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Sammendrag 
 

Positive forventninger og negative konsekvenser har tidligere vist å være assosiert med 

alkoholkonsum, og anses som potensielt viktige variabler for intervensjoner rettet mot å 

redusere alkoholkonsum. Formålet med masteroppgaven var å undersøke sammenhengen 

mellom alkoholkonsum, positive forventninger og negative konsekvenser blant menn (n = 

1776) og kvinner (n = 156) i Malawi. Kun voksne, 18 år og over, som hadde drukket alkohol i 

løpet av de siste 12 måneder ble inkludert i studien. Utvalget er representativt for menn og 

kvinner i Malawi som er 18 år og eldre, og som bor sammen med en ektefelle/samboer hvor 

minst en i husholdningen har drukket alkohol i løpet av det siste året. Korrelasjonsanalysene 

viste at både positive forventninger og negative konsekvenser var positivt assosiert med 

alkoholkonsum. Negative konsekvenser hadde den sterkeste relasjonen til alkoholkonsum. 

Dette gjaldt for begge kjønn. Standard multippel regresjonsanalyse ble benyttet for å gå 

dypere inn i sammenhengen, og viste hvor mye av variansen i alkoholkonsum som kunne 

forklares av positive forventninger og negative konsekvenser. Hierarkisk multippel 

regresjonsanalyse avslørte at negative konsekvenser forklarte signifikant mer av variansen i 

alkoholkonsum etter at positive forventninger var kontrollert for. Dette gjaldt for begge kjønn. 

For menn, viste hierarkisk multippel regresjonsanalyse et signifikant interaksjonsleddet som 

tilsa at negative konsekvenser modererte hvor mye av variansen i alkoholkonsum som kunne 

forklares av positive forventninger. Interaksjonsleddet for kvinner var ikke signifikant, men 

interaksjonsleddets beta var høyere enn for menn, og samlet ble nesten dobbelt så mye av 

variansen i kvinners alkoholkonsum forklart. Så også for kvinner påvirket trolig negative 

konsekvenser effekten av positive forventninger på alkoholkonsum. Implikasjoner for 

forebyggende arbeid i Malawi med bakgrunn i resultatene blir diskutert. 

 
 Nøkkelord: alkoholkonsum, positive forventninger, negative forventninger, negative 

konsekvenser, sosial læringsteori, sosial-kognitiv teori, forventningsteori 

 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  



	   7	  

Introduksjon 

Helse- og sosialpsykologi fokuserer blant annet på helseskadelig atferd og hvilke 

prosesser som promoterer og opprettholder slik atferd, og hvordan disse prosessene kan 

endres for å begrense helseskadelig atferd (de Ridder & de Wit, 2006).   

 Sosial læringsteori (Bandura, 1977), sosial-kognitiv teori (Bandura, 2012) og 

forventningsteorien (Goldman, Brown & Christiansen, 1987), viser til at atferd i stor grad 

styres av forventningene (outcome-expectancies) aktøren har til resultatet av en spesifikk 

atferd. I tilknytning til alkoholbruk vil det si at man drikker fordi man forventer at resultatet 

av konsumet vil føre til noe man selv anser som ønskelig.  

Alkoholkonsum er også assosiert med negative konsekvenser. Høyere nivå av 

alkoholkonsum er relatert til et høyere nivå av opplevde negative konsekvenser. I motsetning 

til positive forventninger som motiverer til alkoholkonsum, kan negative forventninger som 

dels er lært som et resultat av opplevde negative konsekvenser, anses som motivasjon til å 

redusere alkoholkonsum. Alkohol kan dermed virke som en negativ forsterker. 

Variablene som blir undersøkt er viktige i forebyggende arbeid og intervensjoner som 

blir designet for å endre konstruksjoner som antas å være relatert til negative helseresultat 

(MacKinnon & Dwyer, 1993).       

Flere studier gjort i vestlige land, har funnet at positive alkoholforventninger er 

assosiert med alkoholkonsum (Brown, Goldman, Inn & Anderson, 1980; Lee, Greely & Oei, 

1999; Leigh & Stacy, 2004; Palfai & Wood, 2001; Patrick, Wray-Lake, Finlay & Maggs, 

2010; Stacy, Widaman & Marlatt, 1990), og negative konsekvenser er assosiert med 

alkoholkonsum (Park, 2004; Park & Grant, 2005; Patrick & Maggs, 2008). Så vidt jeg er klar 

over har dette derimot ikke blitt undersøkt i Malawi, hvor det generelt er gjort lite forskning 

på alkoholbruk.  

 

Bakgrunnen for forskningen 

 Oppgaven er tilknyttet et større prosjekt kalt ALMA. Prosjektet ble utviklet for å 

kartlegge sammenhengene mellom fattigdom og alkoholbruk i Malawi. ALMA var et 

samarbeid mellom SINTEF, Universitetet i Malawi, National Statistical Office i Malawi, 

Universitetet i Oslo, Høyskolen i Hedmark og en referansegruppe bestående av politikere, 

program iverksettere og interessenter i Malawi. Hensikten med prosjektet var å samle data om 

alkoholmisbruk som kunne brukes i utviklingen av nasjonal alkoholpolitikk og intervensjoner. 

I tillegg var det også et bidrag til å øke kapasiteten til å samle data på lang sikt ved 

forskningssamarbeid og trening i Malawi.  
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Generelt om alkoholbruk 

Alkoholkonsum blir ansett for å ha en tilfredsstillende effekt, samt være et ”sosialt 

glidemiddel” (Babor et al., 2003). På den andre siden ser man at alkoholkonsum er relatert til 

en rekke alvorlige konsekvenser, som stadig blir mer utbredt (WHO, 2004a). På verdensbasis 

er alkohol skyld i 2,5 millioner dødsfall, og er den tredje største risikofaktoren for sykdom 

(WHO, 2011a). Man snakker om globalisering, dette er også gjeldene for helsen. I dag er flere 

personer enn noen gang deltakere i en drikkekultur (WHO, 2011a), og så å si alle samfunn 

som benytter seg av alkohol viser både helse- og sosiale problemer (Rehm et al., 2009). Dette 

kan ha en sammenheng med en stadig økning i drikkevolum og et høyere risikomønster 

(WHO, 2004a).  

Først og fremst ser økningen i alkoholkonsum ut til å være i land som stadig er i 

utvikling (Acuda, Othieno, Obondo & Crome, 2011). Dette er land som sliter økonomisk, og 

hvor sannsynligheten for nedsatt helse grunnet alkoholkonsum er høyere enn for økonomisk 

velstående populasjoner (Rehm et al., 2009). Lav sosioøkonomisk status og utdanningsnivå er 

assosiert med høyere risiko for problemer grunnet alkoholkonsum (WHO, 2011a). I følge 

WHO (2011a) har de negative effektene, som et resultat av alkoholkonsum, fått for lite 

oppmerksomhet. Andre helserisikoer som er mindre skadelige har en høyere prioritering.  

 

Alkoholbruk i Afrika – Malawi. Analyser fra 2001-2005 viser en økning på 25,3% 

alkoholkonsum per innbygger (15+)  i den afrikanske region (WHO, 2011a). Alkohol er det 

rusmiddelet som det blir produsert og konsumert mest av i Afrika (Acuda et al., 2011). 

Ettersom alkoholkonsumet har økt, har også relaterte problemer blitt mer fremtredende. 

Afrikanske land er dermed i verdenstoppen når det kommer til høyeste verdier av sykdommer 

og skader grunnet alkoholbruk (WHO, 2011a). Til tross for disse økningene er det ikke en 

tilsvarende økning på behandling og ressurser for håndtering. Dette blir sett som 

bekymringsverdig (Acuda et al., 2011).  

Malawi ligger i Sentral-Afrika, og er blant verdens 20 minst utviklede land 

(Johannessen, 2014). Landet inngår i samlebetegnelsen Sub-Saharan Afrika, og har en 

populasjon på om lag 16 millioner (2012) (Johannessen, 2014). Med bakgrunn i WHO-

datarapport fra 1999, viser tall fra 1970-1996 et økt alkoholkonsum på 87% i Malawi for 

innbyggere fra 15 år og oppover. Lesotho som også er et Sub-Saharan-land ligger øverst på 

listen med en økning på 1817%. Disse to landene, sammen med åtte andre Sub-Saharan-land 

er blant de 22 landene i verden som viser den høyeste økningen i alkoholkonsum per 

innbygger (Acuda et al., 2011).  
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I følge Obot (2006) skyldes en av årsakene til den økte alkoholbruken i afrikanske 

land at importert alkohol, som sprit og øl, er blitt mer tilgjengelig. I Sub-Saharan Afrika har 

de færreste råd til å delta i den nye drikkekulturen, og dermed produserer de mye av 

alkoholen selv (Obot, 2006). Alkoholen er ofte dårlig kvalitetssikret, og kan føre til negative 

helsekonsekvenser (WHO, 2004a). 

 Hjemmeproduksjon av sprit er forbudt i store deler av Afrika, og konsum av 

hjemmelaget alkohol blir dermed ikke forbundet med sosiale sammenkomster. Det er i disse 

kulturene det kan oppstå risikodrikking (Willis, 2006). Privatproduksjon er heller ikke 

registrert i den offisielle oversikten over produksjon og konsum (Obot, 2006).  

Pelzer (1989) undersøkte alkoholbruken i Malawi, og knyttet bakgrunnen for 

alkoholbruk til tre dimensjoner; autoritet, gruppe og kropp-hjerne-miljø. Dårlig innflytelse fra 

jevnaldrende (gruppedimensjonen) og tanker om ens problemer (hjernedimensjonen) hadde 

stor innvirkning på alkoholkonsum. Det mest fremtredende var derimot miljødimensjonen, 

hvor arbeidsledighet, lav inntekt og mangel på eiendeler ble ansett som de viktigste årsakene. 

Ut i fra WHO-datarapport fra 2002-2004, har det blitt utregnet årlig alkoholkonsum i 

forskjellige afrikanske land. I Malawi ble det i gjennomsnitt konsumert 8,44 liter ren alkohol, 

som var høyere enn konsumet i nabolandene; Kenya (5,54), Zimbabwe (6,39), Namibia (5,40) 

og Swaziland (6,85), med unntak av South Afrika hvor alkoholkonsumet var på 8,50 liter 

(Natvig, 2013). Dette er ikke oppsiktsvekkende høye verdier sammenlignet med mange andre 

land i verden. I Europa var det totale alkoholkonsumet per innbygger (15+) 12,18 liter ren 

alkohol i 2005 (WHO, 2011a). Likevel er det viktig å bemerke seg at det uregistrerte 

alkoholkonsumet i Afrika utgjør store deler av det overordnede konsumet (Rehm et al., 2009). 

Det estimeres et uregistrert alkoholkonsum på ca. 90% i Øst-Afrika (Willis, 2006). Det er 

derfor mye usikkerhet knyttet til konsum i Afrika.  

I følge Obot (2006) er det et høyt alkoholkonsum blant dem som drikker. Rossow og 

Clausen (2013) fant at dem som benyttet seg av alkohol, konsumerte mer enn det dobbelte av 

det gjennomsnittlige alkoholforbruket. Den generelle skjevfordelingen kan være relatert til 

den høye prosentandelen av avholdenhet i afrikanske land. I Malawi er 79,7% menn og 97,4% 

kvinner avholdne i følge World Health Organization (WHO, 2004b). På grunn av høy 

avholdenhet vil estimatet av alkoholkonsum per innbygger undervurdere gjennomsnittet av 

alkoholkonsum per person som drikker (Peltzer & Ramlagan, 2009). 

Mønsterdrikking er viktig når man studerer alkoholbruk.	  To vesentlige indikatorer 

knyttet til mønsterdrikking er avholdenhet og hard drikking (WHO, 2011a). Ved å ta høyde 

for avholdenhet i en populasjon får man en riktigere tolkning av alkoholkonsumet per 
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innbygger. Det vil si at land som viser høyt nivå av alkoholkonsum per innbygger, som ofte er 

europeiske land, ikke nødvendigvis har de høyeste verdiene per drikker. Det viser seg at det er 

landene med moderat til lavt alkoholkonsum per innbygger og høy avholdenhet som har det 

høyeste alkoholkonsumet per drikker (WHO, 2011a). Dette er gjeldende for Malawi som blir 

regnet som et land med medium til høy avholdenhetsrate, men blant dem som drikker (18+) er 

det et høyt forbruk (Clausen, Rossow, Naidoo & Kowal, 2009). 

