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Sammanfattning 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva om/hur en kvinnas sociala situation och bakgrund 

inverkar på hennes ohälsosamma alkoholvanor. Datasökningen genomfördes i databasen 

MedLine (via PubMed). Nio artiklar uppfyllde inklusionskriterierna och bearbetades samt 

kvalitetsgranskades. Resultatet visade att olika stadier i en kvinnas liv såsom besvärliga 

uppväxtförhållanden, en tidig alkoholdebut och dåliga relationer i vuxenlivet inverkar 

negativt på hennes alkoholkonsumtion. Det fanns också ett klass- och genusperspektiv. 

Resultatet visade att kvinnor som hade en besvärlig uppväxt med våld och övergrepp 

konsumerade mer alkohol i det vuxna livet än de kvinnor som hade ”normal” uppväxt och 

vuxenliv. Ohälsosamma alkoholvanor var också relaterat till en tidig alkoholdebut och en 

tidig alkoholdebut var i sin tur relaterat till flickor som hade en låg självkänsla och ett 

aggressivt beteende. Kvinnor i relationer där partnern missbrukade, våldtog och misshandlade 

gjorde att kvinnans alkoholkonsumtion ökade. Klassperspektivet var tydligt sammanlänkat 

med en högre alkoholkonsumtion hos kvinnor som var skilda eller änkor, kvinnor som hade 

låg inkomst och låg utbildning, kvinnor som inte hade någon familj eller kvinnor som var 

deprimerade. Sammanfattningsvis visar resultatet att flera aspekter i en kvinnas liv såsom 

uppväxtförhållanden och socialsituation inverkar på hennes alkoholvanor. Detta är något som 

behöver uppmärksammas både i vården och i samhället. 

 

Nyckelord: kvinnor, alkoholkonsumtion, socialsituation, hälsa 
  



Abstract 

The aim of this literature review was to describe if/how a woman´s social situation and 

background affects her unhealthy alcohol habits. A search in the Medline database found nine 

scientific articles. They were thoroughly processed and valued for quality. The results showed 

that different stages in a woman’s, life, upbringing, age of onset of drinking and relationships 

in adulthood had a negatively effect on her alcohol consumption. The results also highlighted 

a class and gender perspective. The results revealed that women, who went through childhood 

and adulthood with adverse experiences such as, sexually assaulted and abused physically or 

mentally were more likely to have hazardous high alcohol consumption rates in adulthood. 

Unhealthy alcohol habits were linked to the age of onset of drinking which also was linked to 

girls who had an aggressive behavior and a low self-esteem when they grew up. Women who 

lived in a relationship where the partner abused substance or assaulted her resulted in a more 

frequent alcohol drinking in more hazardous amounts. The class perspective was strongly 

associated with a woman’s unhealthy relations’ to alcohol for example; when the woman 

were widowed, divorced, women with a income around the poverty line, women with low or 

no education at all, women who had no family or women who were depressed, were more 

likely to have an high alcohol consumption then women who had a family, a good income and 

an education. In summary the result showed that several aspects in a woman’s life, upbringing 

and social situation do affect her alcohol habits. This is knowledge that needs attention both in 

the health care and in the society. 

 

Keywords: women, alcohol drinking, socioeconomic factors, health 
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1 Introduktion 
I Livsstilsrapporten från Statens folkhälsoinstitut (2009) visade det sig att levnadsvanor som 

medförde hälsorisker var starkt förknippat med människors sociala situation.  Livsstil är ett 

begrepp som saknar en klar betydelse, det är ett uttryck som i dag beskriver hur människor 

väljer att leva utifrån livssituation som påverkas av identitet och social tillhörighet. Relationen 

mellan livsstil och socioekonomi är viktiga delar i förståelsen av sambanden mellan 

levnadsvanor och hälsa. Levnadsvanor är de vanor som har stod betydelse för vår hälsa. 

Ohälsosamma levnadsvanor (hälsorisker) är något som till största delen finns hos personer 

som också är socialt utsatta. Om vi samlar ihop en mängd ohälsosamma levnadsvanor samt 

avsaknaden av en god social situation och det skydd som det har, medför en ökad risk för att 

utveckla ohälsa. Utbildningsnivå, social position på arbetsmarknaden och den ekonomiska 

situationen har ett starkt samband med en ansamlig av ohälsosamma levnadsvanor 

(Folkhälsoinstitutet, Livsstilrapport, 2009). 

 

En ohälsosam levnadsvana kan vara en överkonsumtion av alkohol och under 1970-talet 

började alkoholforskarna att fundera över varför det överhuvudtaget var intressant att bedriva 

alkoholforskning riktad mot kvinnor. I tidiga alkoholvanerapporter var det endast männens 

överkonsumtion forskarna ville mäta, kontrollera och förebygga. Endast i undantagsfall 

särredovisades kvinnors och mäns resultat. Det ansågs inte vara något problem då de flesta 

redan visste att männen stod för den största delen av alkoholkonsumtionen (Hasselgren, 

2001). Tills för bara några år sedan utfördes studier i alkoholberoende endast i den manliga 

populationen och kvinnorna är fortfarande underrepresenterade i alkoholforskningen. Studier 

utförs på män i alkoholsammanhang och generaliseras ofta så de gäller både kvinnor och män 

(Mancinelli, Binetti & Ceccanti, 2006). Roman (1988) kom fram till att det fanns likheter 

mellan könens alkoholvanor och dess konsekvenser samtidigt som han också beskrev att det 

framkom stora skillnader mellan män och kvinnor i deras konsumtion när det gäller sociala, 

funktionella och kroppsliga problem. 

 

Traditionellt sett har kvinnans nykterhet setts som en stabiliserande grund för familj och 

samhälle (Hasselgren, 2001). Enligt författarna Brienza och Stein (2002) fanns det ett stort 

socialt stigma runt kvinnor som drack stora mängder alkohol. Det är relaterat till 

misslyckanden med att uppfylla de sociala förväntningarna samhället har på kvinnlighet, 

mammaroll och rollen som omsorgstagare. Detta kan ge stora konsekvenser för kvinnor som 
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hade en måttlig till stor alkoholkonsumtion. Stigmat kan leda till ökad isolering och minskade 

möjligheter att identifiera de föreliggande problemen, med det minskas även möjligheten till 

hjälp och vård. 

