om till en binär dummyvariabel där värdet 1 motsvarar kategorier 4-6, dvs. de respondenter som 

var i förhållande och värdet 0 motsvarar kategorierna 1-3, dvs. de respondenter som var singlar.  

 

Även partnerns alkoholkonsumtion är relevant att kontrollera för då det med stöd i teori och 

tidigare forskning kan påverka individens egna dryckesmönster (Andersson et.al, 2012; 

Sigfridsson, 2005). Variabeln antal ggr partner dricker vin, sprit mm är ursprungligen indelad i 

samma kategorier som studiens beroende variabel och kommer därför att kodas på samma sätt. 

Även här har majoriteten, 53,9%, uppgett att de dricker alkohol 1 gång per vecka och 28,1% att 

de dricker 2-4 gånger per vecka. I LNU 2010 uppgick bortfallet för denna variabel till 2371 

respondenter (53,7%). De personer som i föregående variabel uppgav att de inte hade ett 

förhållande antas här inte ha svarat på frågan om partnerns alkoholkonsumtion och utgör således 

en del av det bortfallet. I denna variabel har endast personer som har ett förhållande tagits med. 

Denna variabel antar värdet 0 om respondenterna dricker sällan (dvs. mellan 1 gång per vecka 

och aldrig) och 1 de dricker ofta (dvs. dagligen till 2-4 gånger per vecka).  

 

Tillvägagångssätt 

Vid kvantitativa undersökningar finns det alltid en risk att modellen som har framtagits är 

felspecificerad då en eller flera variabler kan vara irrelevanta, eller att relevanta variabler inte har 

tagits med (Edling & Hedström, 2003). Eftersom att studiens sannolikhetsmodell bygger på 

väsentliga teorier och empiri kan det dock antas att samtliga inkluderade variabler är av 

betydelse. 
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I syfte att uppskatta hur antalet nära vänner, hur ofta man träffar dem, kön, civilstånd samt 

partnerns alkoholkonsumtionsfrekvens påverkar sannolikheten att individer dricker ofta används 

det i denna studie en regressionsanalys baserad på en linjär sannolikhetsmodell. Generellt 

tillämpas OLS (ordinary least squares) i linjära regressionsanalyser på kontinuerliga beroende 

variabler som är på kvot-eller ordinalskalenivå, men här är den beroende variabeln binär och 

antar endast 2 värden - värdet 0 för individer som dricker sällan och 1 för individer som dricker 

ofta. Regressionskoefficienterna tolkas således som ett mått på den genomsnittliga procentuella 

förändringen i sannolikheten att en respondent har värdet 1 på den beroende variabeln givet en 

enhets förändring i någon av de oberoende variablerna (Edling & Hedström, 2003). Att använda 

sig av en logistisk regressionsanalys kan vid första anblicken te sig lämpligast, men det 

problematiska med den är dels att tolka koefficienterna som anger förändringen i den 

logaritmerade oddskvoten som materiella effekter, samt att en logistisk modell inte bygger på att 

ett samband är linjärt (Mood, 2010). I detta fall är samtliga variabler binära och OLS-skattningar 

medför att koefficienter kan tolkas på ett begripligt sätt. Ekvationen för modellen är följande: 

 

Yi =α+β1X1i,+β2X2i +β3X3i+β4X4i+β5X5i+εi 

 

Där Yi =0 om individen dricker sällan, Yi =1 om individen dricker ofta, α = konstanten, β = 

skattade parametrar, samtliga X = kontrollvariabler och ε = feltermen.  

  

Det finns emellertid vissa brister med en linjär sannolikhetsmodell. Ett av problemen som kan 

uppstå är heteroskedasticitet, vilket innebär att feltermer har en icke-konstant varians kring 

regressionslinjen (Edling & Hedström, 2003). Detta kan åtgärdas genom robusta feltermer och i 

syfte att testa för heteroskedasticitet framtogs det här en residualplott där resultatet inte visade på 

sådana mönster. En annan svårighet med en sådan modell är att prediktionerna kan falla utanför 

sannolikhetsintervallet 0-1 då begränsningen för den beroende variabeln att anta endast 2 värden 

inte finns i ekvationen. Det kan vidare vara något orealistiskt att anta linjära och additiva 

antaganden. Slutligen finns det risk för interaktionseffekter då exempelvis värdet på antalet nära 

vänner (X1) är så pass högt att sannolikheten för att individer dricker ofta (Y=1) redan är hög. I 

sådant fall skulle förändringarna i resterande oberoende variabler ha en tämligen liten effekt 

(ibid.). 
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Genom att granska R²-värdet är det möjligt att analysera hur pass väl regressionslinjen 

sammanfattar datamaterialet. R² är ett mått på andelen av den totala variationen i den beroende 

variabeln som kan förklaras av samtliga modeller och kommer i denna studie att tolkas i procent. 

