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Sammanfattning 

Alkohol är en källa till glädje men är också orsaken till många människors lidande och död. 

Värst drabbade är de som redan är missgynnade i samhället och den världsdel där alkohol 

konsumeras som mest är Europa. Alkoholen är integrerad i det sociala livet människor 

emellan och är något som är förknippat med mat och fest. Människor påverkas av de sociala 

nätverk som de befinner sig i, där vanor överförs och anammas. Därför är det viktigt i studiet 

av alkoholvanor att inkludera indikatorer på sociala faktorer. Syftet med studien var att 

undersöka alkoholvanor i relation till socioekonomisk status och kön. Tidigare forskning om 

alkoholvanor i Europa bildar en bas för en ökad förståelse för hur alkohol konsumeras i de 

olika regionerna och länderna. Trots skillnader mellan länder avseende alkoholkonsumtion så 

finns det fortfarande landspecifika mönster som denna studie ämnar undersöka. Dessa 

mönster omfattar frekvens, intensivkonsumtion och riskfyllt drickande.  

 

Datamaterialet som använts är från omgång 7 av European Social Survey, ESS, år 2014. Data 

för studien omfattar 37 623 respondenter från 20 europeiska länder. För att mäta 

socioekonomisk status användes utbildningsnivå och föräldrars utbildningsnivå. 

Alkoholvanor mättes med frekvens, intensivkonsumtion och riskfyllt drickande genom 

AUDIT-C. 

 

För att analysera samband mellan socioekonomisk status och alkoholvanor användes bivariat 

analys samt linjära regressionsanalyser. Resultaten visar att lågutbildade dels konsumerar 

alkohol mest frekvent och intensivkonsumerar i större utsträckning än högutbildade och att 

män i högre grad än kvinnor har riskfyllda alkoholvanor. Alkoholvanorna skiljde sig mellan 

olika europeiska regioner, vilket stöds av resultat från tidigare forskning. 

Sammanfattningsvis visar studien att sociala faktorer har betydelse för alkoholvanor och är 

något som bör beaktas i framtida forskning. Studien visar även att det fortfarande finns 

regionala skillnader i Europa gällande alkoholvanor. 
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Inledning 

Alkohol är en del av det sociala umgänget för många i världen och används som ett verktyg i 

det sociala livet, i allt från måltider till att fira speciella händelser. Dock är alkoholkonsumtion 

även en bidragande faktor för sjukdom och dödlighet världen över. Användningen av alkohol 

orsakar omkring tre miljoner dödsfall per år (WHO, 2018). Globalt år 2016 var alkohol 

ansvarig för 7,2% av all för tidig död och Europa är den kontinent som har högst nivå av 

alkoholkonsumtion i världen (ibid.). Sedan år 2010 råder det konsensus hos World Health 

Organization:s (hädanefter WHO) medlemsstater om att minska den skadliga användningen 

av alkohol, det vill säga höga och skadliga konsumtionsnivåer. Det finns strategier för att 

minska alkoholkonsumtionen där några tillvägagångssätt är att minska tillgänglighet genom 

prissättning och marknadsföring (ibid.). För att få ett grepp över alkoholkonsumtionen kan 

totalkonsumtionsmodellen vara behjälplig (CAN, 2012). Totalkonsumtionsmodellen innebär 

att fördelningen mellan normalkonsumenter och högkonsumenter är densamma oavsett land 

(Bruun et al., 1975), vilket innebär att en generell ökning av alkohol leder till fler 

problematiker och vice versa.  

 

Alkoholvanor kan mätas på olika sätt där intensivkonsumtion av alkohol innebär att dricka 

sex eller fler enheter1 vid samma tillfälle för kvinnor och åtta eller fler enheter för män. Denna 

typ av drickande kan leda till flera sorters problem, dels ”oavsiktliga” skador som sjukdomar 

och dels ”avsiktliga” skador som ökat våld (Blazer & Wu, 2009). Skador som skrumplever är 

kopplade till långvarigt alkoholbruk, medan andra skador även kan uppstå vid enstaka 

tillfällen av alkoholintag på grund av olyckor, våld och alkoholförgiftning. Även mer sociala 

problem som konflikter, störningar eller våld kan vara kopplade till alkoholvanor (Simpura & 

Karlsson, 2001).  

 

Det råder delade meningar kring vilka faktorer som kan förklara variationen i alkoholvanor. 

Vissa anser att alkoholvanorna är kulturellt betingade (Bloomfield et al., 2006) medan andra 

menar att de kulturella skillnaderna över tid har fått mindre betydelse (Leifman, 2001). 

Kulturskillnader kan bland annat innefatta vilken alkoholtyp som mestadels konsumeras. 

Traditionellt är det länder i norra Europa som konsumerat sprit, Centraleuropa som 

                                                 

1
 En enhet är ett ungefärligt mått som motsvarar ett glas vin, en öl eller en snaps 
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konsumerat öl och i Sydeuropa har vin konsumerats. Dessa konsumtionsmönster leder även 

till olika typer av alkoholvanor där människor i vissa kulturer (till exempel norra Europa) 

tenderar att intensivkonsumera alkohol och i andra kulturer (till exempel Sydeuropa) dricker 

människor mindre mängd men mer frekvent (Bloomfield et al., 2003; Iontchev, 1998; Mäkelä 

et al., 2005). 