 

Enligt Folkhälsoinstitutets Rapport 97 (1997) om alkohol- och narkotikautvecklingen framgår 

det att mellan åren 1994-1996 har männens alkoholkonsumtion minskat medan kvinnorna har 

ökat sin alkoholkonsumtion. Enligt författarna Wilsnack, Wilsnack och Klassen (1984) har 

alkoholkonsumtionen hos medelålders kvinnor (35-64 år) ökat de senaste 10 åren. Antalet 

kvinnor som har ett högt alkoholintag ökade signifikant under 1981 jämfört med tidigare 

studiers resultat.  

 

Regeringens proposition 2005/06:30 beskriver att alkoholen är en av de mest angelägna 

folkhälsofrågorna idag. De skriver vidare att den alltmer ökande alkoholkonsumtionen är ett 

folkhälsoproblem och skapar svåra sociala och medicinska problem (Socialdepartementet, 

2005). Författarna Caetano och Cunradi (2002) skriver i sin artikel att alkohol är en potent 

drog och de beskriver att drickandet är ett mycket komplext genomgående beteende i hela 

världen. De skriver vidare att det är av stor vikt att all sjukvårdspersonal har god kännedom 

om detta. Sjukvårdspersonalen måste använda sig av all den information de kan få tag på för 

att utveckla kunskapen inom hälsoundersökningar, upptäcka tidiga symtom, sätta in 

förebyggande åtgärder och utföra hälsogynnande insatser. Det har visat sig enligt WHO att 

alkohol kan leda till ca 60 olika sjukdomar, varav många har en dödlig utgång. Enligt WHO’s 

kartläggningar av alla sjukdomar är 4-7,9 % av dessa orsakade av alkohol i Sverige (World 

Health Organisation). En äldre studie av Wilsnack, Wilsnack och Klassen (1984) har visat att 

kvinnliga högkonsumenter av alkohol hade hälsoproblem, 19 % av dessa högkonsumerade 

(jämfört med 3 % av kontrollgruppen med kvinnor som var nykterister) hade haft minst tre 

depressiva episoder med följande symtom; utmattning, trötthet, sömnproblem och minskad 

aptit. Liknande resultat visade också, Poikolainen, Vartiainen och Korhonen (1996) i sin 

studie, personer med en låg alkoholkonsumtion i genomsnitt hade en god hälsa i jämförelse 

med de personer som hade en hög alkoholkonsumtion. Trots detta rapporterade testpersonerna 

att ett måttligt alkoholintag var relaterat till en självuppfattad god hälsa. Det finns stora risker 

med att dricka för mycket alkohol och det är bevisat att en hög alkoholkonsumtion har en 

negativ inverkan på hälsan (Statens folkhälsoinstitut).  
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1.1 Problemformulering 

Mycket fokus i samhället ligger på män och deras alkoholkonsumtion (Hasselgren, 2001) och 

kvinnor är fortfarande underrepresenterade när det gäller alkoholforskning (Mancinelli, 

Binetti & Ceccanti, 2007). En stor del av forskningen har en jämförande ansats, vilket ofta gör 

att kvinnornas alkoholkonsumtion ser liten ut mot männens. Flertalet studier visar dock att 

kvinnors alkoholkonsumtion ökar, i en motion skriven till regeringen beskrivs att kvinnor har 

tagit efter mäns alkoholkonsumtionsmönster (Motion 2009/10: So246 Kvinnor och alkohol), 

en alkoholkonsumtion som leder till en ökad risk för hälsoproblem. Då sjuksköterskans arbete 

innebär att verka för förebyggande åtgärder finns anledning att studera bakomliggande 

orsaker till kvinnors ökande alkoholkonsumtion för att på bästa sätt kunna hjälpa dem och 

förebygga deras ohälsa. 

1.2 Syfte 

Syftet var att beskriva om/hur en kvinnas sociala situation och bakgrund inverkar på hennes 

ohälsosamma alkoholvanor.  

1.3 Frågeställning 

Hur inverkar en kvinnas sociala situation och livsbakgrund på hennes ohälsosamma 

alkoholvanor?  
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2 Metod 

2.1 Design 

En litteraturstudie med beskrivande design. 

2.2 Utfall av sökning samt sökord 

Sökning av termer i Karolinska Institutets Medical Subjects Headings (MeSH) gjordes för att 

få fram bra söktermer till vidare sökning i databasen MedLine. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) är MedLine en bred databas som täcker områdena medicin och 

omvårdnad. Därför används endast en databas vid sökning av artiklar. De sökord som 

användes vid databassökningen var: alcohol drinking (MeSH), women och socioeconomic 

factors (MeSH) (detta ord täckte in levnadsförhållanden, levnadsstandard, social ojämlikhet, 

sociala förhållanden och sociala klyftor).  Utfallet av sökningen visas i Tabell 1. Sökningen 

ledde till att 30 stycken vetenskapliga artklar lästes igenom stegvis, först lästes artiklarnas titel 

för att få en snabb inblick i vad dessa handlade om. Därefter lästes artiklarnas abstract med 

fokus på syfte, design och metod för att se om de passade föreliggande studies syfte och 

inklusionskriterier. Kvar till studien blev nio vetenskapliga artiklar. 

 

Tabell 1. Redovisar utfall av sökning av artiklar 2010-01-27 

Databas Söktermer Antal träffar Lästa artiklar Valda artiklar 

MedLine (PubMed)  Alcohol drinking (MeSH) 47,007   

MedLine (PubMed) Alcohol drinking (MeSH) 
AND Women 

27,998   

MedLine (PubMed) Alcohol drinking (MeSH) 
AND Women AND 
socioeconomic factors 
(MeSH) 

3910   

MedLine (PubMed) Alcohol drinking (MeSH) 
AND Women AND 
socioeconomic factors 
(MeSH) 

Limits:

269 

 Links to free fulltext, 
published in 2005 to present, 
English och Svenskt språk 
samt women 

30 9 
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2.3 Urvalskriterier 

De inklusionskriterier artiklarna skulle möta var att de skulle svara mot syfte och 

frågeställning, vara skrivna på engelska eller svenska, att de skulle finnas kostnadsfri länk till 

artikeln i fulltext och att samtliga artiklar skulle vara publicerade från år 2005 och framåt. 