Generellt ger modeller med högt R² ett högre förklaringsvärde, men det problematiska med 

måttet är att det kommer att öka även om modellen är felspecificerad (Edling & Hedström, 

2003).  

 

För att säkerställa statistisk inferens och att sambandet mellan individernas alkoholkonsumtion 

och deras personliga nätverk inte är slumpmässigt eller ett nollsamband används i denna uppsats 

en 95 % -ig konfidensintervall. Det innebär att utifrån modellerna är det möjligt att med 95% 

säkerhet uttala sig om huruvida det finns ett statistiskt signifikant samband i populationen och att 

man således inte felaktigt förkastar en sann nollhypotes. Ett mått på signifikansnivån är p-värdet 

(p) som ska vara mindre eller lika med 0,05 (p ≤ 0,05) för att kunna påvisa att sannolikheten för 

ett slumpmässigt samband är mindre än 5 % och detta kommer att redogöras för i tabellerna. 

Vidare granskas även standardavvikelsen då detta mått visar spridningen runt medelvärdet och 

förklarar följaktligen urvalets konfidensintervall (Edling & Hedström, 2003).  

 

Till en början genomförs en bivariat sannolikhetsanalys mellan variablerna dricker ofta och 

antalet nära vänner. För att sedan studera andra möjliga faktorer som kan påverka 

huvudsambandet inkluderas resterande kontrollvariabler i en multipel sannolikhetsanalys. 

Genom konstanthållning utläses sedan den procentuella genomsnittliga förändringen i den 

beroende variabeln vid en enhets förändring i någon av de oberoende variablerna med hjälp av b-

koefficienten. Ett exempel är att storleken på b indikerar hur mycket sannolikheten för en mer 

frekvent alkoholkonsumtion skiljer sig mellan två individer med samma antal nära vänner, men 

där den ena är singel och den andra är i ett förhållande.  
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Regressionsdiagnostik 

 

Bortfall 

Det interna bortfallet i analysen är lågt för samtliga variabler då den högsta uppgår till 0,5% för 

frågan om antalet nära vänner samt hur ofta man träffar dem, och den lägsta, 0%, för frågan 

rörande individernas civilstånd och kön. Det externa bortfallet är dock mycket högre, exempelvis 

på frågan om partnerns alkoholkonsumtion uppgick det till 53,7%. Enligt Bryman ligger en 

acceptabel svarsfrekvens på 60-70% och resultatens validitet befinner sig därmed innanför dessa 

ramar (Bryman, 2011:231). 

 

Validitet och reliabilitet 

En förmån med att arbeta med befintlig statistik från LNU 2010 är att det finns redan utformade 

svarsalternativ som underlättar att behandla och tolka materialet. Det bör dock noteras att 

användningen av diffusa frågor kan få konsekvenser för studiens validitet då respondenterna kan 

tänkas värdera begreppet “nära vän” olika (Bryman, 2011). I datan angav 13 personer att dem 

har fler än 99 nära vänner och 206 personer att dem har 20 nära vänner. Detta tyder på att frågan 

innehåller flera inbördes dimensioner och kan följaktligen tolkas olika av respondenterna, vilket 

medför att variabeln “antal nära vänner” kan vara problematisk att använda vid mätningen av 

komplexa fenomen som sociala nätverk. Likaså kan frågor som rör antalet gånger man 

konsumerar alkohol vara känsliga för intervjupersonerna, samt att man kan under- och överskatta 

frekvensen av sin alkoholkonsumtion. Dilemmat blir följaktligen ifall studien verkligen mäter det 

som avses att mätas.  