Når det gjelder alkohollovgivningen i Malawi, er det en rekke faktorer som er 

fraværende. Disse er blant annet restriksjoner for tid og sted ved salg av alkohol, salg av 

alkohol til berusede personer, og regulering av markedsføring av alkohol (WHO, 2011b).     

 

Kjønnsforskjeller. Menn drikker mer enn kvinner (McMahon, Jones & O`donnell, 

1994; Palfai & Wood, 2001; Wilsnack, Vogeltanz, Wilsnack & Harris, 2000). Dette gjelder 

for alle regioner i verden (Rehm et al., 2009). Det er blitt vist at 6,2% av dødsfall blant menn 

og 1,1% av dødsfall blant kvinner skyldes alkoholbruk (WHO, 2011a).  

The National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism har lagt frem retningslinjer 

for hvordan man skal definere ulikt alkoholbruk. Moderat drikking for kvinner er ikke mer 

enn én drink per dag, for menn er det maks to drinker per dag. Risikodrikking for kvinner 

defineres som mer enn syv drinker per uke, eller mer enn tre drinker i hver anledning man 

benytter seg av alkohol. For menn blir det ansett som risikodrikking hvis man drikker mer enn 

14 drinker per uke, eller mer enn fire drinker i hver anledning (Nolen-Hoeksema, 2004). 

Disse retningslinjene gir en grei oversikt over ulikt alkoholbruk, men man skal likevel 

vurdere defineringene med omhu. Det kan være problematisk å bruke kategoriseringen på 

tvers av kulturer, hvor f.eks. risikodrikking kan bety og oppfattes på forskjellige måter alt 

etter hvor man befinner seg i verden (Obot, 2007).                                                                                                                    

 Det er ulike faktorer knyttet til kjønnsforskjeller i alkoholkonsum. Biologiske studier 

har funnet at effekten av alkohol er forskjellig for menn og kvinner. Kvinner får et høyere 

blodnivå ved hver enhet med alkohol de drikker. Det kan påvirke dem til å drikke mindre, 

men likevel oppleve samme effekt som menn (Mumenthaler, Taylor, O`Hara & Yesavage, 

1999).   

Psykososiale studier har funnet at kvinner og menn har ulike behov og motivasjon for 

å drikke (Cooper, 1994), de opplever forskjellige konsekvenser av alkoholkonsum (Nolen-

Hoeksema, 2004), og i flere kultur er alkohol knyttet til kjønnsroller og identitet (Heath, 

1995). I tillegg er alder, sosial klasse, etnisitet, geografi og religion faktorer som bidrar til 

variasjon i alkoholbruk mellom kjønn innenfor samme kultur, og på tvers av kulturer 
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(Holmila & Raitasalo, 2005).                                                                                              

  En studie på alkoholbruk i 20 afrikanske land, inkludert Malawi, viste at drikkeraten 

var høyere blant menn (18+) enn kvinner i alle landene. Menn oversteg kvinner ved 

kategoriseringen som nåværende drikker, og som hard drikker. Det ble ikke funnet et 

drikkemønster som kunne representere det generelle alkoholbruket i Afrika. Voksne menn fra 

Sub-Sahara som var de vanligste alkoholkonsumerne og problemdrikkerne (Clausen et al., 

2009).                                                                                                  

Sosiokulturelle forskjeller kan også være en påvirkende faktor for kjønnsforskjeller i 

alkoholkonsum (Wilsnack et al., 2000). Høy avholdenhet blant afrikanske kvinner er 

sannsynligvis knyttet til religion, tradisjoner og kjønnsroller (Wilsnack, Wilsnack & Obot, 

2005). Fra gammelt av var det kvinner som laget alkohol, mens menn drakk (Clausen et al., 

2009). Kvinner kunne drikke under tilsyn, men drukkenskap blant kvinner var sterkt mislikt 

(Acuda et al., 2011). Disse generelle holdningene sitter sannsynligvis igjen, og kan dermed 

bidra til lavt konsum samt underrapportering av alkoholkonsum blant kvinner (Michalak & 

Trocki, 2009).                                                                                                                                            

 Så selv om forskning viser at det er få afrikanske kvinner som drikker, er det viktig å 

ikke overse denne gruppen. Generelt i Afrika er det begrenset regulering av bedrifter som 

produserer alkohol, i tillegg har det blitt en økt kommersialisering av produktene. Det har 

også i den senere tid blitt mer akseptabelt at kvinner drikker. Disse faktorene er med på å 

predikere en økning i antall afrikanske kvinner som benytter seg av alkohol, i tillegg til 

mengde alkohol som blir konsumert (Martinez, Røislien, Naidoo & Clausen, 2011). 

 

Teori i tilknytning til alkoholforventninger 

Formålet med forskningen er blant annet å undersøke sammenhengen mellom positive 

forventninger og alkoholkonsum. Alkoholforventninger er blitt ansett som et interessant 

verktøy for forskere som vil forutsi og endre drikkeatferden i en positiv retning (Fromme, 

Stroot & Kaplan, 1993).  

Individets forventninger til resultatet av en spesifikk handling, vil være med å 

bestemme deres atferd (Bandura, 1977). Forventninger er en vesentlig del i Banduras sosiale 

læringsteori. Positive forventninger fremmer en gitt atferd og forventninger om et negativt 

utfall hemmer atferd (Bandura, 1977). Teorien er mye brukt innen forskning på alkoholbruk 

(Roche, 2013).  

Sosial læringsteori er forløperen til Banduras sosial-kognitiv teori, som ble utviklet på 

midten av 1980-tallet (Bandura, 2012). De to teoriene har samme grunnleggende antagelser, 
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men sosial-kognitiv teori har et sterkere fokus på kognisjon. Den sosiale delen i sosial-

kognitiv teori erkjenner den sosiale opprinnelsen som ligger til grunn for mye av menneskets 

tanker og handlinger. Den kognitive delen viser til hvordan den kognitive prosessen influerer 

menneskets motivasjon, følelser og handling. Mennesket blir sett som en agent som influerer 

hendelser ved ens handlinger (Bandura, 2012). Både sosial læringsteori og sosial-kognitiv 

teori hevder at individets forventninger til resultatet av en handling vil være med å bestemme 

deres atferd, og at dette vil være påvirket av tidligere erfaringer (Bandura, 1997; Bandura, 

2012). I tilknytning til alkoholbruk vil det si at individ har forventninger til at alkoholkonsum 

vil resultere i positive eller negative konsekvenser, rettere sagt, atferden styres av sine 

forventningsforsterkninger. 

Forventningsteorien vektlegger også forventninger i tilknytning til alkoholbruk 

(Goldman et al., 1987). I likhet med Banduras sosial-kognitiv teori (Bandura, 2012) anses 

forventninger å være en kognitiv variabel, altså kunnskapen man har om forhold mellom 

hendelser eller objekter i verden. Dette forholdet kan ses som et if-then-konsept; hvis en 

hendelse eller et objekt blir registrert, så er det forventet at en bestemt hendelse vil medfølge 

(Goldman et al., 1987). Informasjon om forholdet mellom alkoholbruk og resultatet gjør at 

individ drikker, eller lar være å drikke. Individ som har høye positive forventninger, 

konsumerer ofte mer alkohol i forhold til dem som har lite positive forventninger (Goldman et 

al., 1987). 

Atferd blir påvirket av tidligere erfaringer, men også av modellæring som er en annen 

sentral del i både sosial læringsteori, sosial-kognitiv teori og forventningsteorien. Man lærer 

av å se andre utføre en spesifikk atferd og hva konsekvensene blir for dem. Dette tas som 

utgangspunkt for forming av egen atferd (Bandura, 1977; Bandura, 2012; Goldman et al., 

1987). Det vil si at assossiasjoner mellom atferd og resultatet allerede er lært før man selv har 

utført atferden for første gang (Cohen, 1983). Derfor vil de forventede effektene av 

alkoholkonsum allerede være på plass tidlig i drikkekarrieren. Disse forventede effektene vil 

for det meste være positive (Cohen, 1983). Når man derimot har utført handlingen selv et 

antall ganger, vil positive forventninger også komme fra de positive erfaringene man har 

opplevd, og negative forventninger kommer fra negative erfaringer (McMahon & Jones, 

1993). Ettersom forventninger er lært, er det også mulighet for å endre eller kontrollere dem 

(Bandura, 2012). Endring av forventninger blir ansett som et viktig aspekt i å forandre 

drikkemønster (Roche, 2013). 
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Positive	  alkoholforventninger.	  Hvis man gjentatte ganger opplever positiv effekt 

av alkoholkonsum, vil det oppleves som en forsterker og bidra til å opprettholde atferden 

(Mæland & Aarø, 1993). Dette ble blant annet bekreftet i studien til Patrick et al. (2010) hvor 

både mannlige og kvinnelige respondenter på 16 år med sterke positive alkoholforventninger, 

rapporterte et høyere alkoholkonsum 19 år senere sammenlignet med jevnaldrende med 

mindre positive forventninger. Palfai og Wood (2001) understreker at positive forventninger 

kan være involvert i beslutninger angående når man velger å drikke, hvor mye man drikker og 

sannsynligheten for å oppleve negative konsekvenser. 

Det har tidligere blitt identifisert seks faktorer som gjenspeiler individs generelle 

positive alkoholforventninger. Disse er; en forbedret fysisk og sosial opplevelse, økt 

seksuallyst, høynet aggresjon og makt, høynet sosial sikkerhet og spenningsreduksjon (Brown 

et al., 1980).  Ettersom menn og kvinner har ulik drikkeatferd er det også funnet 

kjønnsforskjeller knyttet til de ulike forventningene. Menn har generelt sterkere positive 

forventninger til alkoholkonsum enn det kvinner har (Jones, Corbin & Fromme, 2001; Patrick 

et al., 2010). Kvinner er mindre motivert til å drikke for å redusere negative emosjoner i 

forhold til menn, de forventer i mindre grad at alkohol vil føre til positive resultat, og det er 

visse personlighetstrekk som oftere finnes hos menn, blant annet sensation-seeking, som er 

assosiert med alkoholkonsum (Nolen-Hoeksema, 2004). Menn rapporterer også at alkohol 

bidrar til at de føler seg morsommere, og at det er lettere å komme i kontakt med det motsatte 

kjønn (Makela & Mustonen, 2000). Kvinner derimot har rapportert at alkohol gjør at de blir 

mer optimistiske, det blir enklere å uttrykke følelser, og det blir lettere å løse problemer på 

arbeidsplassen og i hjemmet (Makela & Mustonen, 2000). Når det gjelder seksuell aktivitet 

forventer både menn og kvinner at alkoholkonsum vil øke deres seksuelle opplevelse, men 

konsumeres det for mye vil den seksuelle lysten reduseres (George et al., 2009; Wilsnack, 

Wilsnack & Klassen, 1987). 

I en studie om rusmiddelbruk og misbruk i Malawi, understreket intervjuobjektene at 

det var flere positive faktorer knyttet til alkoholkonsum. Disse var blant annet økt seksuell 

lyst, sjelefred, rømme fra virkeligheten, klarhet og det sosiale aspektet (Braathen, 2008). 

Alkoholforventninger kan også oppfattes forskjellig alt etter hvor mye alkohol det 

konsumeres (Southwick, Steele, Marlatt & Lindell, 1981). Generelt er positive 

alkoholforventninger sterkere assosiert med kvantitet enn med frekvens (Jones et al., 2001; 

Lee et al., 1999). Individ som drikker lite og har begrenset drikkeerfaring har gjerne mer 

globale forventninger til alkoholkonsum, for eksempel fremtiden ser lysere ut. Dem som 
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derimot har erfaring og konsumerer mer, snevrer forventningene inn til noen få 

hovedforventninger (Brown et al., 1980).  