Detta för att få så aktuella studier som möjligt inom det valda området samt att begränsa 

utfallet av sökningen för att få det mer hanterbart. Där exkluderades bl.a. reviewartiklar, 

artiklar om sjukdomar orsakade av alkohol, ungdomars alkoholvanor, graviditet och alkohol 

och de artiklar där det i resultatet inte framgick om det gällde mäns eller kvinnors 

alkoholkonsumtion. Även de artiklar som var utan kostnadsfri fulltext valdes bort. 

2.4 Inkluderade artiklar 

Tabell 2 beskriver studiens inkluderade artiklar för att få en överskådlig bild av artiklarnas 

innehåll samt kvalitet. Tabellen redovisar artiklarnas författare, syfte, urval/ 

undersökningsgrupp och design, datainsamligsmetod, dataanalysmetod, studiens och 

mätinstrumentents reliabilitet och validitet samt resultat. 

2.5 Dataanalys 

Artiklarna bedömdes utifrån en granskningsmall funnen i Forsberg och Wengström (2008). 

De beskriver att en kvalitetsbedömning skall innefatta studiens syfte, design, urval, 

mätinstrument och analys. När artiklarnas resultat lästes igenom upptäcktes gemensamma 

teman som sedan utgjorde grunden till rubrikerna i resultatet vilka var; uppväxtförhållanden, 

alkoholdebut, relationer i vuxenlivet, klassperspektiv och genusperspektiv. Studiens 

reliabilitet och validitet bedöms och presenteras också i Tabell 2, där studiernas styrkor och 

svagheter noterats under (+) och (-) för att få en överblick över kvaliteten hos de olika 

artiklarna. 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författaren hade ett objektivt förhållningssätt vid valet av källor och valde inte medvetet bort 

de studier som av någon anledning inte hade förväntat resultat. Endast etiskt granskade 

artiklar har inkluderats i studien.  
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3 Resultat 
Resultatet bygger på nio vetenskapliga artiklar, samtliga med en kvantitativ ansats. Artiklarna 

utfördes i Sverige, Finland, USA, Kalifornien, New York, Indien och Brasilien. Av totalt nio 

studier använde sig samtliga av frågeformulär för att samla in data. Resultatet presenteras i 

löpande text och i Tabell 2 som är en sammanställning av ovan nämnda artiklars resultat med 

fokus på kvinnors ohälsosamma alkoholvanor samt om och hur kvinnans sociala situation och 

bakgrund inverkar på detta. 
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Tabell 2. Översikt av inkluderade artiklar 

*Detta är inte studiens huvudsakliga resultat, utan det resultat som stämmer överrens med den pågående studiens syfte.  

 Författare/år Syfte Urval/under-
sökningsgrupp/ 
Design 

Datainsamlings-
metod 

Dataanalys- 
 metod 

Studiens och 
mätinstrumentens 
Reliabilitet/validitet 
 

Resultat 

1 Ahern J, Galea 
S, Hubbard A, 
Midanik L, 
Syme S-L. 
(Kalifornien, 
2008). 

Att undersöka 
relationen 
mellan 
aspekter i 
grannskapets 
dryckenskaps 
kultur och 
individuell 
alkohol-
konsumtion. 

Randomiserat urval 
 (n=4000) män och 
kvinnor över 18. 
 
Kvantitativ ansats 
med en explorativ 
jämförande design. 
 

Frågeformulär 
med strukturerade 
frågor ställdes per 
telefon.  

2 Logistiska 
regressions 
modeller. 
Generalized 
estimating 
equation logistic 
regression models 
användes också. 

(+) Stor 
undersökningsgrupp 
Använt sig av 
vedertagna 
frågemoduler och 
intervjufrågor. 
 
(-) Mätinstrumentens 
validitet och 
reliabilitet diskuteras 
ej.  
 

Författarna fann 
interaktioner mellan 
genus och ”fylleri” 
normer. Normer som 
var mer förknippade 
med att kvinnor blev 
mer berusade än män 
efter att de druckit stora 
mängder alkohol.* 

2 Ahnquist J, 
Lindström M, 
Wamala A P. 
(Sverige, 
2008). 

Att undersöka 
föreningen 
mellan alkohol 
konsumtion 
och tilliten till 
andra. 

Randomiserat 
utvalda män 
(n=26 305) och 
kvinnor (n=30 584) 
mellan 16-84 år. 
 
Kvantitativ ansats 
med tvärsnitts 
deskriptiv och 
jämförande design. 

Frågeformulär 
skickades ut via 
post. De använde 
sig av The 
Alcohol Use 
Disorders Identi-
fication Test 
(AUDIT) mäter 
alkholkonsumtion 
för att se om 
någon har en 
farlig 
alkoholkonsumtio
n som påverkar 
hälsan. 
 

Logistisk 
regressionsanalys 
användes för att 
uppskatta 
sambandet mellan 
alkoholkonsumtion 
och den 
institutionella 
tilltron. 

(+)Randomiserat 
urval. Analyserna 
utfördes separat för 
män och kvinnor 
Test-retest mätte 
AUDITs reliabilitet 
till god. 
 
(-) Det nämns inget 
om studiens eller 
instrumentets 
validitet. 
Svarsfrekvens 60.1 %. 
 

Låg tillit till andra 
människor ledde till en 
högre 
alkoholkonsumtion. 
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*Detta är inte studiens huvudsakliga resultat, utan det resultat som stämmer överrens med den pågående studiens syfte.  

 Författare/
år 

Syfte Urval/under-
sökningsgrupp/ 
Design 

Datainsamlings-
metod 

Dataanalys- 
 metod 

Studiens och  
Mätinstrumentens 
Reliabilitet/validitet 
 

Resultat 

3 Dawson D 
A, Grant B 
F, Ruan JW.  
(USA, 
2005). 

Att fastställa 
relationen mellan 
nummer och typ av 
stressiga 
upplevelser det 
senast året och 
alkoholkonsumtion 
med fokus på hur 
kön, fattigdom och 
psykologisk 
sårbarhet påverkar 
denna association.         

Randomiserat urval 
där 26 946 
personer som 
rapporterat att de 
har druckit minst 
en alkoholhaltig 
dryck de senaste 12 
månaderna ingår i 
studien. 
 
Kvantitativ ansats 
med en korrelativ 
design. 

Intervju (med 
frågeformulär) av 
1 vuxen 
person/hushåll.  