 

Andra menar att det är sociala faktorer som är den enskilt viktigaste förklaringen (Skog, 

1985). Faktorerna, som kan verka var för sig eller i samspel, påverkar individens 

alkoholvanor. Detta inkluderar bland annat sociodemografiska förhållanden och sociala 

nätverk (ibid.). Sociala nätverk påverkas av individens socioekonomiska status där de med 

fler resurser ofta har större nätverk än de med få resurser. Då alkoholintag är en social 

handling så är det av vikt att vid studier av alkoholvanor också inkludera social interaktion. 

Inom studier av alkoholvanor kan socioekonomisk status vara en viktig del. Olika mått för 

socioekonomisk status har använts. Några indikatorer på socioekonomisk status som visat sig 

vara relaterade till alkoholvanor är inkomst (Keyes & Hasin, 2008) och arbete (Hemmingson 

et al., 1997).  I studier som omfattar flera länder används däremot ofta utbildningsnivå 

eftersom den har visat sig fungera bra och dessutom är den indikator som är enklast 

översättbar mellan länder och kontinenter (Grittner et al., 2012; Knupfer, 1989).  

 

Könsroller var länge förbisett som bakgrund till alkoholvanor, men har visat sig ha betydelse. 

Skillnader mellan män och kvinnors alkoholvanor kan vara ett sätt för samhällen att 

symbolisera och befästa könsroller (McKee et al., 2000). I studier om alkoholvanor/kultur är 

det mer vanligt förekommande att män dricker frekvent, mer i volym men också att de 

intensivkonsumerar i högre utsträckning än kvinnor (Nolen-Hoeksema, 2004; Robbins & 

Martin, 1993; Wilsnack et al., 2000; Wilsnack et al., 2009). Under senare decennier har en 

viss konvergens skett så att skillnaderna mellan kvinnors och mäns alkoholvanor blivit något 

mindre (Bergmark, 2004).  

 

Sammanfattningsvis kan alkoholvanor påverkas av flera olika aspekter, där socioekonomisk 

status och kön visat sig ha betydelse för individers alkoholvanor. Missgynnade sociala 

grupper har tidigare visats löpa större risk för alkoholskador i jämförelse med individer från 

gynnade grupper även när det kontrolleras för dryckesmönster (Katikireddi et al., 2017). 

Kultur är också en aspekt som visats ha betydelse för individers alkoholvanor.  
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Syfte och frågeställning 

Syftet för studien är att utforska europeiska alkoholvanor i relation till socioekonomisk status 

och kön, samt att undersöka om det fortfarande finns skillnader i alkoholvanor mellan olika 

regioner i Europa. Frågeställningarna som formulerats för att besvara syftet är:  

● Finns det en skillnad i alkoholvanor i Europa relaterat till socioekonomisk status? 

● Särskiljer sig mäns alkoholvanor från kvinnors, i Europa? 

● Existerar det fortfarande en skillnad i alkoholvanor mellan olika regioner i Europa? 

Avgränsningar 

Flera avgränsningar har gjorts i denna studie. Bland annat i hur alkoholvanor mätts, vilket 

begränsats till tillgängliga indikatorer i datamaterialet. Det finns flera tänkbara indikatorer på 

socioekonomisk status men endast utbildningsnivå har använts i denna studie. Att inkludera 

inkomst och yrke kunde eventuellt ha givit studien en mer tydlig beskrivning av 

respondenternas socioekonomiska status men på grund av svårigheter att jämföra yrken och 

inkomstnivåer mellan olika länder så har denna avgränsning gjorts. Studien fokuserar på 

alkoholvanor i form av frekvens, intensivkonsumtion och riskfyllt drickande. 

Dryckespreferens och vilka sociala situationer respondenterna dricker i har ej analyserats då 

dessa variabler ej funnits tillgängligt i datamaterialet. I datamaterialet som använts för studien 

ingår data från 20 av Europas länder2. 

Disposition 

Studien inleds med en beskrivning hur alkoholvanor ser ut i Europa samt en överblick av 

tidigare forskning inom studier av alkoholvanor i relation till socioekonomisk status och kön. 

Det följs av ett metodavsnitt där det empiriska materialet presenteras och urvalet beskrivs. Det 

görs även en redogörelse för de analysmetoder som använts för att testa studiens uppsatta 

hypoteser. I resultatavsnittet presenteras deskriptiva analyser för en överblick av 

datamaterialet samt analyser av hypoteserna. Studien avslutas med en diskussion om studiens 

                                                 

2
 Israel har exkluderats då detta land bedömts ha en ”egen” alkoholkultur som skiljer sig från 

konsumtionsmönstren i egentliga Europa  
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resultat i relation till tidigare forskning, samt förslag på framtida forskning inom samma 

ämnesområde.  

Teori och tidigare forskning 

Nedan redogörs för teori och tidigare forskning som ligger till grund för frågeställningarna 

och hypoteserna. I avsnittet presenteras teori och tidigare forskning om alkoholvanor samt 

alkoholvanor i relation till socioekonomisk status och kön.  