 

Negative alkoholforventninger. Negative forventninger kommer fra modellæring 

(Bandura, 1977; Bandura, 2012; Goldman et al., 1987), opplevde negative konsekvenser 

(Leigh & Stacy, 1993), samt annen sosialisering gjennom kulturen vår. Flere studier har 

funnet assosiasjoner mellom negative forventninger og alkoholkonsum (Leigh, 1987; 

McMahon et al., 1994). I motsetning til positive forventninger som motiverer til 

alkoholkonsum, kan negative alkoholforventninger virke som en motivator for å redusere 

eller stoppe alkoholkonsum (McMahon & Jones, 1993). I følge McMahon og Jones (1993) 

bør de negative forventninger øke ettersom alkoholkonsumet øker, for når konsumet øker vil 

også frekvensen og intensiteten av negative konsekvenser øke. I studien til Fromme et al. 

(1993) ble det rapportert at man måtte konsumere mer alkohol for å oppleve de negative 

forventningene, enn man måtte gjøre for å oppleve de positive forventningene.  

McMahon og Jones (1993) hevder at de negative konsekvensene overføres til negative 

forventninger gjennom læring og erfaring, og på et tidspunkt vil de negative forventningene 

influere drikkeatferden. Dette ble bekreftet i studien til Leigh og Stacy (2004) hvor negative 

forventninger predikerte mindre alkoholkonsum for respondenter over 35 år. 

Det skilles mellom to typer negative forventninger, distale og proksimale. Distale 

negative forventninger viser til de forventede konsekvensene man har til dagen etter 

alkoholkonsum. Proksimale negative forventninger, ”samme dag” forventninger,  refereres til 

de kognitive og atferds konsekvensene man opplever direkte av alkoholkonsum (McMahon et 

al., 1994). Både distale og proksimale forventninger er assosiert med alkoholkonsum, men i 

følge McMahon og Jones (1993) vil distale negative konsekvenser trolig ha størst effekt med 

tanke på alkoholreduksjon. I tillegg vil personer med flere negative forventninger være mer 

motiverte til å endre drikkeatferden, i forholdt til dem med få negative forventninger 

(McMahon & Jones, 1993). 

 

Positive vs. negative alkoholforventninger. Mye av forskningen som er gjort 

fokuserer på enten positive eller negative alkoholforventninger, og det er delte meninger om 

hvilken forventningsvariabel som har størst prediksjonsverdi for alkoholkonsum. I senere tid 

har studier tatt høyde for både positive og negative forventninger, for å sammenligne deres 

relasjon til alkoholkonsum.  
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Betydningen av negative forventninger ble bekreftet i et behandlingsprogram for 

personer med alkoholproblemer hvor 77% av dem som hadde positive alkoholforventninger 

fikk tilbakefall, mens 7% av dem som hadde negative alkoholforventninger fikk tilbakefall 

(Eastman & Norris, 1982). Stacy et al. (1990) konkluderte derimot med at positive 

forventninger var en vesentlig bedre prediktor for alkoholbruk sammenlignet med negative 

forventninger. Resultatene deres støtter skillet mellom positive og negative forventninger, 

men begge forventningsvariablene blir ansett som potensielle prediktorer for alkoholkonsum.  

Lee et al. (1999) konkluderte med at både de positive og negative 

forventningsvariablene var sterkt assosiert med alkoholkonsum, men at de var forskjellig 

relatert til frekvens og kvantitet. Negative forventninger forklarte mer av variansen i frekvens 

av alkoholbruk, mens de positive forventningene forklarte mer av variansen i mengde per 

drikkeanledning.  

Som nevnt tidligere fant Leigh og Stacy (2004) at negative forventninger var assosiert 

med alkoholkonsum, det fant de også for positive forventninger. Hvilken forventningsvariabel 

som hadde størst prediksjonsverdi for alkoholkonsum var avhengig av alder.  

Tidligere forskning understreker dermed at både positive og negative 

alkoholforventninger er assosiert med alkoholkonsum. Men det kan se ut til at ulike faktorer 

som frekvens, kvantitet, kjønn og alder har en innvirkning i henhold til forventningsvariabel 

og konsum.  

 

Negative konsekvenser 

Konsekvensene av å ha drukket alkohol kan være utrivelige (Southwick et al., 1981).                                            

Banduras sosiale læringsteori (1977) anser atferd som funksjon av sannsynligheten for at 

visse konsekvenser vil oppstå, og den subjektive vurderingen av disse konsekvensene.

 Individ som har høye positive forventninger drikker mer, og sannsynligheten for å 

oppleve negative konsekvenser vil dermed øke (Cooper, Russell & George, 1988; Cooper, 

Russel, Skinner, Frone & Mudar, 1992). Dette ble bekreftet av Park og Grant (2005) hvor 

positive forventninger var relatert til et høyere nivå av opplevde negative konsekvenser for 

både menn ( r = ,34, p < ,01) og kvinner (r = ,31, p < ,01). Det ble også bekreftet i studien til 

Palfai og Wood (2001) hvor positive forventninger til mannlige og kvinnelige studenter var 

positivt assosiert med opplevde negative konsekvenser det siste året (beta = ,47, p < ,0001). 

Som nevnt tidligere drikker menn mer enn kvinner (McMahon et al., 1994; Palfai & 

Wood, 2001; Rehm et al., 2009; Wilsnack et al., 2000). Da bør også konsekvensene som 

oppleves dagen etter alkoholkonsum, være mer negative for menn sammenlignet med kvinner 
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(McMahon et al., 1994). Dette støttes av forskningen til Park og Grant (2005) og Wilsnack et 

al. (2000). Andre har derimot ikke funnet kjønnsforskjeller når det gjelder negative 

konsekvenser (Nolen-Hoeksema, 2004).                                                                                                                            

 Høyere nivå av alkoholkonsum er relatert til høyere nivå av negative konsekvenser, 

men også høyere nivå av opplevde positive konsekvenser. Resultatene til Patrick og Maggs 

(2008) viste at de som opplevde flere positive konsekvenser planla videre alkoholbruk, og 

rapporterte at negative konsekvenser var av mindre betydning. De som derimot opplevde 

mindre positive konsekvenser planla å drikke mindre, og rapporterte at de positive 

konsekvensene ikke var like viktige.  

Resultatene i studien til Park (2004) viste en signifikant positiv sammenheng mellom 

negative konsekvenser og frekvens av alkoholkonsum (r = ,58, p < ,001), og en signifikant 

positiv sammenheng mellom negative konsekvenser og kvantitet av alkoholkonsum ( r = ,48, 

p < ,001). Det ble rapportert at negative konsekvenser påvirket videre alkoholkonsum, med 

intensjon om å drikke mindre. Men også her var de positive konsekvensene av stor betydning, 

og så ut til å forsterke de positive forventningene til alkoholbruk. Dette kan relateres til ideen 

om at umiddelbare positive konsekvenser antas å påvirke atferd sterkere enn negative effekter 

man opplever i ettertid (Rohsenow, 1983), og at positive forventninger er lettere tilgjengelige 

i minnet i forhold til negative forventninger (Stacy et al., 1990). Det skal også nevnes at 

respondentene i disse studiene var studenter, og som student er man relativt fersk når det 

kommer til alkoholbruk. Man har kanskje allerede positive forventninger til alkoholkonsum 

fordi man har sett andre utføre atferden, og hva det fører til. Det vil si at for nye brukere vil 

resultater som avkrefter deres positive forventninger ha liten påvirkning (McMahon & Jones, 

1993). Ettersom man får mer erfaring med alkohol, kan det føre til at forventningene bli mer 

personlige og dermed gir mer reliable målinger (Jones et al., 2001).     

 Forskning viser også at personer som risikerer negative konsekvenser ofte anser seg 

selv som immune (Weinstein, 1984). Dette kan henge sammen med at negative konsekvenser 

kan være vanskeligere å erkjenne når man er beruset, og derfor anses dem som mindre 

sannsynlige (Hansen, Raynor & Wolkenstein, 1991). Individ har også lettere for å anta at 

andre blir mer påvirket av konsekvensene av alkoholbruk enn hva de selv gjør (Leigh, 1987; 

Rohsenow, 1983). 
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Formålet med studien                                                                                                          

 Positive forventninger er assosiert med det som forventes å skje umiddelbart etter 

alkoholkonsum og er av betydning når man bestemmer seg for å drikke (Stacy et al., 1990). 

Bekymringer angående de negative konsekvensene, kan derimot være viktige med tanke på 

mengden man drikker og beslutning om å avslutte drikkingen (Fromme et al., 1993).    

       I denne studien undersøkes sammenhengen mellom positive forventninger, negative 

konsekvenser og alkoholkonsum, og om forholdet mellom alkoholkonsum og positive 

forventninger blir moderert av nivået på selvrapporterte negative konsekvenser. 

Ønsker man å redusere alkoholbruk kan det være mer effektivt å fokusere på 

konsekvensene man kan oppleve kort tid etter drikkingen, enn argumentet om mulig 

leversvikt som er mye fjernere i tid (Mæland & Aarø, 1993). Negative konsekvenser som 

oppleves nært i tid blir undersøkt i denne oppgaven, og er i følge Seitz, Wyrick, Orsini, 

Milroy & Fearnow-Kenney (2013) blant de prediktorene som er sterkest knyttet til 

alkoholbruk. Styrken på forholdet mellom prediktor og den spesifikke atferden, gir 

informasjon om den potensielle effektiviteten en intervensjon kan ha for atferden (Hansen & 

McNeal, 1996).          

                                                                                                            

Problemstillinger. Hovedmålet med studien er å analysere og se nærmere på følgende 

tre problemstillinger knyttet til alkoholkonsum i Malawi:                                                                                                                         

1. Studere sammenhengen mellom positive alkoholforventninger, negative konsekvenser og 

alkoholkonsum for hvert av kjønnene  

2. Undersøke om selvrapporterte konsekvenser av alkoholkonsum forklarer mer av variansen i 

alkoholkonsum enn hva positive forventninger gjør for hvert av kjønnene  

3. Analysere om konsekvenser av alkoholkonsum modererer hvor mye av variansen i 

alkoholkonsum som kan forklares av positive forventninger for hvert av kjønnene 

 

Metode 

Utvalg 

Utvalget i spørreundersøkelsen er basert på The National Sampling Frame og trukket 

av Malawis statistiske sentralbyrå (NSO). Det ble tatt høyde for de tre regionene i Malawi og 

andelen rurale og urbane. For å sikre at utvalget var representativt ble det benyttet et 

stratifisert multi-nivå klynge design (multi-stage cluster design). Utvalgsstørrelsen ble 

bestemt ved å bruke et konfidensnivå på 95%, med konfidensintervall på 3. I 2008 var det 

2,869,933 husholdninger i Malawi, det vil si at ca. 1067 husholdninger var nødvendig for å gi 
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et representativt utvalg. Totalt ble 31 676 husholdninger oppsøkt, hvor 1795 ble inkludert i 

studien. De som bodde alene ble ekskludert, kun husholdningene hvor det bodde 

ektefeller/samboere og hvor begge deltok i undersøkelsen ble benyttet. Kravet for å delta var 

at minst én innen hver husholdning hadde benyttet seg av alkohol i løpet av de siste 12 

månedene. Utvalget er dermed representativt for dem som er 18 år og eldre som lever 

sammen med en ektefelle eller samboer hvor minst én har drukket alkohol i løpet av det siste 

året. I de 1795 husholdningene var det 1776 menn med gjennomsnittsalder på 41.5 år (SD = 

14,5) som drakk alkohol, og 156 kvinner med gjennomsnittsalder på 35.5 år (SD = 13,0) som 

drakk alkohol. I henhold til region, var 35,0% fra Sør-Malawi, 49,5% var fra Sentral-Malawi 

og 15,5% var fra Nord-Malawi. Andelen fra urbane strøk var 16% og andelen fra rurale strøk 

var 84%. 

 

Prosedyre 

Prosjektet fikk godkjennelse fra den etiske komité både i Malawi og i Norge, samt 

godkjennelse fra nasjonale autoriteter til å starte innsamlingsprosessen. Feltarbeidet startet i 

juni 2012 og ble avsluttet i oktober 2012.  