Multipla 
regressions 
analyser. 

(+) En hög 
svarsfrekvens på 
81%. Randomiserat 
urval. 
Test-retest 
reliabiliteten 
gällande alkohol-
markörerna var 
enligt författarna 
mycket god till 
utmärkt. 
 
Test-retest 
reliabiliteten 
gällande det gågna 
årets humör och 
ångest var enligt 
författarna uppmätt 
till ganska bra. 
 
(-) Författarna 
diskuterar inte sitt 
eget resultat mot 
tidigare studier. 
Otydligt om 
metoddiskussion 
förekommer, endast 
resultatdiskussion. 
 

Olika typer av stress; 
”hälsostress”, ”jobbstress”, 
”juridiskstress” och 
socialstress” ledde till att 
kvinnor drack mer 
alkohol.* 
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 Författare/
år 

Syfte Urval/under-
sökningsgrupp/ 
Design 

Datainsamlings-
metod 

Dataanalys- 
 metod 

Studiens och 
Mätinstrumentens 
Reliabilitet/validitet 
 

Resultat 

4 Homish G 
G, Leonard 
K E. 
(New York, 
2008). 

Att försöka förstå 
de individuella 
skillnaderna och 
de sociala 
faktorerna som 
förutspår 
förändringar i det 
sociala nätverket 
med relevans för 
alkohol 
användningen. 

634 nygifta par. 
Bekvämlighetsurval 
 
Kvantitativ ansats 
med longitudinell, 
korrelativ och 
jämförande design. 

När paren sökte 
äktenskapslicens 
blev de förfrågade 
att genomgå en 
intervju. Använde 
sig av Big five 
inventory (BFI) 
för att bedöma 
personlighet. 
 
Social/physical 
pleasure factor 
questionaire mätte 
parens tolkningar 
av alkoholens 
effekter 
 
Marital 
adjustment test 
(MAT) mäter 
kvaliteten i 
äktenskap. 
 

Beskrivande 
statistik och 
korrelationer. 
Multipla 
regressions 
analyser. 

(+) BFI har 
väldokumenterad 
validitet och 
reliabilitet 
 
Frågeformuläret om 
alkoholens effekter 
har god reliabilitet 
 
MAT har påvisad 
tillräcklig reliabilitet 
och validitet. 
 
(-) 
Bekvämlighetsurval 
vilket gör att de kan 
ha missat viktig 
information i och 
med att de gjorde det 
enkelt för sig. 

Kvinnor med många 
dryckeskompisar 
konsumerade stora 
mängder alkohol medan 
kvinnor med få sådana 
kompisar drack mindre. * 

*Detta är inte studiens huvudsakliga resultat, utan det resultat som stämmer överrens med den pågående studiens syfte. 
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 Författare/år Syfte Urval/under-
sökningsgrupp/ 
Design 

Datainsamlings
-metod 

Dataanalys- 
 metod 

Studiens och  
Mätinstrumentens 
Reliabilitet/validitet 
 

Resultat 

5 Homish G G, 
Leonard K E, 
Kearns- 
Bodkin J N. 
(New York, 
2005). 

Att undersöka hur 
makens/makans 
alkohol- 
konsumtion och 
alkoholrelaterade 
problem påverkar 
hans/hennes 
make/maka över 
tid. 

634 gifta par över 18 
år.  
Bekvämlighetsurval. 
 
Kvantitativ ansats 
med longitudinell, 
korrelativ och 
jämförande design. 

När par ansökte 
om äktenskaps 
licens fick de 
svara på 
frågeformulär 
som tog upp 
socialsituation 
och alkohol 
konsumtion mm. 
 

Beskrivande 
statistik. 
Korrelationer 
analyserades med 
Pearsons rang-
korrelationstest. 
 
Parade t-test.  
 

(+) Diskuterar 
Validitet och 
reliabilitet 
Chronbachs alpha är 
0,88 för makar och 
0.84 och 0.90 för 
hustrur. 
 
(-)Bekvämlighets-
urval, de par som 
sökte äktenskaps-
licens var de som 
ingick i studien – de 
närmast till hands. 
 

Makars alkoholproblem 
påverkar makan negativt 
och kan leda till 
depression (detta 
samband påträffades ej i 
omvänd ordning). 
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 Författare/år Syfte Urval/under-
sökningsgrupp/ 
Design 

Datainsamlings
-metod 

Dataanalys- 
 metod 

Studiens och  
Mätinstrumentens 
Reliabilitet/validitet 
 

Resultat 

6 Kerr-Corrêa F, 
Marcassa 
Tucci A,  
Hegedus A M, 
Trinca L A, 
Barbosa de 
Oliveira J,  
Floripes M T, 
Sansigolo Kerr 
L R. 
(Brasilien, 
2008). 

Att jämföra 
mönster i alkohol 
konsumtion 
mellan män och 
kvinnor i två 
samhällen. 

Grupp 1. Stratifierat 
urval användes, 
därefter användes 
stickprov för att få 
fram urvalsenheten. 
Totalt 372 män och 
368 kvinnor. 
 
Grupp 2. 
Randomiserat urval, 
194 män och 331 
kvinnor. 
 
Kvantitativ ansats 
med jämförande och 
korrelativ design. 
 

Grupp 1. 
Intervjuer och 
frågeformulär  
GENder, 
Alcohol and 
Culture: a 
International 
Study 
(GENACIS) 
med personer 
över 17 år i 
hemmiljö, 2001 
och 2002. 
 
Grupp 2. Svara 
på ett 
frågeformulär 
(GENACIS) 
2002. 
 

Chi-square test 
och Fischer´s 
exact-test 
logistiska 
regressions 
analyser. 

(+) Litet bortfall på 
5.8 %. Randomiserat 
urval. Validerat 
frågeformulär. 
Utfördes separat 
mellan män och 
kvinnor. 
 
(-) Diskuterar inte 
validitet eller 
reliabilitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tillgänglighet, rökning, 
låg inkomst och en 
högkonsumerande partner 
är stora riskfaktorer för 
kvinnors 
alkoholkonsumtion. 
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*Detta är inte studiens huvudsakliga resultat, utan det resultat som stämmer överrens med den pågående studiens syfte.  