Alkoholvanor och konsumtionsmönster i Europa är ett välstuderat forskningsfält. Det finns 

olika typer av analysmetoder för att undersöka alkoholens konsekvenser både på individ- och 

samhällsnivå. Trots skillnader i alkoholvanor så har de europeiska länderna mycket 

gemensamt. Inom studier av alkoholvanor kan komparativa studier mellan länder vara 

vägledande för att se hur variation i sociala, kulturella och politiska faktorer kan påverka 

alkoholvanor (Bloomfield et al., 2003). Leifman (2001) som genomfört en longitudinell studie 

om européers alkoholvanor menar att det skett både sociala och ekonomiska förändringar över 

tid. En trend är homogenisering som innebär att nationella skillnader i alkoholkonsumtion 

planar ut så att de europeiska länderna blir alltmer lika varandra sett till alkoholvanor (ibid.). 

 

Trots att skillnader mellan länderna avseende alkoholkonsumtion och alkoholvanor minskar, 

finns det fortfarande landspecifika konsumtionsmönster. Typ av alkohol som konsumeras kan 

ses som ett uttryck för landets dryckesvanor, och alkoholkonsumtionen är som högst i länder 

som till största del konsumerar vin och som lägst i länder som till största del konsumerar sprit. 

En förklaring till detta är att drickande är mer av en daglig aktivitet i länder där vin och öl 

konsumeras i jämförelse med länder där sprit konsumeras. I de länder där sprit är den 

föredragna drycken så konsumeras inte alkohol lika frekvent och det är en liten del av 

populationen i dessa länder som står för den stora delen av landets totala konsumtion. 

Skillnader mellan länders dryckespreferens är ett tecken på kulturella skillnader. Alkohol 

spelar olika roller i människors liv beroende på vilket land de befinner sig i (Sulkunen, 1983). 

 

Många försök har gjorts för att hitta en passande modell för hur europeiska länder kan 

grupperas avseende alkoholvanor. Att dela in länder efter de alkoholsorter som mestadels 

konsumeras har i tidigare forskning ansetts lämpligt (Sulkunen, 1983). Avgränsningar har då 

gjorts mellan länder som huvudsakligen konsumerar öl, vin eller sprit och beroende på vilken 
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dryckespreferens ett land har så har de benämnts öl-, vin- och spritländer. Förändringar i 

dryckespreferens ses som det starkaste tecknet på att en homogenisering i Europa har skett, 

detta innebär att länderna konsumerar mer och mer lika sett till dryck. Sedan andra 

världskriget så har i många länder de tidigare dominerande dryckerna tappat i dominans till 

förmån för andra drycker. Därför kan det idag vara problematiskt att använda den typen av 

kategorisering men det är fortfarande ett av de enklaste måtten när långvariga förändringar i 

alkoholvanor studeras (Simpura & Karlsson, 2001). Viktiga indikatorer för 

alkoholforskningen är bland annat andelen högkonsumenter, andelen nyktra och andelen som 

intensivkonsumerar alkohol, särskilt beaktande eventuella könsskillnader (Leifman, Österberg 

& Ramstedt, 2002).  

 

Europa har även delats upp i tre regioner baserat på geografi och alkoholvanor och kan då 

benämnas som Medelhavet, Centraleuropa samt Norden. Runt Medelhavet konsumeras mest 

vin och alkoholbruk har en lång historia. Alkoholen är en naturlig del av måltiden och en del 

av det sociala livet. Ungern är ett exempel på ett sådant land. Alkohol konsumeras frekvent 

men intensivkonsumeras inte i samma utsträckning som i Norden. I Norden introducerades 

alkoholen senare och samhällena har under lång tid erfarit stora problem med att kontrollera 

medborgarnas drickande. Alkoholkonsumtion blev en helgaktivitet vilket fortfarande kvarstår, 

ett exempel på ett sådant land är Polen, där dominerar helgdrickandet som ofta sker i form av 

intensivkonsumtion. I Centraleuropa konsumeras till största delen öl och konsumtionen är hög 

och daglig, exempelvis i Tjeckien (Iontchev, 1998).  

 

Även Mäkelä et al. (2005) och Bloomfield et al. (2003) menar att frekvens och 

intensivkonsumtion relaterar till vilken alkoholtyp som konsumeras. Frekvens är som högst i 

medelhavsländerna, de som konsumerar vin, medan intensivkonsumtion är mer vanligt 

förekommande i de nordiska länderna där sprit konsumeras. Centraleuropas 

konsumtionsmönster är en kombination av medelhavsländerna och nordens konsumtion.  

 

I studien av Mäkelä et al. (2005) kategoriserades de tidigare spritländerna Finland, Island, 

Norge och Sverige till gruppen Norr. Syd representerar de tidigare vinländerna Frankrike, 

Italien och Spanien. Slutligen så kategoriserades de traditionella ölländerna Österrike, 

Tjeckien, Tyskland, Ungern, Nederländerna, Schweiz och Storbritannien till Mitten. 

Resultaten bekräftade förväntningarna från tidigare forskning; att den högsta frekvensen av 
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alkoholkonsumtion rapporterades i Syd och Mitten och den lägsta frekvensen av 

alkoholkonsumtion rapporterades i Norr. 