Spørreundersøkelsen ble utført av Centre for Social Research (Universitetet i Malawi), 

Malawis statistiske sentralbyrå (NSO), SINTEF og Universitetet i Oslo. Innholdet i 

spørreskjemaet ble veiledet av tidligere forskning gjort i Malawi, samt gjennomgang av 

litteratur og diskusjoner med referansegruppen. Det ble benyttet to lignende spørreskjemaer, 

ett til personen med hovedansvaret i husholdningen og ett til ektefellen/samboeren. Dataen 

ble samlet inn ved at en intervjuer besøkte respondentene i deres hjem. På grunn av høy 

analfabetisme var det høytopplesning av spørsmålene i spørreskjemaet på malawisk. 

 

Instrument - spørreskjema 

Spørreskjemaet inneholder demografisk informasjon om de utvalgte husholdningene 

og informasjon om individene. De viktigste psykososiale prediktorene for alkoholbruk blir 

dekket. De som blir analysert i denne oppgaven er positive forventninger og negative 

konsekvenser.  

 

Alkoholkonsum. For å måle frekvens av konsum ble det spurt om hvor ofte i løpet av 

de siste 12 månedene respondentene hadde drukket ulike drinker som inneholdt alkohol. 

Frekvens ble målt på en ni-punkt skala, arrangert fra ”hver dag eller nesten hver dag” til ”aldri 

i løpet av de siste 12 månedene”. Kvantitet ble målt på en ti-punkt skala, arrangert fra ”ingen i 
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løpet av de siste 12 månedene” til ”13 eller mer drinker”. For hver alkoholtype ble frekvens 

kodet som antall dager i løpet av de siste 12 månedene, og kvantitet ble transformert til 

standard enheter definert som 12,5 gram 100% ren alkohol. Alkohol har en vekt på 0,789 

gram. For å regne ut liter av konsumert alkohol ble det bruk formelen; (sum av standard 

enheter*12,5*0,789)/1000.  

På grunn av skjevfordeling i utvalget, blir det brukt en logaritmisk transformering av 

målet på alkoholkonsum (log) for å få en tilnærmet normalfordeling. Alkoholkonsum vil 

dermed vise en riktigere gjenspeiling av det faktiske forholdet av avstanden mellom ulike 

skårer. 

 

Positive alkoholforventninger. Det ble stilt 12 spørsmål for å måle 

alkoholforventninger. Deltakerne krysset av på en fire-punkt skala arrangert fra ”helt enig” til 

”helt uenig” om hvilken effekt de mente alkohol hadde på de fleste konsumere. Eksempel fra 

spørreskjemaet; ”de synes det er lettere å åpne seg for andre mennesker?”. For videre analyser 

ble det laget to skalaer for alkoholforventninger, en til hvert av kjønnene ettersom kvinner og 

menn hadde ulike forventninger til alkoholkonsum. For kvinner ble fire av spørsmålene slått 

sammen til en sumskåre, som utgjør skalaen forventninger kvinner. Ett av spørsmålene er 

hentet fra AEQ-A sosiale skala (Aas, 1995), ett spørsmål er fra GENACIS spørreskjema 

(personlig overlevering fra SINTEF), og to spørsmål er konstruert av forskerne. Indre 

reliabilitet ble sjekket og viste en Cronbachs alpha verdi på ,679. I følge Pallant (2010) blir 

Cronbachs alpha verdi på over ,70 regnet som akseptabelt. Skalaen består kun av fire 

spørsmål, det blir da vanskeligere å oppnå en høy alpha verdi. Mean inter-item correlation 

viste en korrelasjon på ,344, verdiene strakk seg fra ,264 til ,419. Inter-item correlation fra ,20 

til ,40 blir ansett som akseptabelt (Pallant, 2010). 

Sumskåren, forventninger menn, består av fem spørsmål. Tre av spørsmålene er hentet 

fra AEQ-A sosiale skala (Aas, 1995), og to er konstruert av forskerne. Indre reliabilitet ble 

sjekket og viste en  Cronbachs alpha verdi på ,720.  

 

 Negative konsekvenser. For å måle hvilke konsekvenser respondentene opplevde av 

alkoholkonsum, ble det stilt ni spørsmål hvor deltakerne krysset av for hvor ofte de hadde 

opplevd ulike konsekvenser i løpet av de siste 12 månedene. Konsekvensene ble målt på en 

seks-punkt skala, arrangert fra ”aldri” til ”daglig”. Eksempel fra spørreskjemaet; ”hvor ofte i 

løpet av de siste 12 månedene har du hatt hodeverk og/eller vært kvalmen som et resultat av 

alkoholkonsum?”. Seks av spørsmålene utgjør sumskåren, konsekvenser kvinner. Indre 
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relabilitet ble sjekket og viste en Cronbachs alpha verdi på ,749. De samme seks spørsmålene 

utgjør sumskåren, konsekvenser menn. Indre relabilitet ble sjekket, og viste en Cronbachs 

alpha verdi på ,709. De seks spørsmålene er hentet fra GENACIS spørreskjema (personlig 

overlevering fra SINTEF).  

 

Statistikk 

For å gjennomføre de statistiske analysene ble SPSS 21 benyttet. Alkoholkonsum 

utgjorde den avhengige variabelen, mens positive forventninger og negative konsekvenser var 

uavhengige variabler. Skalaene som ble laget for å måle positive forventninger og negative 

konsekvenser antas å påvirke alkoholbruk på bakgrunn av teoretisk forståelse av verden, men 

som ikke kan beregnes direkte (DeVellis, 2012). Skalaene består av leddene som sammen 

korrelerte høyest med alkoholkonsum, ettersom flere ledd kan fange essensen av 

alkoholkonsum mer enn hva et enkelt ledd vil gjøre (DeVellis, 2012). De to uavhengige 

variablenes råskårer korrelerte sterkest med alkoholkonsum, og ligger til grunn for 

sumskårene som ble benyttet videre i analysene. Z-skårenes og faktorskårenes korrelasjoner 

mot alkoholkonsum ble også sjekket, men ga ikke høyere korrelasjoner. Fordelen med å 

benytte råskårer er at de ser ut til å fange opp litt mer av variansen som leddene er forskjellige 

på.  

For å undersøke indre konsistens, ble det utført reliabilitet analyser. Det ble også kjørt 

deskriptiv statistikk for å få ytterlig informasjon om hver variabel. Kvinner er en marginal 

gruppe av befolkningen, 1,6 % av voksne kvinner hadde drukket siste 12 måneder (Eide et al., 

2013), det var derfor mest hensiktsmessig å kjøre separate analyser for hver at kjønnene. 

Det ble først utført korrelasjonsanalyser for å undersøke sammenhengen mellom 

alkoholkonsum og positive forventninger, og sammenhengen mellom alkoholkonsum og 

negative konsekvenser. I følge Cohen (1988) er r =,10 en svak korrelasjon, r =,30 viser til en 

moderat korrelasjon, mens r = ,50 anses å være en sterk korrelasjon. Videre ble det benyttet 

standard multippel regresjonsanalyse for å få ytterlig informasjon om sammenhengen mellom 

alkoholkonsum, positive forventninger og negative konsekvenser.  

 Det ble deretter undersøkt om konsekvenser av alkoholkonsum forklarte mer av 

variansen i alkoholkonsum enn hva positive forventninger gjorde. Det ble da benyttet 

hierarkisk multippel regresjonsanalyse. Analysen ga informasjon om hvor godt konsekvenser 

predikerte alkoholkonsum, etter at forventninger var kontrollert for. Hierarkisk multippel 

regresjonsanalyse ble også benyttet for å analysere om konsekvenser av alkoholkonsum 

modererte hvor mye av variansen i alkoholkonsum som kunne forklares av positive 
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forventninger. Interaksjonsleddet ble laget ved å multiplisere positive forventninger og 

negative konsekvenser.  

For å undersøke interaksjonseffekten nærmere ble negative konsekvenser delt i 

kategoriene lav, middels og høy. Sammenhengen mellom positive forventninger og 

alkoholkonsum i henhold til nivå av konsekvenser, ble sjekket ved bruk av 

korrelasjonsanalyser som oppgis i tekst. Deretter ble det kjørt deskriptiv statistikk for å 

undersøke gjennomsnittene av positive forventninger og alkoholkonsum i tilknytning til nivå 

av konsekvenser som blir vist grafisk. Videre ble det også tatt høyde for alder. Utvalget for 

både menn og kvinner ble delt inn i fire aldersgrupper; 18-29, 30-39, 40-54 og 55+. 

Gjennomsnittet av alkoholkonsum for de fire aldersgruppene ble undersøkt ved deskriptiv 

statistikk. Deretter ble sammenhengen mellom positive forventninger og alkoholkonsum ved 

ulike nivå av opplevde negative konsekvenser og alder undersøkt ved bruk av 

korrelasjonsanalyser, tallene oppgis i tekst. Gjennomsnitt av alkoholkonsum og positive 

forventninger i henhold til nivå av opplevde konsekvenser og alder ble undersøkt.  

Multippel regresjonsanalyse baseres på korrelasjoner, men undersøker også det 

innbyrdes forholdet mellom prediktorvariabler. Analysen er dermed en ideal teknikk for å 

undersøke forhold fra det virkelige liv (Pallant, 2010). Det er likevel visse antakelser til 

dataen som ikke må være brutt med bruk av multippel regresjonsanalyse (Pallant, 2010). 

Multikollinearitet er en av dem, derfor ble alle de uavhengige variablene sentrert rundt 

gjennomsnittet før de ble brukt i analysene.   

En liten utvalgsstørrelse kan gjøre det vanskelig å generalisere resultatene. Det er flere 

retningslinjer for hvordan man skal regne ut om utvalget er stort nok, en av de vanlige reglene 

er at man skal ha 15 dataskårer for hver av prediktorene (Field, 2009). I dette tilfellet vil det si 

et utvalg på 30. En litt strengere regel er å summere 104 med antall prediktorer (Green, 1991), 

det vil si et utvalg på 106. Ettersom utvalgsstørrelsen for menn som drikker er 1776 og 156 

for kvinner, er det store nok utvalg uavhengig av hvilken regel som benyttes.  

Multippel regresjonsanalyse er også sensitiv for uteliggere. Scatterplot av variablene 

viste noen få uteliggere over 3.3. Utvalgene er nokså store, det er derfor ikke uvanlig å finne 

noen uteliggere (Pallant, 2010). Mean og 5% trimmed mean ble også sammenlignet, det var 

ingen store forskjeller mellom de to gjennomsnittene for hvert av kjønnene som kan tyde på at 

de ekstreme verdiene ikke har stor innvirkning på gjennomsnittet. Ettersom det kun var noen 

få uteliggere og liten forskjell mellom gjennomsnittene, ble uteliggerne beholdt. 

Dataen ble også sjekket for normalitet, linearitet og homoskedastisitet for begge kjønn. 

Skewness og kurtosis var ikke lik null, og Kolmogorov-Smirnov test og Shapiro-Wilk test var 
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signifikant. Det tilsier at skårene ikke er normalfordelt. I følge Pallant (2010) er det relativt 

vanlig å få signifikante tester når utvalgene er store, selv om utvalgene ikke er vesentlig 

forskjellig fra normaliteten. Normal Probability Plot viste at skårene lå relativt tett til den 

diagonale linjen, og scatterplot viste en noenlunde rektangulær fordeling. Dette tilsier at det 

ikke er store avvik fra normalfordelingen. Det ble likevel laget logaritmer av de to uavhengige 

variablene for å undersøke om det ville utgjøre en forskjell. Forskjellen i forklart varians var 

minimal, råskårene ble dermed beholdt. 

 

Resultat 

Deskriptiv statistikk  

 Den deskriptive analysen gir grunnleggende informasjon om hvordan menn og 

kvinner svarte på de ulike variablene. Oversikt av antall respondenter (n), gjennomsnitt (M), 

standardavvik (SD), differanse (range), lavest verdi (min) og høyest verdi (max) til den 

avhengige variabelen alkoholkonsum og alkoholkonsum (log), og de uavhengige variablene 

forventninger og konsekvenser vises i tabell 1. I samme tabell oppgis Cronbachs alpha (α) til 

de to uavhengige variablene.   