 Författare/år Syfte Urval/under-
sökningsgrupp/ 
Design 

Datainsamlings
-metod 

Dataanalys- 
 metod 

Studiens och  
Mätinstrumentens 
Reliabilitet/validitet 
 

Resultat 

7 Pitkännen T, 
Lyyra A-L, 
Pulkkinen L.  
(Finland, 
2005). 

Att undersöka 
relationen mellan 
de båda könen 
och åldern vid 
inledande 
alkoholdebuten 
över tid samt flera 
andra indikatorer 
för alkohol 
konsumtion. 

Randomiserat urval 
av 12 skoklasser 
(173 flickor och 196 
pojkar). 
 
Kvantitativ ansats 
med longitudinell 
och jämförande 
design.  

Frågeformulär 
om alkohol-
användning 
samlades in via 
personliga 
intervjuer med i 
åldrarna 14, 20, 
27, 36 och 42.  

Korrelationer 
analyserades med 
Pearsons rang- 
korrelationstest. 
För jämförelser 
användes Fishers 
transformation,  
parade t-test och 
Chi2 test. 

(+) Lång 
uppföljningstid. 
Randomiserat urval. 
Mätinstrumentens 
reliabilitet mäts med 
Chronbachs alpha 
som i de flesta 
frågeformulär 
uppmättes ligga över 
0,70 -0,96. 
Specialtränade 
intervjuare. 
 
(-) Ett frågeformulär 
ligger under 0,70 i 
Chronbachs alpha.   
 

En tidig alkoholdebut var 
relaterat till en ökad 
alkoholkonsumtion hos 
vuxna. 

8 Subramanian 
S.V, Nandy S, 
Irving M, 
Gordon D, 
Davey-Smith 
G. 
(Indien, 2005). 

Syftet var att 
undersöka de 
olika 
demografiska och 
socioekonomiska 
skillnaderna som 
rör alkohol-
konsumtionen i 
Indien. 
 

Randomiserat urval 
92 447 hushåll.  
 
Kvantitativ ansats 
med en deskriptiv 
och korrelativ 
design. 

Intervjubaserat 
strukturerat 
frågeformulär 
som 1 vuxen i 
familjen fyllde i 
samt intervjuer.  

Statistiska 
analyser på 
flernivå med 
binära logistiska 
modeller. 

(+) Stor 
undersökningsgrupp. 
Randomiserat urval. 
Diskuterar validitet 
och reliabilitet. 

Kvinnor som endast hade 
grundskoleutbildning 
hade en större 
alkoholkonsumtion 
jämfört med kvinnor med 
en hög utbildning.* 
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 Författare/år Syfte Urval/under-
sökningsgrupp/ 
Design 

Datainsamlings-
metod 

Dataanalys- 
 metod 

Studiens och 
Mätinstrumentens 
Reliabilitet/validitet 
 

Resultat 

9 Timko C, 
Sutkowi A, 
Pavao J, 
Kimerling R. 
(Kalifornien, 
2008). 

Undersöker den 
sociodemografisk
a, fysiska och 
mentala hälsan 
samt vuxenlivets 
och barndomens 
negativa 
erfarenheter med 
”binge drinking” i 
ett representativt 
antal kvinnor från 
Kalifornien. 
 

Randomiserat urval 
Populationbased 
6942 kvinnor över 
18 år ingick i 
studien. 
 
Kvantitativ ansats 
med korrelativ 
design. 

Intervjuer utifrån 
frågeformulär 
genomfördes 
under 2003 och 
2004 via digit-
dialing. 
 

Logistiska 
regressions 
analyser. 

(+) Hög 
svarsfrekvens vid 
båda mättillfällena 
över 70 %. 
Randomiserat urval. 
 
(-) Diskuterar inte 
reliabilitet och 
validitet. 

Dålig psykisk/fysisk 
hälsa samt låg 
mentalhälsa leder till att 
kvinnor dricker mer 
frekvent. 
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3.1 Uppväxtförhållanden 

Att som kvinna dricka stora mängder alkohol under ett tillfälle (även kallat 

berusningsdrickande) har visat sig vara starkt förknippat med negativa händelser i både 

vuxen- och barndomslivet. Händelser som kan leda till en hög/farlig alkoholkonsumtion i 

vuxenlivet kan ex. vara att kvinnan blivit utsatt för partnervåld, blivit psykiskt eller sexuellt 

utnyttjad eller att någon i närheten plötsligt dött (trauma). Negativa upplevelser under 

barndomen kan också bidra till en hög alkoholkonsumtion senare i vuxenlivet. Bidragande 

faktorer kan ex. vara barn som bott i samma hus med någon som missbrukar narkotika, någon 

som är mentalt sjuk, eller med en mamma som blivit sexuellt ofredad eller slagen av någon 

närstående eller att själv ha blivit pysiskt, fysiskt eller sexuellt utnyttjad (Timko, Sutkowi, 

Pavao & Kimerling, 2008).   

3.2 Alkoholdebut 

Författarna Pitkänen, Lyyra och Pulkkinen (2005) fann i sin studie att ålder för 

alkoholdebuten har stor betydelse för hur alkoholförtäringen ser ut i vuxenlivet. Av 146 

kvinnor som ingick i studien började 15 % att dricka alkohol före 13-årsålder, 45.2 % av 

kvinnorna började dricka i 14–15-årsåldern, 24.0 % började dricka alkohol då de var mellan 

16-17 år och 15.8 % av kvinnorna startade sin alkoholdebut i 18-årsåldern eller senare. Ju 

yngre kvinnorna var vid starten av alkoholdebuten desto större risk fanns att de i vuxen ålder 

skulle ha ett ohälsosamt förhållande till alkohol. Författarna fann också, när de intervjuade 

lärare till en skolklass för barn i åttaårsåldern, att en låg självkänsla och aggressivitet hos 

flickorna också var kopplat till en tidig alkoholdebut. I studien frågade författarna också 

flickorna vad deras föräldrar arbetade med. Det visade sig att 17 % av flickorna till föräldrar 

med ett ”verkstadsjobb” startade sin alkoholdebut vid 13-årsålder eller tidigare, jämfört med 

endast 2 % av flickorna till föräldrar med ett ”tjänstemannayrke” (Pitkänen, Lyyra & 

Pulkkinen, 2005). 