 

Vid kvantitativa undersökningar läggs stor vikt vid reliabiliteten och huruvida resultat går att 

generalisera till hela populationen. LNU 2010 bygger på ett riksrepresentativt urval av den 

Svenska befolkningen och datamaterialet är därför tillräckligt omfattande för att denna studies 

samband ska vara möjliga att undersöka samt generalisera. Tillgången till ett så pass stort urval 

medför också mer precisa skattningar av koefficienter och mindre standardfel i uppsatsens 

regressionsmodeller (Bryman, 2011). Även studiens replikerbarhet har tagits i beaktning och 



 

20 

 

metoden har därmed beskrivits utförligt i syfte att minska hinder för att replikera denna 

undersökning ifall resultaten inte känns rimliga eller trovärdiga.  

 

Under kodningsprocessen har många olika alternativ diskuterats och problematiserats. 

Kategoriseringen av antalet nära vänner har gjorts utifrån frekvenstabeller för att fånga upp 

variansen och skapa en jämnare fördelning. Att använda sig av kvantitativa mått på sociala 

nätverk ger inte en rättvis bild på individernas upplevelse av sociala relationer, vilket också stöds 

av svarsalternativen. Det hittades dock ingen mer passande variabel i LNU 2010 och resultaten 

kommer således att tolkas och diskuteras med detta i åtanke.  

 

Kausalitet 

Den tidigare forskningen som tas upp i denna uppsats tyder på att alkohol är en social dryck och 

att människor konsumerar det i sällskap av sina vänner och bekanta. Det är dock svårt att med 

säkerhet fastställa orsaksriktningen då det är möjligt att människor skaffar många nära vänner 

just på grund av att de dricker alkohol ofta, exempelvis ute på nattklubbar, krogar eller 

“afterwork”. Enligt Sigfridsson (2005) är alkoholen integrerad i samhället och att dricka något i 

sällskap av vänner och bekanta är en naturlig del av umgänget. På basis av detta är 

utgångspunkten i denna studie att individer dricker oftare ju fler nära vänner dem har, men 

eventualiteten att det sociala nätverket växer på grund av frekvent alkoholkonsumtion har tagits i 

beaktning. 

 

 

  



 

21 

 

Resultat 

Tabell 2:  

Linjär sannolikhetsmodell med “sannolikheten att dricka ofta.” som beroende variabel, “antalet 

nära vänner” som oberoende variabel och kontrollvariablerna “hur ofta man träffar vänner”, 

”kön”, “civilstånd” och “partners alkoholkonsumtion”. Tabellen visar b-koefficienten och P-

värden inom parantes, samt R2-värdet och svarsfrekvensen (N). 

 Modell 

(1) 

Modell 

(2) 

Model

l 

(3) 

Modell 

(4) 

Modell 

(5) 

Konstant ,017 

(0,000) 

,012 

(0,032) 

,013 

(0,037) 

,013 

(0,061) 

,002 

(0,811) 

Antal nära vänner (ref. Få vänner)      

Många vänner ,044 

(0,000) 

,043 

(0,000) 

,043 

(0,000) 

,043 

(0,000) 

,034 

(0,000) 

Jättemånga vänner ,001 

(0,955) 

,000 

(0,993) 

,000 

(0,981) 

,000 

(0,986) 

,007 

(0,712) 

Träffar vänner (ref. aldrig)      

Träffar vänner ofta  ,014 

(0,112) 

,014 

(0,109) 

,015 

0,108 

,015 

(0,070) 

Träffar vänner sällan  ,007 

(0,393) 

,007 

(0,398) 

,007 

(0,879) 

,007 

(0,386) 

Kön (ref. Kvinna)      

Man   – 0,001 

(0,877) 

– 0,001 

(0,879) 

0,004 

(0,531) 

Civilstånd (ref. singel)      

Upptagen    – 0,002 

(0,757) 

0,000 

(0,966) 

Partner (ref. aldrig)      

Partner dricker ofta     ,304 

(0,000) 

N 3861 4239 4415 3861 2028 
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R2 0,010 0,012 0,012 0,012 0,128 

Källa: LNU 2010 

Modell 1 

I modell 1 presenteras resultatet av den bivariata sannolikhetsanalysen mellan den beroende 

variabeln antal gånger dricker vin, sprit mm. och den oberoende variabeln antalet nära vänner. 