 

Tabell 1 
Deskriptiv statistikk av de studerte variablene for menn og kvinner 
 
Variabler                                  n               M             SD                α             Range          Min          Max 

Menn 
    Alkoholkonsum                 1776          8,05         12,59                                186               0             186 
    Alkoholkonsum (log)        1776            ,49             ,70                                    4              -2                 2 
    Forventninger                    1776        13,84           4,32            ,720               15               5               20              
    Konsekvenser                    1776          5,23           4,47            ,709               25              ,00             25             
Kvinner  
   Alkoholkonsum                    156          1,51           2,49                                  16               0               16 
   Alkoholkonsum (log)           156           -,50             ,92                                    3              -2                 1 
   Forventninger                       156          8,62           3,68             ,679              12               4               16            
   Konsekvenser                       156          2,08           3,46             ,749              18              ,00             18                  
 

 
 

 

 

 

 



	   23	  

Problemstilling 1. Studere sammenhengen mellom alkoholkonsum, positive 

forventninger og negative konsekvenser for hvert av kjønnene 

For å studere sammenhenger ble det først utført korrelasjonsanalyser for å finne 

sammenhengen mellom alkoholkonsum og positive forventninger, og sammenhengen mellom 

alkoholkonsum og negative konsekvenser. Deretter ble det utført en standard multippel 

regresjonsanalyse for å studere sammenhengen mellom alkoholkonsum, positive 

forventninger og negative konsekvenser. 

 

Menn. Korrelasjonsanalysene viste at det var en positiv signifikant sammenheng 

mellom positive forventninger og alkoholkonsum (r =,24, p < ,01), og en positiv signifikant 

sammenheng mellom negative konsekvenser og alkoholkonsum (r = ,39, p < ,01). Se tabell 2. 

Standard multippel regresjonsanalyse viste at positive forventninger og negative 

konsekvenser forklarte totalt 17,3% av variansen i alkoholkonsum, F (2, 1773) = 184,93, p < 

,001. Se tabell 3. 

 

Kvinner. Korrelasjonsanalysene viste at det var en positiv signifikant sammenheng 

mellom alkoholkonsum og positive forventninger (r = ,37, p < ,01), og en positiv signifikant 

sammenheng mellom alkoholkonsum og negative konsekvenser (r = ,51, p < ,01). Se tabell 2. 

Standard multippel regresjonsanalyse viste at forventninger og konsekvenser forklarte totalt 

31% av variansen i alkoholkonsum, F (2, 153) = 34,40, p < ,001. Resultatene av standard 

multippel regresjonsanalysene for menn og kvinner i problemstilling en, og resultatene av 

hierarkisk multippel regresjonsanalyse i problemstilling to, oppgis i samme tabell ettersom R2 

og β (steg 2 ) blir det samme. Se tabell 3. 

 

Tabell 2 
Korrelasjonsmatrise av de studerte variablene for menn (n = 1776) og kvinner (n = 156) 
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Menn                                                   Kvinner                        
 
  Variabler                                         1                 2                3                         1                2               3                                                    
                                                                
1 Alkoholkonsum (log)        -      - 
2 Forventninger   ,24**        -                                        ,37**             -           
3 Konsekvenser                              ,39**           ,28**         -                       ,51**          ,32**          -                                 
 
** p < ,01 
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Problemstilling 2. Undersøke om selvrapporterte konsekvenser av alkoholkonsum 

forklarer mer av variansen i alkoholkonsum enn hva positive alkoholforventninger gjør 

for hvert av kjønnene  

Hierarkisk multippel regresjonsanalyse ble benyttet for å undersøke om konsekvenser 

forklarte mer av variansen i alkoholbruk enn det som kunne forklares av positive 

forventninger.  

 

Menn. Positive forventninger ble innført i det første steget, og forklarte 5,7% av 

variansen i alkoholkonsum. Ved å innføre negative konsekvenser i steg to viste totalt forklart 

varians 17,3%, F (2, 1773) = 184,93, p < ,001. Negative konsekvenser forklarte i tillegg 

11,6% av variansen i alkoholkonsum etter å ha kontrollert for forventninger, R squared 

change = ,116, F change (1, 1773) = 248,61, p < ,001. Både positive forventninger og 

negative konsekvenser var signifikante, men negative konsekvenser hadde en høyere beta 

verdi (β = ,355, p < ,001) i forhold til positive forventninger (β = ,139, p < ,001).  Se tabell 3.  

 

Kvinner. Positive forventninger ble innført i det første steget og forklarte 13,9 % av 

variansen i alkoholkonsum. Ved å innføre negative konsekvenser i steg to viste totalt forklart 

varians 31%, F (2, 153) = 34,39 p < ,001. Negative konsekvenser forklarte i tillegg 17,1% av 

variansen i alkoholkonsum etter å ha kontrollert for positive forventninger, R squard change = 

,171, F change (1, 153) = 37,90, p < ,001. Både positive forventninger og negative 

konsekvenser var signifikante, men negative konsekvenser hadde en høyere beta verdi (β = 

,436, p < ,001) i forhold til positive forventninger (β = , 235, p < ,001). Se tabell 3. 

 
Tabell 3 
Hierarkisk multippel regresjonsanalyse for menn (n = 1776) og kvinner (n = 156) 
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alkoholkonsum (log)  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Menn                                                   Kvinner                        
 
  Prediktorer                                   ΔR2                          β                                   ΔR2                        β 
 
Steg 1       ,057***    ,139*** 
   Forventninger                                                        ,238***                ,373*** 
Steg 2       ,116***        ,171*** 
   Forventninger                                                        ,139***         ,235*** 
   Konsekvenser         ,355***         ,436*** 
Total R2           ,173***                                                       ,310***                                                                    
 
*** p < ,001. 	  
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Problemstilling 3. Analysere om negative konsekvenser av alkoholkonsum modererer 

hvor mye av variansen i alkoholkonsum som kan forklares av positive forventninger for 

hvert av kjønnene 

 Hierarkisk multippel regresjonsanalyse ble benyttet for å undersøke om det var en 

interaksjonseffekt. 

 

Menn. I det første steget ble positive forventninger og negative konsekvenser brukt 

som prediktorer og forklarte 17,3% av variansen i alkoholkonsum. Ved å sette inn 

interaksjonsleddet i steg to ble den totale forklarte variansen 17,7%, F (3, 1772) = 127,10, p < 

,001. Interaksjonsleddet forklarte i tillegg 0,4% av variansen i alkoholkonsum, R squared 

change = ,004, F change (1, 1772) = 9,63, p < ,01. Interaksjonsleddet ga et signifikant unikt 

bidrag til alkoholkonsum (β = -,068, p < ,01). Se tabell 4. 

 

  Kvinner. Positive forventninger og negative konsekvenser ble brukt som prediktorer i 

det første steget og forklarte 31% av variansen i alkoholkonsum. Interaksjonsleddet ble 

innført i steg to, den totalt forklarte variansen ble da 31,7%, F (3, 152) = 23,54 p < ,001. 

Interaksjonsleddet forklarte i tillegg 0,7% av variansen i alkoholkonsum, men var ikke 

signifikant, R squared change = ,007, F change (1, 152) = 1,57, n.s. Interaksjonsleddet ga ikke 

et signifikant bidrag til alkoholkonsum (β = -,089, n.s.). Se tabell 4.  

 
 
Tabell 4 
Hierarkisk multippel regresjonsanalyse for menn (n = 1776) og kvinner (n = 156) 
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alkoholkonsum (log)  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Menn                                                   Kvinner                        
 
  Prediktorer                                    ΔR2                        β                                      ΔR2                     β 
 
Steg 1                                          ,173***                                                         ,310*** 
   Forventninger                                                       ,139***                                   ,235*** 
   Konsekvenser                                                       ,355***                                                       ,436*** 
Steg 2                                          ,004**                                                           ,007 
   Forventninger                                                       ,129***    ,241***   
   Konsekvenser                                                       ,363*** ,463*** 
   Interaksjonsledd         -,068**                    -,089         
Total R2      ,177***                                                          ,317***                                                                     
 

	  
** p < ,01. *** p < ,001.  
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Ettersom interaksjonsleddet var signifikant for utvalget bestående av menn, ble 

konsekvenser delt i tre kategorier. Sammenhengen mellom positive forventninger og 

alkoholkonsum for menn ved ulike nivå av opplevde negative konsekvenser ble sjekket med 

bruk av korrelasjonsanalyser. Resultatene viste at det var en statistisk signifikant 

sammenheng mellom forventninger og alkoholkonsum ved alle nivåene av opplevde negative 

konsekvenser, lavt nivå (r = ,24, p < ,01), middels nivå (r = ,10, p < ,05) og høyt nivå (r = ,15, 

p < ,01). Deskriptiv statistikk av positive forventninger og alkoholkonsum i tilknytning til de 

ulike nivåene av negative konsekvenser, viste at opplevelsen av negative konsekvenser økte 

ettersom gjennomsnittet av positive forventninger og gjennomsnittet av alkoholkonsum økte. 

Se figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figur 1. Grafisk fremstilling av forholdet mellom alkoholkonsum, positive forventninger og ulike nivå 
av opplevde negative konsekvenser for menn. 
 
 
 Videre ble disse forholdene undersøkt i henhold til fire ulike aldersgrupper. 

Gjennomsnitt av alkoholkonsum for menn og kvinner i tilknytning til alder vises i tabell 5.  
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Tabell 5 
Deskriptiv statistikk av alkoholkonsum for ulike aldersgrupper for hvert av kjønnene 
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alkoholkonsum   
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Menn 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kvinner  
 
   Alder                                          n              M              SD                             n             M            SD 
 
 18-29       389            8,39          13,75   22 ,77          1,54  
                                     
 30-39                                         581            8,60          13,82                          36          1,00          1,67 
 
 40-54                         476            7,85          11,11                          44          1,90          2,71 
               
   55+           330            6,98          10,73                          54          1,83          2,96 
 

	  
 

Det ble utført korrelasjonsanalyser for å undersøke sammenhengen mellom positive 

forventninger og alkoholkonsum i henhold til aldersgruppe, og nivå av negative 

konsekvenser. Korrelasjonsanalysene viste en statistisk signifikant sammenheng mellom 

positive forventninger og alkoholkonsum ved lavt nivå av opplevde negative konsekvenser 

for menn for aldersgruppene; 18-29 år (r = ,33, p < ,01), 30-39 år (r = ,25, p < ,01) og 40-54 

år (r = ,34, p < ,01). Sammenhengen var ikke signifikant for aldersgruppen 55+ (r = -,02 n.s.). 

 Sammenhengen mellom positive forventninger og alkoholkonsum ved middels nivå 

av opplevde negative konsekvenser for menn var signifikant for aldersgruppen 40-54 år (r = 

,23, p < ,01), men ikke signifikant for de andre aldersgruppene; 18-29 år (r = ,11 n.s.), 30-39 

år (r = -,03 n.s.) og 55+ (r = ,11 n.s.).  

Sammenhengen mellom positive forventninger og alkoholkonsum ved høyt nivå av 

opplevde negative konsekvenser for menn var statistisk signifikant for aldersgruppene 30-39 

år (r = ,17, p < ,05), 40-54 år (r = ,18, p < ,05) og for aldersgruppen 55+ (r = ,24, p < ,01). 

Sammenhengen var ikke signifikant for aldersgruppen 18-29 år (r = -,06 n.s.). 