3.3 Relationer i vuxenlivet 

Ett signifikant samband har påträffats mellan makens alkoholkonsumtion och fruns 

depression som i sin tur ledde till att hon fick en ökad alkoholkonsumtion (Homish, Leonard 

& Kearns-Bodkin, 2006). Det visade sig i studien att fruarnas höga alkoholkonsumtion och 

depressiva symtom var signifikant associerade med äktenskapliga problem och makens 

dryckesvanor (Homish, Leonard & Kearns-Bodkin, 2008). Symtom såsom Posttraumatiskt 
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stressyndrom1

Männens höga alkoholkonsumtion och de problem som uppkom till följd av det, påverkade 

fruarna på så sätt att de blev mer depressiva och därmed ökade sin egen konsumtion av 

alkohol. Dessa förhållanden återfanns inte i omvänt scenario, fruarnas alkoholkonsumtion 

påverkade inte makarnas konsumtion negativt (Homish, Leonard & Kearns-Bodkin, 2006). 

Liknande resultat visade Timko, Sutkowi, Pavao och Kimerling (2008) att av de kvinnor som 

levde i ett förhållande där partnern missbrukat narkotika, berusningsdrack 14 % av kvinnorna, 

jämfört med endast 8 % av kvinnor som inte levde i sådana förhållanden. Av kvinnor som levt 

med en partner som vart mentalt sjuk berusningsdrack 16 % av dem till skillnad mot endast 

8 % av kvinnor som levt i ”normala” partnerförhållanden. I de äktenskap där maken hade en 

hög alkoholkonsumtion fann författarna Homish och Leonard (2008) att frun skaffade sig fler 

kompisar att dricka med (s.k. dryckeskompisar) vilket också ledde till att hon drack större 

mängder alkohol och mer ofta. Det har visat sig att kvinnor med en kraftig alkoholkonsumtion 

hade ett större socialt nätverk av dryckeskompisar än män i samma situation (Homish & 

Leonard, 2008). Berusningsdrickande var mer förknippat med att inte vara gravid, att röka 

och att vara i dålig hälsa (Timko, Sutkowi, Pavao & Kimerling, 2008). 

, ångest, att vara deprimerad samt att känna sig överväldigad av stress var starkt 

sammankopplat med ett berusningsdrickande (Timko, Sutkowi, Pavao & Kimerling, 2008).  

3.4 Klassperspektiv 

Författarna Dawson, Grant och Ruan (2005) undersökte i sin studie huruvida inkomst och 

alkoholproblematik hörde ihop. De fann att olika stressiga upplevelser (stressorer) påverkade 

alkoholkonsumtionen negativt och några av de stressorer författarna identifierade var 

jobbrelaterade (ex. trivsel, lön, arbetstider), hälsorelaterade eller att individen upplevde en 

social eller juridisk stress2. Författarna upptäckte att individer med en familjeinkomst under 

fattigdomsgränsen3

                                                 
1 Uppkommer efter väldigt traumatisk händelse där personen återupplever detta och upplever ilska, smärta eller 

skräck (Vårdguiden, 2010). 

 rapporterade fler stressorer jämfört med de familjer som hade en god 

inkomst. Antalet stressorer under det gångna året var associerat med en ökad 

alkoholkonsumtion för både män och kvinnor. Personer som upplevde fler stressfulla 

händelser hade ett ökat genomsnittligt dagligt intag av alkohol, en högre dryckesfrekvens och 

en konsumtion av alkohol som var mer än tre gånger så hög än de personer som inte upplevt 

2 Problem med lag och rätt (Dawson, Grant & Ruan, 2005). 
3 Inkomstnivån är då under existensminimum (NE, 2010).  
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några stressiga händelser (Dawson, Grant & Ruan 2005). Författarna till en svensk studie fann 

att socioekonomiska belastningar så som finansiell stress, att vara arbetslös och att ha ett lågt 

mänskligt förtroende var associerat med en skadlig alkoholkonsumtion (Ahnquist, Lindström 

& Wamala 2008). I en studie från Indien beskriver författarna Subramanian, Nandy, Gordon 

och Smith (2005) att kvinnor som bodde i en by i Indien hade högre alkoholkonsumtion i 

jämförelse med kvinnor i större städer. Att vara änka eller skild kvinna i Indien var starkt 

relaterat till en hög alkoholkonsumtion i jämförelse med de kvinnor som levde i ett 

förhållande eller de som var singel. De kvinnor som var utan utbildning var också de som 

hade störst sannolikhet att konsumera alkohol i stora mängder. Även de kvinnor som hade 

lägst hushållsstandard drack mer alkohol, jämfört med kvinnor som hade det bättre ställt. Att 

vara kvinna och tillhöra en ”kast” av låg nivå var också förknippat med att ha en större 

alkoholkonsumtion än kvinnor från högre kast (Subramanian, Nandy, Gordon, & Smith, 

2005). Författarna Kerr-Corêa et.al. (2008) beskriver, i en studie från Brasilien, också möjliga 

riskfaktorer för kvinnor och en hög alkoholkonsumtion. Kvinnor som inte hade någon familj, 

låg utbildning, att de levt tillsammans med en partner som drack stora mängder alkohol, att 

vara ung, att ha en låg inkomst och att röka var starkt förknippat med en hög och skadlig 

alkoholkonsumtion. 

3.5 Genusperspektiv 

Författarna till en brasiliansk studie Kerr-Corêa, et.al. (2008) fann att när kvinnor väl dricker 

alkohol var det med samma frekvens som för män och i samma mängder. Att högkonsumera 

alkohol skedde i samma utsträckning för kvinnor som för män, likaså att ha en 

alkoholproblematik. Författarna fann inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor 

vilket tyder på att kvinnors alkoholkonsumtion ökat. Författarna till en finsk studie, Pitkänen, 

Lyyra och Pulkkinen (2005), beskrev att det inte framkom några signifikanta skillnader 

mellan könen ifråga om dryckesvanor, vilket också visar på att kvinnor mer och mer anammar 

en alkoholkonsumtion som liknar männens. I en annan studie gjord av Ahern, Galea, 

Hubbard, Midanik och Syme (2008) framkom det ett signifikant samband mellan 

berusningsdrickande och kön. De fann att det var mer vanligt för kvinnor att uppleva en 

”fylla” efter att ha berusningsdruckit än män. 
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4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet är uppbyggt av nio stycken vetenskapliga artiklar som alla hade relevans för 

studiens syfte och frågeställning. Resultatet presenteras under rubriker som belyser 

uppväxtförhållanden, alkoholdebut, relationer i vuxenlivet och ett klass-/genusperspektiv. 