Utifrån tabellen går det att utläsa ett svagt positivt samband mellan individer som har många 

vänner då dem har i genomsnitt 4,4% högre sannolikhet att tillhöra den kategorin som 

konsumerar alkohol ofta. P-värdet uppgår till 0,000 och innebär att sambandet är statistiskt 

signifikant på 5%-ig nivå (p<0,05) samt att den stödjer studiens hypotes 1. R2-värdet i denna 

modell uppgår till 0,010 och tolkas här som att ungefär 1% av variationen i sannolikheten att 

individer dricker ofta förklaras av antalet nära vänner i deras personliga nätverk. 

 

Modell 2 

I modell 2 läggs variabeln träffar nära vänner, hur ofta till och genom konstanthållning är det 

möjligt att utläsa att individer med samma antal nära vänner, men som träffar sina vänner ofta 

har i genomsnitt 1,4% högre sannolikhet att dricka mer frekvent än de som aldrig träffar sina 

vänner. Detta samband är dock ej statistiskt signifikant då p=0,112 (dvs. p>0,005), men 

sambandet går ändå i riktning med hypotes 2. Huvudsambandet i denna modell är fortfarande 

positivt och statistiskt signifikant, dock har lutningskoefficienten sjunkit med endast en 

procentenhet (0,044% till 0,443%), vilket pekar på att antalet gånger man träffar vänner medierar 

en mycket liten del av sambandet mellan alkoholkonsumtion och antalet nära vänner. Även 

individer som dricker ofta och som träffar sina vänner sällan har i genomsnitt 0,7% högre 

sannolikhet att konsumera alkohol oftare än individer som aldrig träffar sina vänner. Detta 

samband är dock relativt svagt samt ej statistiskt signifikant och kommer således inte att 

kommenteras vidare. R2 värdet i denna modell uppgår till 0,012 och tolkas här som att antalet 

nära vänner och hur ofta man träffar dem förklarar ungefär 1,2% av variationen i sannolikheten 

att individer konsumerar alkohol ofta. 
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Modell 3 

I modell 3 kontrolleras det för individernas kön. Det som går att utläsa är att män tenderar att ha i 

genomsnitt -0,1% lägre sannolikhet att dricka oftare än kvinnor, konstanthållet för övriga 

oberoende variabler. Sambandet är mycket svagt negativt och icke - signifikant då p-värdet 

uppgår till 0,877 (p>0,05) och kommer inte att kommenteras vidare. B-koefficienten för 

huvudsambandet är oförändrad, dock är det fortfarande ett signifikant samband då p-värdet är 

lika med 0,000. R2-värdet i denna modell uppgår till 0,012 och tolkas som att cirka 1,2% av 

variationen i sannolikheten att dricka alkohol ofta förklaras av antalet nära vänner, hur ofta man 

träffar dem samt individernas kön.  

 

Modell 4 

I modell 4 konstanthålls det för individernas civilstånd. Tabell 2 visar att sambandet mellan att 

vara i ett förhållande och att dricka ofta är svagt negativt (b=-0,002) och ej statistiskt signifikant 

då sig.(p)=0,757. Huvudsambandet i modell 3 är fortfarande statistiskt signifikant men 

oförändrat (b=0,043). R2-värdet är 0,012 även i denna modell och tolkas således som att ungefär 

1,2% av variansen i sannolikheten att individer dricker ofta förklaras av samtliga faktorer i 

modell 4.  

 

Modell 5 

I modell 5 läggs variabeln antal gånger partner dricker vin, sprit mm. Det går att utläsa att 

individer som har ett förhållande där partnern förtär alkohol ofta tenderar att ha i genomsnitt 

30,4% högre sannolikhet att dricka oftare än individer vars partner dricker sällan, konstanthållet 

för övriga oberoende variabler. Det är alltså ett positivt och statistiskt signifikant samband då p-

värdet uppgår till 0,000 (p>0,05). Huvudsambandet har sjunkit från 0,043% till 0,034%, vilket 

tolkas här som att partners alkoholkonsumtion medierar en del av sambandet mellan 

högkonsumenternas egna dryckesmönster och antalet nära vänner. I modell 5 är alla samband 

positiva och går således i hypotes 3:s riktning, förutom för civilstånd då b-koefficienten för 

denna variabel är 0,000 och sig.(p) uppgår till 0,966. Detta pekar på ett troligt nollsamband i 

populationen och det kommer därför inte att kommenteras vidare. R2-värdet för modell 5 uppgår 
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till 0,128 och tolkas här som att ungefär 12,8% av variationen i sannolikheten att konsumera 

alkohol ofta förklaras av antalet nära vänner, hur ofta man träffar dem, kön, civilstånd samt 

partnerns alkoholkonsumtion. 