 

En annan jämförande studie av alkoholvanor i Europa är European Comparative Alcohol 

Study, ECAS (Leifman, Hemström & Ramstedt, 2002). Länder som jämfördes var Finland 

och Sverige som representerande de traditionella spritländerna, Tyskland (ej regionen gamla 

Östtyskland) och Storbritannien som de traditionella öldrickande länderna samt Frankrike och 

Italien som traditionella vinländer. Måtten för alkoholvanor omfattade både frekvens, volym, 

intensivkonsumtion, dryckeskontext samt kontrollerades för kön och ålder. Resultatet visade 

att dagligt alkoholbruk var mer vanligt förekommande i de södra delarna av Europa och lägst i 

de nordiska länderna, samt att intensivkonsumtion var mer vanligt förekommande i de 

nordiska länderna samt Storbritannien (ibid.). 

 

Alkoholvanor kan mätas på flera sätt bland annat med frekvens, volym, förekomsten av 

intensivkonsumtion samt riskfyllt drickande. Alkoholvanor kontrolleras ofta för 

sociodemografiska faktorer såsom klass, kön och ålder (Simpura & Karlsson, 2001). Den 

vanligast förekommande indikatorn är frekvens av drickande och den kan mätas på olika sätt 

men avser att beräkna hur ofta en person dricker. Även intensivkonsumtion är en vanlig 

indikator, det vill säga att dricka fler enheter vid ett och samma tillfälle (ibid.). Detta har 

använts i syfte att beskriva och analysera skillnader i per capita-konsumtion mellan grupper. 

Ett annat syfte med måttet intensivkonsumtion är att uppskatta utbredningen av antalet 

högkonsumenter av alkohol i en befolkning. För att upptäcka riskfyllt drickande kan 

mätverktyget AUDIT-C användas, detta innehåller tre frågor (se metodavsnittet) och är 

utarbetat av WHO (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

 

WHO (2018) har utarbetat rekommendationer för hur den skadliga alkoholkonsumtionen kan 

minskas där de bland annat föreslår att minska tillgängligheten, exempelvis genom att 

begränsa öppettider för de ställen där alkohol säljs, öka alkoholskatten och minska 

alkoholreklamen. Sådan alkoholpolicy, med syfte att minska den skadliga användningen av 

alkohol baseras ofta på totalkonsumtionsmodellen (Simpura & Karlsson, 2001).  

 

Teorin om totalkonsumtion utgår från Ledermanns forskning från mitten av 1950-talet (Bruun 

et al., 1975) och är en väl använd teori inom alkoholforskningen (Leifman, 1996). 

Totalkonsumtionsmodellen innebär att den genomsnittliga konsumtionen av alkohol i en 
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population kan förklara antalet högkonsumenter, då det råder ett samband mellan 

totalkonsumtionen i en population och antalet högkonsumenter. Ju högre totalkonsumtion, 

desto fler som dricker skadliga mängder alkohol. Ju lägre totalkonsumtion, desto färre hamnar 

ovanför gränsen för riskbruk. Skog (1985) utvecklade totalkonsumtionsmodellen till att 

omfatta sociala faktorer som han menade var viktiga i undersökandet av alkoholvanor och han 

menade även att social interaktion är den viktigaste faktorn. Individens konsumtion är 

beroende av hur andra i samma sociala nätverk konsumerar alkohol då drickande i huvudsak 

är en social aktivitet; större delen av alkoholkonsumtionen sker för de flesta i 

gruppsammanhang.  

 

Även Rehm et al. (1996) betonar vikten av att studera den sociala interaktionen i samband 

med alkoholvanor då alkoholdrickandet är en social handling. Att dricka måttligt dagligen till 

måltider, att dricka mycket på helgen eller att bara dricka lugnt med vänner på offentlig plats 

är alla uttryck för sociala interaktioner.  

Alkoholvanor och socioekonomisk status 

Tidigare forskning visar att alkoholvanor varierar mellan de socioekonomiska grupperna.  

Frekvens och socioekonomisk status har visat sig har ett samband, där de med högre 

socioekonomisk status dricker mer frekvent. En amerikansk studie om riskfyllda alkoholvanor 

med inkomst som mått på socioekonomisk status fann en signifikant positiv relation mellan 

inkomst och riskfyllda alkoholvanor. Resultatet visade även att de med högre inkomst drack 

mer frekvent men mindre vid varje tillfälle (Keyes & Hasin, 2008). Liknande resultat 

påträffades i en studie genomförd i Storbritannien där tjänstemän drack i mindre kvantitet och 

mer frekvent i jämförelse med arbetare (Cummins et al., 1981). Även i Nya Zeeland har 

studier visat att individer med hög utbildningsnivå och hög inkomst dricker mer frekvent än 

de med låg utbildningsnivå och inkomst (Huckle et al., 2010). 

 

Utöver frekvens är intensivkonsumtion en väletablerad indikator inom studier av alkohol. En 

undersökning i Sverige (Hemmingsson et al., 1997) kom fram till att arbetare i högre grad än 

tjänstemän uppvisade en hög alkoholkonsumtion och diagnostiserades oftare med 

alkoholrelaterade sjukdomar som alkoholism, alkoholförgiftning och leversjukdomar. 