Deskriptiv statistikk av positive forventninger og alkoholkonsum knyttet til de ulike 

nivåene av negative konsekvenser og de fire aldersgruppene, viste at ettersom gjennomsnittet 

av positive forventninger og gjennomsnittet av alkoholkonsum økte, økte opplevelsen av 

negative konsekvenser for alle aldersgruppene. Se tabell 6. 
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Tabell 6 
Deskriptiv statistikk av positive forventninger og alkoholkonsum i tilknytning til nivå av 
opplevde negative konsekvenser og aldersgruppe (menn)  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Forventninger 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alkoholkonsum
  
   Variabler                                       n             M             SD                                   M                SD 
 
Konsekvenser lav (n 592) 
   18-29                                          136         12,39          4,04                                5,67            14,23 
   30-39                                          183         12,60          4,66                                5,66            10,03 
   40-45                   162         12,59          4,23                                5,08              7,88 
   55+              111         11,28          4,51                                3,79              5,47 
Konsekvenser middels (n 592)  
   18-29                141         13,99           4,05                                6,94              7,56 
   30-39             207         14,29           3,91                                7,48            15,35 
   40-45           151         14,11           4,38                                7,36            11,30 
   55+             93         14,62           3,99                                6,65            10,08 
Konsekvenser høy (n 592) 
   18-29            112         14,85           4,34                               13,51            17,46 
   30-39           191         14,97           3,89                               12,63            14,35 
   40-45            163         15,25           4,02                               11,05            12,80 
   55+                                           126         14,79           4,04                               10,03            13,54 
            

	  
 

Interaksjonsleddet i den hierarkiske multiple regresjonsanalysen for kvinner var ikke 

signifikant (se tabell 4). Men ettersom interaksjonsleddet forklarte i tillegg 0,7% av variansen 

i alkoholkonsum, og interaksjonsleddet for menn forklarte i tillegg 0,4% av variansen i 

alkoholkonsum og var signifikant, kan antall respondenter (menn n = 1776, kvinner n = 156) 

ha hatt avgjørende betydning. Derfor ble opplevde konsekvenser for kvinner kategorisert i 

lav, middels og høy, og sammenhenger ble undersøkt. Korrelasjonsanalysene viste at det ikke 

var en statistisk signifikant sammenheng mellom positive forventninger og alkoholkonsum 

ved lav opplevelse av negative konsekvenser (r = ,08 n.s.) og ved høy opplevelse av negative 

konsekvenser (r = ,22 n.s.). Det var derimot en statistisk signifikant sammenheng mellom 

positive forventninger og alkoholkonsum ved middels nivå av opplevde negative 

konsekvenser (r = ,32, p < ,05). 

Deskriptiv statistikk av positive forventninger og alkoholkonsum i tilknytning til nivå 

av negative konsekvenser for kvinner, viste derimot at opplevelsen av negative konsekvenser 

økte ettersom gjennomsnittet av positive forventninger og gjennomsnittet av alkoholkonsum 

økte. Se figur 2. 
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Figur 2. Grafisk fremstilling av forholdet mellom alkoholkonsum, positive forventninger og ulike nivå 
av negative konsekvenser for kvinner. 
 

Videre ble sammenhengen mellom positive forventninger og alkoholkonsum 

undersøkt i henhold til nivå av negative konsekvenser for fire ulike aldersgrupper for utvalget 

bestående av kvinner. Ved lavt nivå av opplevde negative konsekvenser var det kun en 

statistisk signifikant sammenheng mellom positive forventninger og alkoholkonsum for 

aldersgruppen 30-39 år (r = ,63, p < ,05). Sammenhengen var ikke signifikant for de andre 

aldersgruppene; 18-29 år (r = ,52 n.s.), 40-54 år ( r = -,25 n.s.) og 55+ (r = -,10 n.s.).  

Sammenhengen mellom positive forventninger og alkoholkonsum ved middels nivå av 

opplevde negative konsekvenser var ikke signifikant for noen av aldersgruppene for kvinner; 

18-29 år (r = ,36 n.s.), 30-39 år (r = ,42 n.s.), 40-54 år (r = ,47 n.s.) og 55+ (r = ,25 n.s.). 

Ved høyt nivå av opplevde negative konsekvenser var det heller ikke en signifikant 

sammenheng mellom forventninger og alkoholkonsum for noen av aldersgruppene for 

kvinner; 18-29 år (r = ,28 n.s.), 30-39 år (r = ,41 n.s.), 40-54 år ( r = -,03 n.s.) og 55+ ( r = ,45 

n.s.). 

 Deskriptiv statistikk av positive forventninger og alkoholkonsum knyttet til nivå av 

negative konsekvenser og de fire aldersgruppene, kan derimot gi antydninger til at 

opplevelsen av negative konsekvenser økte ettersom gjennomsnittet av positive forventninger 

og gjennomsnittet av alkoholkonsum økte. Dette ser ut til å være gjelde for aldersgruppene, 

men det er noe uklart. Se tabell 7. 
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Tabell 7 
Deskriptiv statistikk av positive forventninger og alkoholkonsum i tilknytning til nivå av 
opplevde negative konsekvenser og aldersgrupper (kvinner)  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Forventninger 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alkoholkonsum  
 
   Variabler                                    n             M             SD                                    M                SD 
 
Konsekvenser lav (n 52) 
   18-29                                        11           8,82          4,35                                   ,35              1,02 
   30-39                                        13           8,31          3,77                                   ,16                ,18 
   40-54                 10           6,40          1,26                                 1,15              2,13 
   55+            18           5,83          2,68                                   ,78              1,23 
Konsekvenser middels (n 52) 
   18-29                6           8,33           3,56                                   ,32                ,45 
   30-39           14           8,29           3,89                                 1,05              1,57 
   40-54         13           8,31           3,49                                   ,79              1,74 
   55+         19           7,53           3,39                                 1,50              2,31 
Konsekvenser høy (n 52) 
   18-29            5         10,00           2,91                                 2,17              1,84 
   30-39           9         12,11           3,10                                 2,55              2,28 
   40-54          21         10,10           3,71                                 3,41              3,57 
   55+                                         17         10,76           3,03                                 3,30              4,23 
            

	  
 

Diskusjon 

 

Overordnet resultat 

Den første problemstillingen undersøkte sammenhengen mellom alkoholkonsum, 

positive forventninger og negative konsekvenser. Korrelasjonsanalysene viste en positiv 

signifikant sammenheng både mellom alkoholkonsum og positive forventninger, og mellom 

alkoholkonsum og negative konsekvenser. Dette gjaldt for begge kjønn. Standard multippel 

regresjonsanalyse gikk dypere inn i sammenhengen og viste at positive forventninger og 

negative konsekvenser forklarte 17,3% av variansen i alkoholkonsum for menn, og 31% av 

variansen i alkoholkonsum for kvinner.  

I problemstilling to ble det undersøkt om negative konsekvenser forklarte mer av 

variansen i alkoholkonsum i forhold til positive forventninger. Hierarkisk multippel 

regresjonsanalyse for menn viste at negative konsekvenser forklarte i tillegg 11,6% av 

variansen i alkoholkonsum etter å ha kontrollert for positive forventninger. For kvinner 

forklarte konsekvenser i tillegg 17,1% av variansen i alkoholkonsum etter å ha kontrollert for 

positive forventninger.  
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I problemstilling tre ble det undersøkt om negative konsekvenser virket som en 

moderator. Hierarkisk multippel regresjonsanalyse for menn viste at interaksjonsleddet 

forklarte i tillegg 0,4% av variansen i alkoholkonsum. Dette tilsier at negative konsekvenser 

moderer hvor mye av variansen i alkoholkonsum som kan forklares av positive 

alkoholforventninger. Resultatene viste at sammenhengen mellom alkoholkonsum og positive 

forventninger var sterkest ved lavt nivå av opplevde negative konsekvenser. Denne 

sammenhengen var sterkest for aldersgruppen 18-29 år. Sammenligning av gjennomsnitt 

indikerer at opplevelsen av negative konsekvenser øker ettersom de positive forventningene 

og alkoholkonsumet øker. Dette var gjeldene for alle aldersgruppene. 

Interaksjonsleddet for kvinner var ikke signifikant, men grunnet antall respondenter 

ble forholdet undersøkt nærmere. Det var kun en statistisk signifikant sammenheng mellom 

alkoholkonsum og positive forventninger ved middels nivå av opplevde negative 

konsekvenser. Når det ble tatt høyde for alder var det en positiv signifikant sammenheng 

mellom alkoholkonsum og positive forventninger ved lavt nivå av opplevde negative 

konsekvenser for aldersgruppen 30-39 år. Sammenligning av gjennomsnitt gir antydning til at 

opplevelsen av negative konsekvenser øker, ettersom gjennomsnittet av positive 

forventninger og alkoholkonsumet øker for alle aldersgruppene. Men dette var ikke like klart 

som det var for menn.  

 

Kjønn og alkoholkonsum 

Tidligere forskning har undersøkt alkoholkonsum og kjønnsforskjeller fra ulike deler 

av verden. Resultatene viste at flere menn enn kvinner konsumerer alkohol og at menn 

konsumerer mer (Clausen et al., 2009; McMahon et al., 1994; Palfai & Wood, 2001; Rehm et 

al., 2009; Wilsnack et al., 2000).  

I følge tall fra ALMA-prosjektet var det 27,3% malawiske menn og kun 1,6% 

malawiske kvinner som drakk alkohol det siste året (Eide et al., 2013). Derfor består utvalget i 

denne studien naturlig nok av langt flere menn enn kvinner. Gjennomsnittet av konsumert 

alkohol årlig, målt i 100% ren alkohol, viste at menn som drikker også konsumerte mer (8,05 

liter) i forhold til kvinner som drikker (1,51 liter).    
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Sammenhengen mellom alkoholkonsum, positive forventninger og negative 

konsekvenser 

Den første problemstillingen var å studere sammenhengen mellom alkoholbruk, 

positive forventninger og negative konsekvenser for hvert av kjønnene. Analysene for menn 

og kvinner i Malawi viste at det var en positiv signifikant sammenheng både mellom 

alkoholkonsum og positive forventninger, og mellom alkoholkonsum og negative 

konsekvenser. Den sterkeste sammenhengen var mellom alkoholkonsum og negative 

konsekvenser for begge kjønn. Sammen forklarte positive forventninger og negative 

konsekvenser 17,3% av variansen i alkoholkonsum for menn, og 31,0% av variansen i 

alkoholkonsum for kvinner ( se tabell 3).  

Både sosial læringsteori og sosial-kognitiv teori anser handling på bakgrunn av det 

man forventer den spesifikke atferden vil føre til (Bandura, 1977; Bandura, 2012). Det gjør 

også forventningsteorien, med if-then-konseptet (Goldman et al., 1987). Det drikkes alkohol 

fordi det forventes et ønskelig resultat av konsumet.   

Den positive sammenhengen mellom positive forventninger og alkoholkonsum er i 

tråd med tidligere forskning (Brown et al., 1980; Lee et al., 1999; Leigh & Stacy, 2004; Palfai 

& Wood, 2001; Park & Grant, 2005; Patrick et al., 2010; Stacy et al., 1990). Det blir derfor 

antatt at positive forventninger til alkoholkonsum er en av grunnene til at kvinner og menn i 

Malawi drikker. Det skal likevel nevnes at korrelasjonen mellom positive forventninger og 

alkoholkonsum viste en svak til moderat sammenheng for menn, og en moderat sammenheng 

for kvinner i følge Cohens retningslinjer (Cohen, 1988). 

 Resultatene viste også at det var en positiv signifikant sammenheng mellom negative 

konsekvenser og alkoholkonsum for kvinner og menn i Malawi. For de mannlige 

respondentene var det en moderat korrelasjonen, og for de kvinnelige respondentene var det 

en sterk korrelasjon. Sammenhengen mellom negative konsekvenser og alkoholkonsum kan 

tyde på at økt konsum førte til økt opplevelse av negative konsekvenser for både menn og 

kvinner. Dette har også blitt bekreftet i tidligere forskning (Park, 2004; Park & Grant, 2005; 

Patrick & Maggs, 2008). Det ble funnet en sterk positiv sammenheng mellom alkoholkonsum 

og negative konsekvenser i studien til Park (2004), og en moderat sammenheng i studien til 

Park og Grant (2005).  

På bakgrunn av analysene kan man anta at menn og kvinner i Malawi med positive 

forventninger konsumerte mer alkohol, og at økt alkoholkonsum førte til negative 

konsekvenser.  
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Negative konsekvenser og forklart varians 

I problemstilling to ble det undersøkt om selvrapporterte negative konsekvenser 

forklarte mer av variansen i alkoholkonsum enn hva positive forventningene gjorde for hvert 

av kjønnene. For utvalget bestående av menn viste analysen at negative konsekvenser 

forklarte i tillegg 11,6% av variansen i alkoholkonsum når positive forventninger var 

kontrollert for. For utvalget bestående av kvinner forklarte negative konsekvenser i tillegg 

17,1% av variansen i alkoholkonsum når positive forventninger var kontrollert for (tabell 3).  