Analys 

Resultatet från den bivariata sannolikhetsanalysen visar med statistisk signifikans att 

huvudvariablerna påverkats genom att individer som har många vänner i sitt privata nätverk 

tenderar att ha i genomsnitt 4,4% högre sannolikhet att dricka alkohol oftare än individer med 

färre vänner. Sambandet går i hypotesens riktning och stödjer studiens antagande om att alkohol 

främst konsumeras i sociala sammanhang. Antalet nära vänner antas utifrån resultaten vara en av 

de bidragande orsakerna till hög alkoholkonsumtionsfrekvens eftersom att 1% av den totala 

variationen i dryckesfrekvensen förklarar uppsatsens syfte och frågeställning, hur många vänner 

individer har i sitt personliga nätverk. 

 

Efter att ha kontrollerat för hur ofta individer träffar sina vänner kan det utifrån resultaten utläsas 

att personer som träffar vänner mer frekvent har med 1,4% jämfört med 0,7% högre sannolikhet 

att konsumera alkohol oftare. Detta samband är dock ej statistiskt signifikant och innebär att 

detta resultat inte går att generalisera då det finns risk för ett nollsamband i populationen. 

Resultaten går dock i hypotesens riktning och även Lin (2000, 2005) menar att ett bredare socialt 

nätverk leder till fler sociala sammanhang samt att en ökad interaktion med vänner öppnar upp 

till fler tillfällen där alkoholförtäring kan bli en del av socialiseringen. Sambandet mellan 

huvudvariablerna “sannolikheten att dricka ofta” och “antalet nära vänner” har sjunkit 

marginellt, med 0,1%. Där en liten del av huvudsambandet istället kan förklaras genom hur ofta 

individen träffar sina vänner. Ett mer frekvent umgänge med vänner som också kan tänkas ha 

liknande karaktärsdrag och preferens för alkohol som individen själv kan alltså innebära att 

alkoholhaltiga drycker förekommer oftare, där risken till ett visst dryckesmönster ökar. R2-värdet 

i modell 2 uppgick till 1,2%, vilket är högre än i modell 1, men inte tillräckligt högt för att 

antalet nära vänner och hur ofta man träffar dem ska generera ett godtagbart förklaringsvärde för 

individers konsumtionsfrekvens. 
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När variabeln kön lades till visade resultatet ingen signifikans och en nästintill obefintlig skillnad 

mellan könen. Detta får stöd i tidigare forskning där det har visats att flickor i tonåren dricker i 

stort sätt samma mängd alkohol som pojkar i motsvarande ålder (Leissner, 1998). I sin tur kan 

detta tolkas som att alkohol förtärs ungefär lika ofta, oberoende av kön. Huvudsambandet är 

oförändrat efter konstanthållning för kön, vilket innebär att denna variabel inte medierar någon 

effekt hos sambandet mellan alkoholkonsumtionsfrekvensen och antalet nära vänner. Även R2-

värdet är detsamma som i föregående modell och detta tyder på att kön inte tillför en huvudsaklig 

motivering till att individer dricker ofta. 

 

Vidare visar resultaten att efter konstanthållning för civilstånd kunde inga signifikanta samband 

påträffas mellan individernas konsumtionsfrekvens och huruvida de var i ett förhållande. 

Sambandet är också mycket svagt negativt. Detta tyder på att ett förhållande inte är en bra 

förklaringsfaktor till individernas alkoholkonsumtionsfrekvens. Huvudsambandet är efter 

kontroll för civilstånd fortfarande oförändrat samt signifikant och innebär att civilstånd inte 

medierar någon effekt i sambandet mellan antalet nära vänner och hur ofta individer konsumerar 

alkohol. R2-värdet stödjer detta eftersom att det har varit konstant i modell 2, 3 och 4. 