Liknande resultat påvisades i en brittisk studie där män inom arbetaryrken i högre grad dog på 

grund av sina alkoholvanor än män med tjänstemannayrken. För kvinnor var de 

alkoholrelaterade dödsfallen mer disparata, för yngre kvinnor var det större risk att dö i 
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alkoholrelaterade sjukdomar för arbetare än tjänstemän. För äldre kvinnor gick sambandet i 

motsatt riktning, där tjänstemän löpte större risk för alkoholrelaterade dödsfall (Harrison & 

Gardiner, 1990).  

 

Grittner et al. (2012) genomförde en studie med data från 25 olika länder där socioekonomisk 

status i relation till interna och externa alkoholproblem undersöktes. Interna alkoholproblem 

definierades exempelvis som att inte kunna sluta dricka, kontrollförlust, eller behöva dricka 

på morgonen i återställande syfte. Externa alkoholproblem definierades i studien som att inte 

klara av att sköta sysslor, arbete, studier eller kunna upprätthålla relationer på grund av 

alkoholvanorna. Resultatet visade att lågutbildade män i högre grad hade erfarenhet av både 

interna och externa problem jämfört med högutbildade män, även om de drack ungefär lika 

mycket och lika ofta. För kvinnor fann de att lågutbildade i högre grad erfor interna problem 

än högutbildade, även om de drack ungefär lika mycket och lika ofta (ibid.). 

 

I en finsk studie som undersökte socioekonomisk status och alkoholkonsumtion efter en 

prissänkning av alkohol fann Herttua et al. (2008) att alkoholrelaterad dödlighet varierade 

beroende på yrkestillhörighet. Det rådde en stor skillnad mellan anställda och icke anställda 

där den alkoholrelaterade dödligheten var markant högre bland arbetslösa och pensionärer. I 

absoluta termer var alkoholrelaterad dödlighet mer vanligt för lågutbildade och för personer 

med låg socioekonomisk status. En amerikansk studie av Knupfer (1989) fann att 

socioekonomisk status, mätt med utbildningsnivå och inkomst, hade en effekt på alkoholvanor 

där de med lägre socioekonomisk status hade större sannolikhet att bli berusade åtminstone en 

gång i veckan. Hon fann även att de med högre socioekonomisk status drack mer frekvent.  I 

en studie av Bloomfield et al. (2006) fann de att lågutbildade män i högre grad blev berusade 

jämfört med högutbildade män i flertalet västländer. I flertalet länder blev dessutom 

medelutbildade män berusade i högre grad än högutbildade män. De fann även ett samband 

mellan att högutbildade kvinnor i högre grad intensivkonsumerade alkohol i jämförelse med 

medel- och lågutbildade kvinnor i flera av de undersökta länderna.  

 

Att helt avstå från alkohol är även det en aspekt för studier av alkoholvanor Van Oers et al. 

(1999) fann att när utbildningsnivån ökar så minskar sannolikheten att aldrig dricka för både 

män och kvinnor. 



 9 

Alkoholvanor och kön 

Utöver socioekonomisk status så är kön en central variabel för studier av alkoholvanor. 

Wilsnack et al. (2000) visade att i jämförelse med kvinnor drack män oftare och i större 

mängd samt löpte större risk för skadliga konsekvenser. Studien från tio västländer visade att 

könsskillnaderna var större när det kom till intensivkonsumtion än när det handlade om 

vardagsdrickande. Helnykterhet var mer förekommande hos kvinnor än män.  

 

En global studie med data från 35 länder under åren 1997–2007 visade att alkoholbruk ofta 

och i höga kvantiteter var mer vanligt förekommande bland män än bland kvinnor, och det var 

fler kvinnor än män som helt avstod från alkohol. Skillnaden i alkoholbruk mellan könen var 

beroende av vilket land som studerades men oavsett vilket land så fanns det en skillnad i 

samma riktning mellan könen (Wilsnack et al., 2009).  

 

En studie om alkoholvanor i de baltiska länderna med variablerna inkomst, utbildning och 

kön fann att alkoholkonsumtionen sjönk för båda könen i takt med ålder (Mckee et al., 2000). 

Nolen-Hoeksema (2004) fann en åldersskillnad i alkoholbruk där yngre drack mer än äldre i 

sin kartläggning av tidigare forskning om könsskillnader i alkoholvanor och problem. I 

kartläggningen framkommer det även att kvinnor i jämförelse med män dricker mindre mängd 

alkohol och att kvinnor i högre grad råkar illa ut på grund av alkoholbruk än män i form av 

exempelvis sexuella trakasserier. Även Robbins och Martin (1993) fann att kvinnor drack 

mindre än män både bland unga och vuxna, könsskillnaderna var dock mindre bland unga än 

bland vuxna. De fann även att kvinnor i mindre utsträckning än män rapporterade att de 

förlorade kontroll när de drack. En annan viktig faktor för alkoholvanor är boendeort där 

boende på landsbygden vanligtvis intensivkonsumerar mindre ofta och avstår från alkohol i 

högre grad än stadsbor (Bergmark, 2004).  