Ettersom det var en positiv sammenheng mellom opplevde negative konsekvenser og 

alkoholkonsum, og negative konsekvenser forklarte mer av variansen i alkoholkonsum i 

forhold til positive forventninger, kan det tyde på at respondentene konsumerer mengder som 

fører til ubehag. Dette kan relateres til tidligere forskning fra afrikanske land som 

understreker at de som drikker har et høyt forbruk (Clausen et al., 2009; Obot, 2006; Rossow 

& Clausen, 2013), og forskning fra vestlige land om at negative konsekvensene øker ettersom 

alkoholkonsumet øker (Fromme et al., 1993; McMahon & Jones, 1993; Park & Grant, 2005).  

Gjennomsnitt av årlig alkoholkonsum for både menn og kvinner, var derimot ikke 

spesielt høyt i forhold til andre land i verden (WHO, 2011a). Ved å sammenligne med 

tidligere tall fra Malawi, viser som nevnt WHO-datarapport fra 2002-2004 et gjennomsnitt på 

8,44 liter alkohol (Natvig, 2013). Det vil si at det har vært en reduksjon i alkoholkonsum i 

Malawi (( 1776 menn*8,05)+(156 kvinner*1,51))/1932 = 7,52 liter. Ettersom 

alkoholkonsumet er lavt, og det at de negative konsekvensene forklarte mest av variansen i 

alkoholkonsum, kan det tenke seg at dem som også drikker lite opplever negative 

konsekvenser. 

Atferd påvirkes av erfaring (Bandura, 1977; Bandura, 2012; Goldman et al., 1987). 

Ettersom gjennomsnittsalderen til de mannlige respondentene var 41,5 år, og 

gjennomsnittsalderen for de kvinnelige respondentene var 35,5 år, kan man anta at de fleste 

har erfaring med alkoholbruk og mest sannsynlig opplevd negative konsekvenser ved tidligere 

anledninger. Det kan dermed hende at tidligere opplevde negative konsekvenser har bidratt til 

å redusere alkoholkonsumet. 

Uavhengig av om det drikkers mye eller lite, respondentene rapporterte å ha opplevd 

negative konsekvenser av alkoholkonsum. Korrelasjonsanalysene viste som sagt at negative 

konsekvenser var den variabelen som var sterkest assosiert med alkoholkonsum for begge 

kjønn. Man kan da undre seg over hvorfor respondentene har positive forventninger til 

alkoholkonsum og fortsetter konsumeringen. Som nevnt i innledningen vil positiv effekt av 

alkoholkonsum som oppleves gjentatte ganger, bidra til å opprettholde atferden (Mæland & 
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Aarø,1993), i tillegg vil positive effekter man opplever direkte av alkoholkonsum antas å 

påvirke atferd sterkere enn negative effekter som oppleves i senere tid (Rohsenow, 1983). 

Dette kan være en mulig forklaring på hvorfor menn og kvinner i Malawi har positive 

forventninger til alkoholkonsum og dermed drikker, selv om de opplever negative 

konsekvenser.  

Det skal også nevnes at positive forventninger forklarte 5,7% av variansen i 

alkoholkonsum for menn, og 13,9% av variansen i alkoholkonsum for kvinner. Og som 

korrelasjonsanalysene i problemstilling én viste, var det en svak til moderat sammenheng 

mellom positive forventninger og alkoholkonsum for menn, og en moderat sammenheng for 

kvinner. Det vil si at det også er andre faktorer som medvirker til alkoholkonsum. 

 

Moderatoreffekt  

I problemstilling tre ble det analysert om negative konsekvenser av alkoholkonsum 

modererer hvor mye av variansen i alkoholkonsum som kan forklares av positive 

forventninger for hver av kjønnene. For utvalget bestående av menn viste interaksjonsleddet å 

være statistisk signifikant. Det vil si at negative konsekvenser modererte forholdet mellom 

positive forventninger og alkoholkonsum. Sammenhengen mellom positive forventninger og 

alkoholkonsum var signifikant ved alle nivåene av negative konsekvenser. Den sterkeste 

sammenhengen mellom positive forventninger og alkoholkonsum var ved lavt nivå av 

negative konsekvenser, men sammenhengen var også sterk ved høyt nivå av negative 

konsekvenser.  

Ut fra analysene kan det tolkes som at menn fra Malawi som drikker lite, har minst 

positive forventninger, og opplever minst negative konsekvenser. Dem som derimot drikker 

mer, har høyere positive forventninger, og opplever mer negative konsekvenser. Det vil si at 

ettersom alkoholkonsumet og de positive forventningene øker, øker opplevelsen av negative 

konsekvenser.  

 For de kvinnelige respondentene var interaksjonsleddet ikke signifikant. Forholdet ble 

likevel undersøkt nærmere ettersom interaksjonsleddet forklarte mer av variansen i 

alkoholkonsum sammenlignet med interaksjonsleddet for menn, som var signifikant. 

Resultatene viste at det kun var en statistisk signifikant sammenhengen mellom positive 

forventninger og alkoholkonsum ved middels nivå av negative konsekvenser.  

Det skal nevnes at ettersom negative konsekvenser ble delt i tre kategorier, ble det et 

lite antall respondenter i hver gruppe. Det vil gjøre det vanskeligere å oppnå signifikante 

sammenhenger, selv om korrelasjonene er høye (Pallant, 2010).  
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Ved å se nærmere på gjennomsnitt derimot, viste resultatene at ettersom 

gjennomsnittet av positive forventninger og alkoholkonsum økte, økte også opplevelsen av 

negative konsekvenser. Det kan dermed se ut til at denne sammenhengen ikke kun var 

gjeldende for menn, men også for kvinner, som er i tråd med tidligere forskning (Cooper et 

al., 1988; Cooper et al., 1992; Park & Grant, 2005). 

Ved å undersøke hvordan forholdet mellom positive forventninger, negative 

konsekvenser og alkoholkonsum var for ulike aldersgrupper bestående av menn, viste det seg 

å være en sterk sammenheng mellom positive forventninger og alkoholkonsum ved lavt nivå 

av negative konsekvenser for alle aldersgruppene, med unntak av den eldste aldersgruppen 

55+. Sammenhengen mellom positive forventninger og alkoholkonsum ved høyt nivå av 

negative konsekvenser var signifikant for alle aldersgruppene, med unntak av den yngste 

aldersgruppen, 18-29 år. Denne sammenhengen var sterkest for aldersgruppen 55+. Det kan 

dermed se ut til at positive forventninger, alkoholkonsum og negative konsekvenser øker med 

alderen. 

For kvinner var det kun en statistisk signifikant sammenheng mellom positive 

forventninger og alkoholkonsum ved lavt nivå av opplevde negative konsekvenser for 

aldersgruppen 30-39 år. Ingen av de andre forholdene var signifikante. Men generelt viste 

resultatene at ettersom de positive forventningene og alkoholkonsumet økte, økte også de 

negative konsekvensene for alle aldersgruppene, men det var litt utydelig. Dette kan henge 

sammen med at kvinner generelt konsumerer svært lite alkohol, og som nevnt tidligere, et lite 

antall respondenter i hver gruppe. 

En annen mulig forklaring kan være at positive forventninger og negative 

konsekvenser påvirker alkoholkonsum uavhengig av hverandre, ettersom interaksjonsleddet 

for kvinner faktisk ikke var signifikant. Resultatene viste at alkoholkonsum hadde en sterkere 

sammenheng med negative konsekvenser i forhold til positive forventninger. Som nevnt i 

innledningen er det kun nylig blitt mer akseptabelt at kvinner drikker alkohol, men det er 

fortsatt ikke godt likt (Michalak & Trocki, 2009). Det lave antallet av kvinner som drikker, og 

mengde konsum, gjenspeiler trolig dette. Det kan dermed hende at de negative konsekvensene 

av alkoholkonsum som kvinner opplever blir forsterket av samfunnet de er en del av, og 

dermed blir sterkere assosiert med alkoholkonsum sammenlignet med positive forventninger. 

Som Holmila og Raitasalo (2005) understreket, kan det være en rekke faktorer som bidrar til 

variasjon i alkoholbruk mellom kjønn innenfor samme kultur. For å kunne utdype forholdet 

mellom alkoholkonsum, positive forventninger og negative konsekvenser for kvinner i 

Malawi er det nødvendig med ytterlig forskning.   
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McMahon og Jones (1993) hevder som nevnt at gjennom læring og erfaring vil de 

negative konsekvensene overføres til negative forventninger og vil med tiden influere 

konsumet. For de mannlige respondentene viste resultatene at sammenheng mellom 

alkoholkonsum og positive forventninger ved høyt nivå av negative konsekvenser, ble 

sterkere ettersom alderen økte. Mest sannsynlig har de eldste respondentene drukket lenger og 

opplevd mer i tilknytning til alkoholbruk, sett i forhold til den yngste aldersgruppen. Det kan 

dermed hende at de negative konsekvensene gjenspeiler de negative forventningene de eldste 

respondentene har til alkoholkonsum, som ser ut til å fremtre mer og mer ettersom man blir 

eldre og mer erfaren. Ved å undersøke gjennomsnitt av alkoholkonsum det siste året ser man 

også at de to eldste aldersgruppene, 40-45 år og 55+, drakk minst. Denne sammenhengen kan 

relateres til studien til Leigh og Stacy (2004), hvor negative forventninger predikerte mindre 

alkoholkonsum for respondenter over 35 år. 

Som nevnt over vil direkte erfaring med negative resultat av alkoholkonsum bli mer 

sannsynlig ettersom alderen øker. Negative forventninger blir dermed mer forutsigende med 

alderen, men det trenger ikke nødvendigvis å bety at de negative konsekvensene som ble målt 

i denne studien gjenspeiler de negative forventningene. En annen mulig forklaring på 

forholdet som tilsier høyere positive forventninger, høyere alkoholkonsum og høyere 

opplevelse av negative konsekvenser for menn og kvinner, kan i følge Stacy et al. (1990) 

skyldes at positive forventninger er lettere tilgjengelig i minnet sammenlignet med negative 

konsekvenser. Det kan dermed hende at de negative konsekvensene ikke like ofte ble husket 

på eller fremhentet når respondentene bestemte seg for å drikke, fordi slike konsekvenser 

sjeldent blir kodet i situasjoner hvor man tar drikkeavgjørelsen. Dette kan igjen ha ført til at 

positive forventninger dominerte over negative konsekvenser. Patrick og Maggs (2008) 

understreker at det å oppleve positive resultat av alkoholkonsum er så sterkt, at ønsket om å 

oppleve det samme igjen kan føre til et eskalert alkoholkonsum. 

Også for den yngste aldersgruppen, 18-29 år bestående av menn, viste resultatene at 

ettersom gjennomsnittet av positive forventninger og alkoholkonsum økte, økte de negative 

konsekvensene. Men sammenhengen mellom positive forventninger og alkoholkonsum i 

tilknytning til ulike nivå av negative konsekvenser for denne aldersgruppen, var kun 

signifikant ved lavt nivå av opplevde negative konsekvenser. Man kan dermed anta at de 

yngste drikker minst, har minst positive forventninger og opplever minst negative 

konsekvenser. Men ser man nærmere på gjennomsnitt av alkoholkonsum for de ulike 

aldersgruppene, viser resultatene at den yngste aldersgruppen har et høyere gjennomsnitt av 

alkoholkonsum ved både lavt og høyt nivå av opplevde negative konsekvenser. 



	   37	  

Det kan hende at de yngste faktisk opplever mindre negative konsekvenser, selv om de 

drikker mer. En annen forklaring kan være at denne aldersgruppen mest sannsynlig ikke har 

like mye erfaring med alkoholbruk. I følge McMahon og Jones (1993) vil forventningene til 

alkoholkonsum tidlig i drikkekarrieren for det meste være positive, og resultat som avkrefter 

de positive forventningene vil ha liten påvirkning. Dette kan være gjeldende for den yngste 

aldersgruppen.    