Resultatet visade att kvinnor som haft en besvärlig uppväxt med våld och övergrepp 

konsumerade mer alkohol i det vuxna livet. Flickor med en låg självkänsla och ett aggressivt 

beteende började dricka alkohol tidigt vilket i sin tur var förenat med en hög 

alkoholkonsumtion i vuxen ålder. Kvinnor i relationer där partnern missbrukade, våldtog och 

misshandlade var relaterat till att kvinnans alkoholkonsumtion ökade. Klassperspektivet var 

starkt sammanlänkat med en hög alkoholkonsumtion. Kvinnor som var skilda eller änkor, 

hade en låg inkomst, hade en låg utbildning, inte hade någon familj eller var deprimerade 

hade en högre alkoholkonsumtion än de som hade högre utbildning, familj och god inkomst. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att flera aspekter i en kvinnas liv såsom 

uppväxtförhållanden och socialsituation inverkar på hennes alkoholvanor. Detta är något som 

behöver uppmärksammas både i vården och i samhället. 

4.2 Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis visar resultatet att flera aspekter i en kvinnas liv såsom 

uppväxtförhållanden och socialsituation inverkar på hennes alkoholvanor. Detta är något som 

behöver uppmärksammas både i vården och i samhället. 

 

En hög alkoholkonsumtion är en risk för hälsan och hälsa är enligt omvårdnadsforskaren 

Katie Eriksson ”ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet, och välbefinnande (men inte 

nödvändigtvis frånvaro av sjukdom)” (Kristoffersen, Nortvedt, & Skaug 2006, sid 40). 

Föreliggande studiens resultat, och den livsbakgrund och livssituation som kvinnor med 

ohälsosamma alkoholvanor befinner sig i kan tolkas utifrån Erikssons hälsokors, figur 1.  Att 

vara frisk representerar innehavandet av en fysisk hälsa, en fysisk funktion och 

prestationsförmåga. Sundhet står för en psykisk hälsa och kännetecknas av att personen har 

insikt om orsakssamband och att dessa är hälsofrämjande. Ett sunt beteende är bra för 

personens hälsa. Eriksson beskriver också att människan själv har en stor frihet att välja hur 

hon ska leva och att välja inställning till sitt eget liv. Kvinnor med ohälsosamma alkoholvanor 

kan räknas som sjuka då de lever ohälsosamt och saknar insikt och en psykisk hälsa. Katie 
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Eriksson menar att en person kan vara sjuk men ändå må bra samtidigt som en annan person 

kan vara frisk samtidigt som hon mår dåligt. Därför är det också möjligt för dessa kvinnor att 

hamna i kvadranten där de är friska men mår dåligt. Om de mår dåligt på ett eller annat sätt 

och är sjuka (beroende på graden av ohälsosam alkoholkonsumtion) kan de befinna sig i tre 

kvadranter (av totalt fyra) i hälsokorset. Kvinnor med ohälsosamma alkoholvanor torde inte 

kunna placeras i den fjärde kvadranten, vilken också illustrerar den optimala hälsan. Då de är, 

på ett eller annat sätt, sjuka eller mår dåligt, det till följd av deras ohälsosamma alkoholvanor. 

Ohälsa är kopplat till kvinnornas livsstil och sociala situation. Faktorer som i allra högsta grad 

påverkar hälsan kan vara vad vi äter och dricker, familjesituationen, ekonomin och arbetet. 

Därför kan kvinnor med en hög alkoholkonsumtion ha svårt att uppfatta dem själva som helt 

friska och att de mår bra då flera punkter tyder på att ett sådant liv medför en form av ohälsa, 

samtidigt som kvinnorna också i många fall mår dåligt på grund av det. Samtidigt är det svårt 

att uttala sig om och hur kvinnorna uppfattar sig själva. Upplever de sig som friska och att de 

mår bra? Studien visar på att kvinnorna har många faktorer som pekar på att de är sjuka 

och/eller mår dåligt. Hälsokorset tydliggör att vara frisk respektive sjuk och hur det påverkar 

vår hälsa, därför kan föreliggande studies resultat kopplas ihop med Erikssons hälsokors då 

det i studien framkom att ett ökat alkoholintag gör att kvinnorna blir deprimerade och mer 

inskränkta. 

 

Figur 1. Hälsokorset, av Katie Eriksson 

 
(Modifierad bild, Katie Eriksson, Hälsans idé, 1989 ). 
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Pitkänen, Lyyra och Pulkkinen (2005) beskriver att en tidig alkholdebut kan leda till en ökad 

och ohälsosam alkoholkonsumtion i vuxenlivet vilket också författarna Dawson, Goldstein, 

Chou, Ruan och Grant (2008) beskriver. De fann att kvinnor som började dricka vid 15-

årsålder (eller tidigare) hade en större sannolikhet att i vuxen ålder få en ohälsosam 

alkholkonsumtion. Med grund till ovanstående bör resurser redan sättas in skolan så att det 

finns möjlighet att förebygga ett vuxet liv med hög alkholkonsumtion och ohälsa. Kvinnor 

upplever också ett stort socialt stigma med ett alkoholmissbruk vilket leder till att de får 

kämpa mer när det kommer till sociala förhållanden med vänner, arbetskamrater och familj. 

Kvinnorna i sådan situation upplever mer sociala problem än män i samma situation 

(Bongers, Van De Goor, Van Oers & Garretsen, 1998). Kvinnor som hade en stöttande familj 

som tagit avstånd från alkohol var positivt för kvinnan. Det gjorde att hon mådde bättre och 

att hon kunde minska ner på konsumtionen vilket också ledde till att hon kunde sluta. De 

familjer som däremot inte stöttade kvinnan och inte insåg att det fanns ett problem med 

alkoholen ledde med hög sannolikhet till att hon fortsatte med sina dåliga alkoholvanor (Mc 

Crady & Epstein, 2006). De kvinnor som lider av en depression ökar sina chanser att hamna i 

ohälsosamma alkoholvanor med  9 %,  jämfört med kvinnor utan depressiva probelm (Dixit & 

Crum, 2000).  