 

Konvergens mellan könen avseende alkoholvanor har konstaterats och innebär att skillnader 

minskar eller håller på att minska, dock existerar det fortfarande vissa könsskillnader. Det har 

antagits att allt eftersom livsvillkor exempelvis frekvens av förvärvsarbetande blir mer lika för 

kvinnor och män så bör även alkoholvanorna nivelleras så att kvinnors och mäns 

alkoholvanor blir mer lika. Både vad gäller nykterhet och intensivkonsumtion har det också 

skett en viss konvergens mellan könen så att kvinnor intensivkonsumerar mer än tidigare 
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samtidigt som män i en studie av svenskarnas alkoholvanor över tid rapporterade en 

sjunkande frekvens av intensivkonsumtion (Bergmark, 2004).  

 

Utifrån det teoretiska ramverket och med stöd i tidigare forskning så formulerades nedan fyra 

hypoteser;  

Hypotes 1: Högutbildade européer dricker mer frekvent än lågutbildade.  

Hypotes 2: Lågutbildade européer intensivkonsumerar alkohol i högre utsträckning än 

högutbildade. 

Hypotes 3: Män i Europa har i större utsträckning ett riskfyllt drickande jämfört med kvinnor.  

Hypotes 4: Det existerar fortfarande skillnader i alkoholvanor mellan regioner i Europa. 

Data och metod  

I detta avsnitt redogörs för data och metod som använts i analyserna. Därefter kommer en 

beskrivning av begrepp och operationaliseringar som valts för att besvara hypoteserna. Vidare 

beskrivs analysmetoderna och modellerna och avslutningsvis diskuteras etiska aspekter för 

studien.  

Datamaterial 

Datamaterialet som användes i denna studie var hämtat från European Social Survey 

(hädanefter: ESS), som är en återkommande tvärnationell tvärsnittsstudie. Syftet med ESS 

studier är att kartlägga stabilitet och förändring i sociala strukturer, i levnadsförhållanden och 

i attityder för att ge underlag till tolkning av hur Europas sociala, politiska och moraliska 

system ser ut och förändras (European Social Survey, 2018a). Data som användes i denna 

studie var hämtad från den sjunde datainsamlingen år 2014 som omfattade 213 länder och 

hade temat ”Den sociala ojämlikheten i hälsa”, med frågor som rörde bland annat fysisk hälsa 

och sociala faktorer som utbildning. Även frågor om alkoholvanor ingick i intervjun.  

 

Metoden som användes för att samla in datamaterialet var strukturerade intervjuer. 

Intervjuformuläret var ursprungligen på engelska och översättningar gjordes av varje enskilt 

land. De flesta länder använde sig av utbildade lingvister för att minska tolkningsfel vid 

                                                 

3
Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Holland, Irland, Israel, Litauen, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, 

Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern & Österrike. 
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översättningarna. Pilotstudier genomfördes i alla deltagande länder, dock med olika 

omfattning i olika länder. Alla länder uppgav inte vilken erfarenhet de som intervjuade hade 

av tidigare liknande arbete men av de flesta länder som rapporterat erfarenhet så har de haft 

fler erfarna än oerfarna intervjuare (Beullens et al., 2016). 

Urval 

Urvalet för ESS är ett obundet slumpmässigt urval (OSU). Det totala antalet deltagande 

respondenter var 40 185 respondenter i åldrarna 14–114 år, svarsfrekvensen var 51% 

(European Social Survey, 2018b). De som inte kunde eller ville delta i studien ersattes ej med 

andra individer. Vissa grupper uteslöts ur urvalet på grund av praktiska eller ekonomiska skäl, 

ett exempel på det är invånare på ön Korsika som tillhör Frankrike men som inte ingår i ESS-

urvalet. Det är även värt att notera att vissa grupper är svårare att nå än andra, t.ex. personer 

som saknar fast adress eller som ej går att nå av andra anledningar (Beullens et al., 2016). I 

denna studie valdes att avgränsa till europeiska länder; Israel exkluderades. Anledningen till 

detta var att studien fokuserar på gemensamma europeiska mönster och eftersom Israel 

geografiskt inte ligger i Europa så exkluderades de från datamaterialet. Antalet respondenter i 

det använda datasetet är därför 37 623 individer.  

Bortfall 

Externt bortfall 

Ett problem som måste beaktas är bortfall som kan medföra en sämre precision samt att risken 

för slumpmässiga fel och skevheter ökar (Dahmström, 2015, s. 356–357). För att minska 

bortfallet kräver ESS att det ska genomföras minst fyra försök att kontakta respondenten. 

Kontaktförsöken ska även vara utspridda under minst två veckor på olika tider, även kvälls- 

och helgtid (Beullens et al., 2016). Intervjuerna är standardiserade för att reducera eventuella 

intervjuareffekter, det vill säga när intervjuaren medvetet eller omedvetet påverkar 

respondenten (Dahmström, 2015, s. 102). Detta är en utmaning då det är cirka 4000 

intervjuare som deltar i arbetet.  

 

Externt bortfall omfattar de respondenter som inte kan eller vill delta i studien. I 

datamaterialet som användes i denna studie omfattade det totala urvalet 75 129 individer 

varav 37 623 personer responderade, det motsvarar ett externt bortfall på 49,9% (European 

Social Survey, 2018b). Ett stort bortfall är problematiskt men blir allt vanligare i 
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undersökningar (SCB, 2015). Bortfall kan även leda till missvisande resultat om det 

exempelvis finns en underrepresentation av en viss grupp; generaliseringar till populationen 

kan försvåras (Djurfeldt et al., 2012, s. 108; Bryman, 2011, s. 179–180; Dahmström, 2015, s. 