 

I den sista modellen visar resultatet ett större förklaringsvärde, där individer som har en partner 

som dricker ofta har en mycket högre sannolikhet (30,4%) att dricka oftare än individer vars 

partners dricker sällan. Detta resultat stödjer hypotesen och kan knytas till tidigare forskning där 

bland annat Sigfridsson (2005) skriver att det är vanligt att individer påverkas av en partners 

relation till alkohol. En påverkan som för individen kan innebära antingen en avhållsamhet eller 

ett ökat intagande av drycken. Liknande resonemang för även Skårner (2001) som skriver att en 

partner ofta medför en förändring i beteende hos individen, ett beteende som kan uttryckas i en 

förändrad relation till alkohol. Detta resultat är statistiskt signifikant och kan således 

generaliseras till hela populationen. Resultatet besvarar således även uppsatsens andra 

frågeställning, hur en partners alkoholkonsumtion påverkar individens eget dryckesmönster. 

Huvudsambandet sjönk med 0,9 procentenheter, vilket tyder på att partnerns 

konsumtionsfrekvens medierar en liten del av sambandet mellan antalet nära vänner och hur ofta 

en individ dricker. Även R2-värdet tyder på att partnerns konsumtion, tillsammans med 
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resterande faktorer, genererar ett godtagbart förklaringsvärde till individernas 

konsumtionsfrekvens då det ökade från 0,012 (1,2%) i modell 4 till 0,128 (12,8%) i modell 5. 

 

Diskussion 

Antal nära vänner 

De empiriska resultat som har presenterats i tidigare forskning tyder ensidigt på att alkohol är en 

betydelsefull dryck i många sociala sammanhang. Sigfridsson (2005) diskuterar alkoholens 

dominerande ställning som en självklar sällskapsdryck inom vissa sociala umgängen och hur 

konsumtionen blir en norm som individer måste på ett eller annat sätt förhålla sig till. Just 

vänskapskretsar spelar en viktig roll för individers alkoholkonsumtion, Mercken et. Al (2012) 

skriver i sin studie att alkoholkonsumtion tenderar att se liknande ut i olika umgängeskretsar och 

likt Sigfridssons (2005) resonemang beskriver de hur individers sociala nätverk har sin största 

inverkan under tonåren. I denna studie har vi funnit signifikanta samband mellan individernas 

alkoholkonsumtion och antalet nära vänner de har i sina personliga nätverk, vilket stödjer våra 

hypoteser samt den tidigare forskningens resultat. En anledning till det skulle kunna vara att 

människor som har många vänner tenderar att vistas i fler olika sociala tillställningar där det 

finns tillgång till alkohol. Att individer väljer att konsumera det med sina kamrater kan kopplas 

till Satos (2004) resonemang kring förhållningssättet till alkohol och hur ombytlig det kan vara. 

Han menar att de enskilda utvägarna att välja livsstil har ökat med tiden och individer med 

liknande social bakgrund tenderar att ha liknande preferenser (Sato, 2004). Således kan det 

tänkas att när det kommer till individers relation till alkohol är dennes beteende orsaken till en 

annan aktörs handlande med avseende på faktorer som preferenser, verklighetsuppfattning och 

handlingsmöjligheter. Om normen i ett socialt nätverk är att konsumera alkohol ofta kan det 

antas att nya individer som tillkommer gemenskapen också kommer att konsumera drycken mer 

frekvent och på så sätt har påverkan från de övriga i nätverket influerats av ovannämnda faktorer. 

Detta ligger i linje med Roumeliotis (2010) resultat där respondenterna angav att de alltid drack 

alkohol i sällskap av vänner och bekanta som hade snarlika dryckesmönster som de själva. Att gå 

på fester och på så sätt röra sig mellan olika nätverk kan tänkas generera fler vän- och 
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bekantskaper, vilket också bidrar till fler dryckestillfällen och på så sätt en mer kontinuerlig 

alkoholkonsumtion. 

Partners alkoholkonsumtion 

På liknande sätt kan ett förhållande också bidra till att individens alkoholkonsumtion förändras. 

Relationen till sin partner är en vital del i många människors liv och till skillnad från tillskrivna 

förbindelser är en partnerrelation i de flesta fall något som individen väljer själv. En relation 

byggd på kärlek kan införliva individers kognition och till stora delar påverka deras livssituation, 

vilket gör den så central (Skårner, 2001). I våra resultat framkom det inga signifikanta värden när 

vi kontrollerade för respondenternas civilstånd. Däremot var sambandet mellan individernas och 

deras partners alkoholkonsumtion positiv samt signifikant, vilket kan tolkas som att det inte är 

förhållandet i sig som bidrar till ett förändrat dryckesmönster. Våra resultat visar att respondenter 

som är i ett förhållande där deras partner ofta dricker alkohol också tenderar att konsumera 

drycken mer frekvent. Detta kan vidare tolkas som att individernas partners har ett starkt 

inflytande på den andres relation till alkohol, vilket stämmer överens med studiens hypotes. 