 

En låg social status visade sig vara en bidragande faktor till kvinnors ohälsosamma 

alkoholvanor (Subramanian, Nandy, Irving, Gordon & Davey-Snith, 2005), liknande resultat 

visade även en studie gjord av författarna Mulia, Schmidt, Bond, Jacobs och Korcha (2008). 

Studiens fokus låg på en grupp kvinnor som tog emot tillfälligt stöd (Temporary Assistance 

for Needy families, TANF). Författarna fann att kvinnor som hade låg inkomst dubblade sina 

risker att drabbas av ett ohälsosamt alkoholdrickande jämfört med kvinnor som hade en god 

inkomst. 

 

Resultatet visade att kvinnor som varit med om ex. övergrepp och misshandel i både 

barndomen och i vuxenlivet tenderar att dricka större mängder alkohol (Timko, Sutkowi, 

Pavao & Kimerling, 2008). Ytterligare en studie som bevisar detta är utförd i Vancouver 

(Cormier, Dell & Poole, 2004). På ett behandlingshem för alkoholmissbrukare i Canada hade 

85,7 % av de totalt 98 stycken kvinnorna på hemmet beskrivit att de varit med om sexuella 

övergrepp och fysiskt våld i barndomen, fysiskt våld och sexuella övergrepp i vuxen ålder. På 

ett annat behandlingshem rapporterade 65 % av de kvinnliga klienterna att de hade blivit 

fysiskt misshandlade som vuxna, 38 % hade blivit sexuellt utnyttjade, 47 % hade upplevt 
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fysisk misshandel i barndomen och 53 % rapporterade också att de blivit sexuellt utnyttjade i 

barndomen och att alla dessa faktorer lett till att de hamnat i en situation där de har 

ohälsosamma alkoholvanor (Cormier, Dell & Poole, 2004). 

4.3 Metoddiskussion 

Författaren valde att genomföra en litteraturstudie för att sammanställa aktuell forskning inom 

det valda området. En litteraturstudie ansågs vara den bästa metoden att få tag på information 

till resultatet då detta är ett känsligt ämne och det hade varit svårt att få tag på ett tillräckligt 

stort underlag. Författaren genomförde sökningar i databasen MedLine (via PubMed) för att 

finna vetenskapliga artiklar. Sökorden som användes var relevanta i förhållande till syfte, de 

är vedertagna då de söktes vid KI sida för MeSH-termer. Sökorden var; women, alcohol 

drinking och socioeconomic factors. Det var ett svårt ämne att hitta relevanta artiklar inom då 

flera artiklar endast handlade om män, eller där det i resultatet inte framgick om det gällde 

män eller kvinnor eller att de handlade om sjukdomar och graviditet, vilket inte svarade mot 

syftet, sådana studier exkluderades. Författaren valde att göra en begränsning där det skulle 

vara kostnadsfri åtkomst till artiklarna i fulltext samt att de skulle vara publicerade från och 

med år 2005. Detta kan ha medfört att andra viktiga resultat blivit förbisedda. Ytterligare 

begränsning var att artiklarna skulle handla om kvinnor vilket var svårt att finna då mycket 

tidigare forskning är gjord övervägande på män, därför hittades och inkluderades endast 9 

stycken artiklar som mötte den egna studiens syfte och frågeställning. Författaren sökte inga 

artiklar i de andra studiernas referenslistor då de var för gamla för att möta 

inklusionskriterierna, vilket inte är konstigt, då det tar tid att få en ny artikel godkänd och 

publicerad. Artiklarna var kvantitativa vilket passade denna studie bra då syftet var att ta reda 

på om och hur en kvinnas sociala situation och livsbakgrund inverkade på hennes 

ohälsosamma alkoholvanor. Artiklarna granskades utifrån en tryckt mall i Forsberg och 

Wengström (2008) för att få en övergripande inblick i studiernas kvalitet samt deras styrkor 

och svagheter, detta redovisades i tabell 2 på sid 6. Denna studies generaliserbarhet ökas av 

artiklarnas olika härkomst, vilket visar att liknande problematik finns i många länder runt om i 

världen. Studiens styrkor är att de nio olika artiklarna hade härkomst från sju olika länder, att 

samtliga artiklar hade en kvantitativ ansats och var publicerade inom fem år vilket ger en 

aktuell sammanställning av resultatet. Samt att den genomfördes som litteraturstudie med 

fokus på kvinnors alkoholproblematik och bakomliggande faktorer. 
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4.4 Allmän diskussion 

Sammanfattningsvis visar resultatet att flera aspekter i en kvinnas liv såsom 

uppväxtförhållanden och socialsituation inverkar på hennes alkoholvanor. Detta är något som 

behöver uppmärksammas både i vården och i samhället. Det är viktigt att ha kunskap om det 

för att vi i sjukvården ska kunna hjälpa och stötta dessa kvinnor på allra bästa sätt. Om denna 

kunskap når ut till samhället skulle kanske attityden ändras och stigmat med att vara kvinna 

och konsumera alkohol i stora mängder försvinna så att de kan våga be om hjälp. Studien, 

skriven av Mc Crady och Epstein (2006), visade verkligen att kvinnorna behöver mycket stöd. 

Vilket visar att vi i samhället och i vården måste tro på dessa kvinnor, visa dem att de är värda 

så mycket mer än det liv de har nu och att vi tror på dem. Kvinnorna är vanliga kvinnor med 

ett bagage som kanske inte liknar vårt eget, de behöver uppmärksammas, tidigt, de behöver 

stöd och hjälp. Samhället och vården måste ta dessa kvinnor på allvar om vi ska kunna minska 

den mängd människor med en ohälsosam livsstil med för mycket alkohol. 

 

Fortsatt forskning inom detta område är av stor vikt för att uppmärksamma kvinnorna och 

deras problematik i tid. Enligt Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och 

Svenska Barnmorskeförbundet är alkoholen en viktigare riskfaktor än astma och diabetes för 

försämrad hälsa och en tidig död i Europa. Därför anser författaren att vidare forskning är av 

stor vikt då för lite resurser läggs inom området kvinnor och alkohol. Att utföra empiriska och 

kvantitativa studier för att få en inblick i hur kvinnorna känner samt att få statistik över hur 

detta problem fortlöper är något som måste göras om vi ska kunna hjälpa kvinnorna men 

också för att skapa ett bättre samhälle. 
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