I følge Bandura (1977) er læring endring av atferd som et resultat av erfaring. Hvis 

den yngste aldersgruppen har begrenset erfaring med alkoholbruk og liten innsikt i de 

negative følgene, vil det også være vanskeligere å endre atferden.  

 

Implikasjoner og videre forskning 

Innen helse- og sosialpsykologi ønsker man å undersøke hvordan man kan endre 

helseskadelig atferd. Resultatene i denne studien er med på å understreke viktigheten av å 

vektlegge alkoholforventninger i forskning som vil endre drikkeatferd. 

Gjennomsnitt av årlig alkoholkonsum viste at det ikke var et spesielt høyt 

alkoholkonsum blant menn og kvinner i Malawi. Men resultatene viste også at økt 

alkoholkonsum var assosiert med økt nivå av opplevde negative konsekvenser, som hadde 

den sterkeste sammenhengen med alkoholkonsum sett i forhold til positive forventninger for 

begge kjønn. De negative konsekvensene virket også som en moderator for sammenhengen 

mellom positive forventninger og alkoholkonsum for menn, det samme antas for kvinner.  

Som nevnt innledningsvis vil styrken på forholdet mellom prediktor og den spesifikke 

atferden gi informasjon om den potensielle effektiviteten en intervensjon kan ha for atferden 

(Hansen & McNeal, 1996). Med bakgrunn i analysene og visshet om at negative 

konsekvenser er blant de prediktorene som er sterkest knyttet til alkoholbruk (Seitz et al., 

2013), kan det tenke seg at det er her fokuset bør være hvis det er et ønske om å starte med 

forebyggende arbeid for å redusere alkoholkonsum, eller hindre at alkoholkonsumet eskalerer. 

Når det gjelder forebyggende arbeid kan det være vanskelig å gjøre noe direkte med 

konsekvensene individ opplever av alkoholkonsum, men det som kan påvirkes er de negative 

forventningene. McMahon og Jones (1993) hevder at negative forventninger kan brukes som 

motivasjon til å redusere alkoholkonsum. Har man gjentatte ganger opplevd at 

alkoholkonsum fører til negative konsekvenser, skal man ikke se bort fra at det vil skje igjen. 

De negative konsekvensene kan dermed overføres til negative forventninger, som ble vurdert 

som en mulig forklaring i problemstilling tre. 
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I denne oppgaven ble de negative konsekvensene menn og kvinner i Malawi opplevde 

dagen etter alkoholkonsum målt. Disse konsekvensene kan relateres til distale negative 

forventninger, altså forventningene man har til dagen etter alkoholkonsum, som i følge 

McMahon et al. (1994) vil ha størst innvirkning på alkoholreduksjon. 

Teknikker basert på hukommelseprosessering kan hjelpe med å gjøre tanker om de 

negative opplevelsene mer tilgjengelig i minnet når man bestemmer seg for å drikke, og gjøre 

denne informasjonene mer innflytelsesrik i å veilede drikkeatferden (Stacy, Ames & Leigh, 

2004). Vektlegging av negative forventningene for å redusere alkoholkonsum, har tidligere 

vist seg å ha en positiv effekt (Eastman & Norris, 1982) . 

Lee et al. (1999) understreket at det var en fordel å bruke frekvens og kvantitet som 

variabler for å måle alkoholkonsum. Forskerne mente at kvantitet kan anses som indikator på 

punktet hvor man stopper å drikke. Dermed vil kanskje variabler som er relatert til kvantitet 

reflektere mekanismer som medvirker til at konsumere begrenser alkoholinntaket, og 

variabler relatert til frekvens kan reflektere mekanismer som medvirker til intensjon om å 

drikke. I denne masteroppgaven inngår både frekvens og kvantitet under alkoholkonsum. En 

mulighet er å undersøke forventningers sammenheng med frekvens og kvantitet separat, som 

kan gi enda mer detaljert informasjon.  

Med hensyn til forbyggende arbeid kan resultatene tyde på at forventningsbaserte 

intervensjoner vil virke ulikt på ulike aldersgrupper og kjønn. Det ble tidligere i oppgaven 

diskuter om de negative konsekvensene gjenspeilet de negative forventningene til de eldste 

respondentene. Det er derimot nødvendig med ytterlig forskning for å undersøke om dette er 

tilfellet.  

Å gjøre negative forventninger mer fremtredende er et forslag for å redusere forbruket 

av alkohol. Et annet forslag kan være å redusere aktiveringen av positive forventninger som i 

følge Palfai og Wood (2001) kan være en brukbar komponent i alkoholintervensjoner.  

Videre undersøkelser av de ulike komponentene før en eventuell intervensjon kan være 

longitudinelle studier for å undersøke sekvensene av alkoholkonsum, konsekvenser og 

endring i alkoholkonsum for å få en bedre forståelse av samspillet mellom forventning og 

erfaring. 

 

Begrensninger 

Empiri. I Malawi har det vært lite forskning på alkoholkonsum, noe som ALMA-

prosjektet dermed ville belyse. Empirien på alkoholkonsum som blir benyttet i denne 

oppgaven er i hovedsak gjort i vesten. Det kan dermed hende at kultur, kontekst og andre 
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medvirkende faktorer viker fra hvordan det er i Malawi. Det vil si at man ikke kan med 

sikkerhet trekke klare linjer mellom resultater som er funnet i vesten til Malawi.  

 

 Spørreskjema. Dataen ble samlet inn med bruk av selvrapportering gjennom 

spørreskjema. Selvrapport er en av de vanligste prosedyrene innen psykologi for å samle data, 

men det er noen ulemper knyttet til denne metoden (Fernàndez-Ballesteros, 2004). Det kan 

være validitetsproblemer. Dataen som ble samlet inn er personlig og trenger dermed ikke å 

representere realiteten.  

For å måle alkoholbruk måtte respondentene svare på hvor ofte og hvor mye de hadde 

drukket i løpet av de siste 12 månedene. Det kan da oppstå responsbias ved at respondentene 

rapporterer feil fordi de må tenke tilbake i tid. Responsbias kan også oppstå ved at 

respondentene er uærlige ved å over- eller underrapportere det faktiske forholdet (Fernàndez-

Ballesteros, 2004). Det er et vesentlig lavere antall kvinner i forhold til menn som drikker, og 

de drikker lite. Med tanke på at det ikke er like akseptabelt for kvinner å drikke som det er for 

menn, kan det spesielt for denne gruppen ha vært underrapportering av alkoholkonsum. 

Respondentene ble spurt om hvor ofte de hadde konsumert ulike typer 

alkoholinnholdene drikker. Det som derimot ikke inngikk her var hjemmeprodusert sprit. 

Ettersom importert alkohol kan være dyrt blir alkohol, som nevnt tidligere, også produsert 

ulovlig (Willis, 2006). Man kan dermed ikke utelukke at gjennomsnitt av årlig 

alkoholkonsum er høyere enn antatt.   

Spørsmålene i spørreskjemaet ble opplest på malawisk av intervjuerne, men ettersom 

intervjueren måtte oversette fra engelsk til ulike dialekter på malawisk kan det ha oppstått 

misforståelser på grunn av språkproblemer.  

Positive forventinger til alkoholkonsum målte hvilken effekt respondentene mente 

alkohol hadde på de fleste konsumere. Forskning viser at individ har lettere for å anta at andre 

blir mer påvirket enn hva de selv gjør (Leigh, 1987; Rosenow, 1983). Det kunne dermed vært 

interessant og studert hvilken effekt respondentene mente alkohol hadde på dem selv, og 

sammenlignet svarene for å undersøke om dette utgjør noen store forskjeller. 

Spørsmålene om positive forventninger er hentet fra AEQ-A sosiale skala som er laget 

ut fra en vestlig setting. Det kan dermed hende at malawiere ikke har de samme 

forventningene til alkoholkonsum som det blir spurt om i spørreskjemaet. 

Den største fordelen med selvrapport er at respondentene gir sitt eget perspektiv på 

dem selv og verden direkte, som er den eneste måten å få tilgang til personens egne erfaringer 

(Fernàndez-Ballesteros, 2004). 
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Generalisering. Respondentene utgjør et representativt utvalg, men kan kun 

generaliseres til malawiere som er 18 år og eldre, og som bor sammen med en 

ektefelle/samboer der minst en av dem konsumerte alkohol de siste 12 månedene.  

 

Analyser. Resultatene baseres på korrelasjoner og man kan dermed ikke konkludere 

om kausalitet (Pallant, 2010). Det er derfor vanskelig å si om forventninger påvirker 

alkoholkonsum, eller om alkoholkonsum påvirker forventninger. Trolig vil begge retningene 

påvirke hverandre. Når elementene henger sammen både empirisk og teoretisk, kan det gi 

grunn til å prøve å endre på forventninger/konsekvenser. Det vil si, øke de negative 

forventningene med å bygge opp troen om at folk vil oppleve mer negative konsekvenser om 

de drikker mer med håp om endring i alkoholkonsum. 

Positive forventninger og negative konsekvenser forklarte totalt 17,4% av variansen i 

alkoholkonsum for menn, og 30,8% av variansen i alkoholkonsum for kvinner. Det vil si at 

det også er andre faktorer som har en innvirkning på alkoholkonsum. Disse andre faktorene 

utgjør 82,6% av menns alkoholkonsum, og 69,2% av kvinners alkoholkonsum. Det er derfor 

viktig å undersøke hvilke faktorer dette kan være, og hvilken påvirkning de har. Sosiale 

normer, holdning, kultur, religion og drikkekontekst etc. er faktorer som kan være 

interessante å studere, sett i forhold til den malawiske konteksten. 

I problemstilling tre ble konsekvenser delt i tre kategorier, og alder delt i fire 

kategorier. For det kvinnelige utvalget bestående av 156 respondenter, gjorde dette at det ble 

et svært lite antall i hver gruppe. Dette kan ha hatt en påvirkning for resultatene, som for 

eksempel at signifikante sammenhenger ikke ble funnet.   

 
Konklusjon 

	  
 Analysene viste at det var en sammenheng mellom positive forventninger, negative 

konsekvenser og alkoholkonsum blant menn og kvinner i Malawi. Resultatene viste også at 

de negative konsekvensene forklarte mer av variansen i alkoholkonsum når de positive 

forventningene var kontrollert for, og at de negative konsekvensene modererte hvor mye av 

variansen i alkoholkonsum som kunne forklares av positive forventninger. Det vil si at 

ettersom alkoholkonsumet og de positive forventningene økte, økte også opplevelsen av 

negative konsekvenser. Dette var klarest for de mannlige respondentene, men det kan også se 

ut til å være gjeldende for de kvinnelige respondentene selv om resultatene var noe 

utydeligere for denne gruppen.  
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Generelt er det et lavt alkoholkonsum blant menn og kvinner i Malawi, særegent blant 

kvinner. Men forebyggende arbeid er likevel viktig, spesielt for å hindre at alkoholkonsumet 

eskalerer. Både menn og kvinner rapporterte å ha opplevd negative konsekvenser av 

alkoholkonsum det siste året. I tillegg var de negative konsekvenser statistisk sterkest relatert 

til alkoholkonsum for begge kjønn. Et forslag er dermed å gjøre de negative forventningene 

mer fremtredende. Forhåpentligvis vil dette føre til redusert alkoholkonsum, som igjen vil 

føre til mindre opplevde negative konsekvenser. De negative forventningene ble derimot ikke 

målt i denne oppgaven, så mer forskning er nødvendig for å få et tydeligere bilde av de 

involverte variablene. Ettersom det ser ut til å være forskjeller både ved kjønn og alder i 

henhold til alkoholkonsum, positive forventninger og opplevde negative konsekvenser, kan 

dette være viktige faktorer å ta høyde for ved videre undersøkelser. 

Mye av det mennesker lærer, læres fra andre, spesielt fra dem som er oss nære (Bandura, 

1977). Undersøker man hvordan unge drikker, vil det ofte reflektere drikkemønsteret i 

hjemmet hvor man er oppvokst (Roche, 2013). Derfor er ikke et ”sunt” drikkemønster kun 

viktig på et personlig nivå, det er også viktig med tanke på drikkemønsteret til fremtidige 

generasjoner i Malawi.    
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