Detta resonemang kan associeras till att ett sammanboende i många fall kan innebära en 

reformation av individens alkoholkonsumtion. I vissa fall kan det dock få en helt motsatt effekt 

då dryckesrepetoaren oftast förändras genom att nya, kanske till och med icke beprövade drycker 

tillkommer vid en sammanflyttning. En relation, flytt eller nytt jobb medför oftast ett nytt 

umgänge vilket i sin tur i många fall medför ett nytt förhållningssätt till alkohol genom 

inflytande från andra, som kan innebära att individer som inte tidigare druckit alkohol nu börjar 

(Sigfridsson, 2005). Att anpassa sitt konsumtionsmönster till varandra, vare sig det gäller vänner 

eller partnern, ter sig vara en förändring som innebär att synen på och förhållningssättet till 

alkohol skiftar. 

 

Kön 

En ytterligare omtalad aspekt i studier av alkoholkonsumtion är kön, vilket relateras i högsta 

grad till samhällets könsgradering. Sigfridsson (2005) menar att manliga och kvinnliga 

identiteter reflekteras i valet av dryck, samt att anordningen av maskulinitet verka för att dra en 

gräns till det motsatta, det som inskränker individens egen identitet. Därför blir just valet av att 

dricka “rätt” dryck en grundpelare för individer när det kommer till föreställningen om manliga 
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och kvinnliga drycker. Män anses ha svårare än kvinnor att, under samma förhållanden, bryta 

mot normen och den offentliga kontexten av vad en man ska välja för dryck. För kvinnor kan 

valet av en manligt relaterad dryck istället innebära positiva kommentarer medan mannen istället 

får höra nedlåtande kommentarer när han dricker en kvinnligt relaterad dryck. Om en kvinna 

väljer en “manlig dryck” kan hon på så sätt vinna i social respektabilitet, men tvärtom om en 

man väljer en “kvinnlig dryck” förlorar han istället i anseende. Således har kvinnor i större 

utsträckning lättare att handla utifrån egna preferenser och har därmed större frihet i avseende på 

val av dryck än vad män har (ibid.). I vår studie är utgångspunkten att män dricker i genomsnitt 

oftare än kvinnor, men resultaten visar inga signifikanta skillnader i konsumtionsfrekvensen. 

Detta kan förklaras med att det har skett en förändring i kvinnors relation till alkohol, då de 

under senare tid tenderar att konsumera alkohol i princip lika mycket och ofta som män 

(Leissner, 1998). Då vi mätte hur ofta respondenterna hade druckit under de senaste 12 

månaderna är det inte möjligt att uttala sig om skillnader i dryckessorter. Resonemanget blir 

följaktligen om vad som egentligen räknas som att “dricka alkohol” och huruvida det går att 

differentiera mäns respektive kvinnors konsumtion med att det är mer vanligt att ta en öl under 

exempelvis fotbollsmatchen än att dricka ett glas vin. Här kan utrymme ges för personlig 

argumentation, där ölkonsumtion i samband med sportsammanhang (där män ofta utgör 

majoriteten) går förbisedd, då det i många fall anses vara normen och därmed inte heller 

ifrågasätts. Denna tankegång ligger i linje med Roumeliotis (2010) som hävdar att 

alkoholdrickande värderas olika inom olika sociala nätverk och specifika kontexter. I vissa 

sociala sammanhang är förtäringen av alkohol kollektivt accepterat och blir därmed till en del av 

den sociala interaktionen. Detta sammanhang kan ge upphov till att män genom sitt öldrickande 

får ett högre anseende, både i egna umgängeskretsar och utanför. Berusningsgraden av 

exempelvis öl och vin kan inte ställas i paritet med varandra, dels eftersom att män generellt tål 

mer än kvinnor och dels för att alkoholhalten i öl är betydligt längre än i vin.  Detta kan belysa 

en aspekt till att mäns alkoholkonsumtion ser annorlunda ut jämfört med kvinnors, men samtidigt 

får männens konsumtion en helt annan acceptans i jämförelse med när kvinnor dricker alkohol 