356–357). En vanlig åtgärd för att hantera detta är viktning som innebär att i efterhand 

försöka se till att skattningen baserad på stickprovet ger en rättvis bild av populationen 

(Djurfeldt et al., 2012, s. 124–126). Det är viktigt att ha ett urval som återspeglar 

populationen, om resultatet ska kunna generaliseras. ESS har utvecklat en viktningsvariabel 

för att kompensera för eventuell över- eller underrepresentation så att respondentgrupperna i 

datamaterialet blir så lika urvalsramen och de reella populationerna som möjligt. De två 

viktningsvariablerna är en populationsvikt för att antalet respondenter i varje land procentuellt 

ska anpassat till invånarantalet, samt en stratifieringsvikt för att balansera för bortfallseffekter. 

En viktningsvariabel påverkar medelvärdet och därmed standardavvikelse, variansen och 

standardfel vilket i det stora hela innebär att viktning påverkar den statistiska inferensen 

(European Social Survey, 2014). Efter att datamaterialet viktats så förändrades antalet 

individer i databasen till 34 474 respondenter.  

Internt bortfall  

Internt bortfall uppstår när respondenten inte besvarat vissa frågor i intervjun (Dahmström, 

2015, s. 355). Det högst mätta interna bortfallet för de variabler som användes i den aktuella 

studien, 21,30%, återfanns för de variabler som mäter alkoholvanor. Detta kan bero på 

frågornas innehåll då de kan vara svåra att svara på och att alkoholrelaterade frågor kan vara 

känsliga. Det interna bortfallet, 0,7%, för utbildningsvariabeln beror på att vissa utbildningar 

inte kunde kategoriseras i enlighet med den internationella standardiseringen av utbildning, 

ISCED (European Social Survey, 2018c). De oberoende variablerna kön och ålder hade 

mycket låga interna bortfall. Det interna bortfallet redovisas mer ingående i tabell 1, 

resultatavsnittet. Känsliga frågor genererar generellt sett mer bortfall och tyvärr kan bortfallet 

tendera att vara skevt, för frågor om alkoholvanor så är det de som dricker mycket som antas 

generera mer bortfall än andra (Dahmström, 2015, s. 355–356). 

Variabelbeskrivning och operationalisering 

Beroende variabler 

Frekvens. Frekvens var en variabel som avsåg att mäta hur ofta respondenterna dricker 

alkohol.  
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Intensivkonsumtion. Intensivkonsumtion, det vill säga hur ofta respondenten dricker 6 eller 

fler enheter alkohol vid samma tillfälle om respondenten är kvinna och 8 eller fler enheter om 

respondenten är man. 

 

Enheter. För att mäta antal enheter en respondent dricker en typisk dag så skapades en 

variabel genom att addera antal gram alkohol som respondenterna dricker en typisk vardag 

och en typisk helgdag, dividerat med två. Gram omvandlades sedan till enheter, där en enhet 

är tio gram alkohol, en vanlig klassificering i Europa (Mongan & Long, 2015). 

 

Riskfyllt drickande.  Riskfyllt drickande mättes genom ett index som skapades enligt Alcohol 

Use Disorders Identification Test, AUDIT-C med hjälp av variablerna enheter, frekvens och 

intensivkonsumtion. Variablerna adderades för att skapa en skala som sträckte sig mellan 0–

12, där fem poäng och högre ansågs vara riskfyllt drickande. AUDIT-C innehåller dessa tre 

frågor som används för screening av riskfyllt alkoholbruk. Det tidigare AUDIT-testet innehöll 

tio frågor men det ansågs vara för många frågor för att kunna bli en del av generella hälsotest 

och därför utvecklades AUDIT-C med tre frågor för att underlätta för vården att upptäcka 

riskfyllt drickande (Bush et al., 1998). 

Oberoende variabler 

Kön. Respondenterna fick två svarsalternativ på frågan om vilket kön de tillhör, man eller 

kvinna. Män är referenskategori.  

 

Ålder. Respondenternas ålder sträckte sig mellan 14–114 år och är en kontinuerlig variabel. 

 

Utbildningsnivå. Studien använder utbildningsnivå som en indirekt indikator på 

socioekonomisk status. Respondenternas utbildningsnivå avser att mäta högst avslutade 

utbildning. Dessa kategoriserades i ESS utifrån ISCED klassificering till att omfatta tre 

kategorier, låg, mellan och hög (Eurostat, 2018). Låg utbildningsnivå avsåg förgymnasial 

utbildning. Medel utbildningsnivå avsåg gymnasial utbildning. Hög utbildningsnivå avsåg 

yrkesutbildning samt akademisk examen. Variabeln kodades till en dummyvariabel där 

referenskategori var låg utbildningsnivå. Utbildning har vissa fördelar i jämförelse med 

inkomst och yrke då inte alla individer har en inkomst eller ett yrke men nästan alla har någon 

sorts utbildning (Van Oers et al., 1999). Dessutom är utbildningsnivå som indikator 
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översättningsbar mellan länder, medan andra indikatorer på socioekonomisk status är svåra att 

”översätta” mellan länder. 