oberoende av i vilket sammanhang det sker. Möjligtvis är öl, som starkt knyts an till en “manlig 

dryck”, en dryck som har normaliserats och därmed inte värderas på liknande sätt som andra 

alkoholhaltiga drycker. Dryckens varierande procenthalt eller lättölens valbarhet till dryck vid 

lunch kan vara ett bakomliggande fenomen som skapar grund för denna acceptans. 
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Med stöd i teori och tidigare forskning, samt våra resultat, kan vi diskutera kring hur 

alkoholkonsumtionsmönster och normer är sammanflätade och kan således skapas och omskapas 

av individer (Sigfridsson, 2005). Alkohol har länge varit en del av kulturen och människor har 

alltid tillskrivit drycken en viss mening, vare sig det handlar om vem som dricker vad, hur 

mycket och under vilka tillställningar (Bernhardsson, 2014). Eftersom att vår studie är 

kvantitativ är det inte möjligt att uttala sig om hur individerna tolkar och beskriver sin 

alkoholkonsumtion, men vi kan diskutera det faktum att förhållningssättet till drycken förändras 

under livsloppet (Sigfridsson, 2005; Bernhardsson, 2014). Eftersom att socialisationen är en 

pågående process påverkas människor av nya sociala miljöer och de normer samt värderingar 

som återfinns där. Totalkonsumtionsteorin som också är en nätverksteori kan proklamera att 

individers alkoholkonsumtion med sannolikhet ser olika ut för olika generationer. Det hade 

därmed varit av intresse att undersöka hur människors relation till alkohol såg ut baserat på ålder. 

Dock fanns inte utrymme för det i denna studie, men bör tas i beaktning vid tolkning av 

resultatet. Följaktligen kan vi ifrågasätta om det verkligen är antalet nära vänner som bidrar till 

att individer dricker alkohol oftare, eller om det snarare handlar om vilka vänner människor 

väljer att umgås med. Enligt Berger och Luckmann (1966) konstrueras verkligheten genom att 

människor interagerar och normerna som genereras utifrån interaktionen möjliggör skapandet 

samt upprätthållandet av relationer. Att dessa normer bryts genom att individer väljer att dricka 

mer och oftare än vad som anses socialt acceptabelt kan kopplas till identitetsskapandeprocessen. 

Leissner (1998) menar att alkoholen får olika betydelser i den sociala strukturen av en människas 

liv och faktorer som kamratgänget bidrar till att dessa strukturer upprätthålls. Det kan således 

tänkas att individer anpassar sin alkoholkonsumtion till vännernas och antalet vänner blir därmed 

inte avgörande för hur ofta eller mycket alkohol man förtär, utan det är sociala normer som 

bestämmer konsumtionsnivån i ett sammanhang. Detta kan återkopplas till Sigfridssons (2005) 

resonemang kring anpassningen av individens egna dryckesmönster till partnerns och härledas 

till de regler som återfinns inom de sociala rum människorna rör sig i. 
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Slutsats och framtida forskning 

Utgångspunkten för denna studie är att sociala sammanhang som en individ är verksam inom 

påverkar dennes alkoholförtäring. Resultaten visade dels att respondenterna som hade många 

nära vänner i sitt personliga nätverk hade högre sannolikhet att dricka oftare än de med få vänner 

och sambandet sjönk när vi kontrollerade för hur ofta de träffade sina vänner, civilstånd, 

partnerns alkoholkonsumtion samt kön. Samtliga resultat från regressionsanalysen går i 

hypotesernas riktning, men det är endast två samband som vi med 95 % säkerhet vet inte är 

slumpmässiga eller nollsamband - att individernas alkoholkonsumtionsfrekvens beror på antalet 

nära vänner och partnerns dryckesmönster. Dessa resultat besvarar studiens frågeställningar och 

vi kan uttala oss dels om att hur ofta individerna dricker alkohol har ett samband med storleken 

på deras sociala nätverk, samt att partnerns höga konsumtionsfrekvens har en positiv effekt på 

aktörens egna dryckesmönster. Naturligtvis finns det fler dimensioner av alkoholkonsumtion och 

ett förslag till framtida forskning skulle kunna vara att studera andra faktorer som kan tänkas 

påverka den, exempelvis religionstillhörigheten, ålder, etnicitet, psykisk ohälsa, sysselsättning 

och yrkesklass. 
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