 

Föräldrars utbildningsnivå. För att mäta föräldrars utbildningsnivå så valdes den förälder 

med högst avslutad utbildning. Även denna kategoriserades utifrån ISCED klassificering till 

att omfatta tre kategorier, låg, mellan och hög. Föräldrars utbildningsnivå som en indikator på 

socioekonomisk status är väl använt inom tidigare forskning (White, 1982). 

Referenskategorin var att ha föräldrar med låg utbildningsnivå. 

 

Samboende. Samboende var en binär variabel där respondenten antingen inte var samboende 

eller var samboende med partner, att inte vara samboende var referenskategorin.  

Boendeort. Boendeort var en binär variabel där referenskategorin var att bo i storstad eller 

förort. Det andra variabelvärdet var att bo i en småstad eller på landsbygden.  

 

Regioner. I tidigare forskning har europeiska länder grupperats på olika sätt (Iontchev, 1998, 

Sulkunen, 1983, Mäkelä et al., 2005), delvis som en konsekvens av förändringar i 

alkoholkulturerna, bland annat på grund av homogenisering eller konvergens, som skett över 

tid. Med utgångspunkt från tidigare forskning grupperades länderna i denna studie som Norra, 

Södra eller Centrala baserat på alkoholvanor. Till gruppen Norra kategoriserades de tidigare 

spritländerna Finland, Litauen, Holland, Norge, Polen och Sverige. Södra representerades av 

de tidigare vinländerna Schweiz, Spanien, Frankrike, Ungern, Portugal och Slovenien. Till 

kategorin Centrala kategoriserades de tidigare ölländerna Österrike, Belgien, Tjeckien, 

Tyskland, Danmark, Estland, Storbritannien och Irland. Referenskategori var Norra. 

 

I figur 1 presenteras medelvärde för ländernas alkoholrelaterade data, mätt med AUDIT-C 

som mått för riskfyllt drickande. Analysen visar att några av länderna som ingår i regionen 

Central - Irland, Storbritannien, Danmark och Tjeckien - är de länder som har högst 

medelvärde för riskfyllt drickande. De länder med lägst medelvärde för riskfyllt drickande är 

Frankrike, Slovenien och Spanien och ingår i regionen Söder. Resterande länder har en 

förhållandevis jämn fördelning mellan sig avseende riskfyllt drickande. Det finns en viss logik 

avseende regionindelningen och ländernas medelvärde för riskfyllt drickande men ingen total 

överensstämmelse. 
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Figur 1. Medelvärde mellan länder och riskfyllt drickande enligt 
AUDIT-C med data från ESS;7 

 

Datakvalitet 

Reliabilitet 

Reliabilitet innebär måttens och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. Det handlar om i 

vilken utsträckning måttet vid upprepade mätningar erhåller samma resultat. En hög 

reliabilitet innebär en stor förmåga att vid upprepade tillfällen få samma resultat samt att det 

finns få slumpmässiga fel i mätningarna (Björkman, 2004, s. 34; Dahmström 2015, s. 368). 

 

Intern reliabilitet behandlar mått med flera indikatorer där risken finns att indikatorerna inte 

mäter samma sak och inte är relaterade till varandra (Bryman, 2011, s. 162). För att undersöka 

detta finns det flera tillvägagångssätt där Cronbachs Alpha är ett mått. Alpha-koefficienten 

varierar mellan 1 och 0, där 1 motsvarar perfekt intern reliabilitet och 0 ingen intern 

reliabilitet (ibid., s. 162). Indexet som mätte riskfyllt drickande uppnådde ett Cronbachs 

Alpha på 0,64 vilket är en aning lågt, tumregeln för en acceptabel nivå för intern reliabilitet är 

0,7 (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 100). Ett lågt Cronbachs Alpha innebär att det finns en risk 

att indikatorerna inte är relaterade till varandra, trots ett värde som underskrider tumregeln så 

används indexet i studien då det är ett beprövat mått utvecklat av WHO 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). 
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Validitet  

Validitet handlar om i vilken utsträckning ett mått mäter begreppet i fråga, det som avses att 

mäta. Det som ska mätas specificeras i begreppsdefinitioner och hur det ska mätas anges i 

operationaliseringen (Björkman, 2004, s. 42). Det finns flera sätt att testa validitet där det 

gemensamma är att studien ej innehåller några systematiska fel och där blir 

operationaliseringen avgörande för validiteten (Djurfeldt et al., 2012, s. 104–105; Dahmström, 

2015, s. 73–74). 

 

Ett sätt att bedöma en studies validitet är genom begreppsvaliditet, även kallat för 

mätningsvaliditet. Denna typ av validitet mäter huruvida ett begrepp reflekterar det som avses 

mätas, härlett från teorin (Bryman, 2011, s. 163). I studien användes ISCED för att 

kategorisera utbildningsnivån och AUDIT-C som mått för alkoholvanor och då särskilt 

riskfyllt drickande. Dessa två mått är väletablerade och används i många andra 

undersökningar som är relevanta för denna studie (till exempel Bloomfield et al., 2006; 

Folkhälsomyndigheten, 2018). I denna studie har de inkluderade länderna delats upp i tre 

regioner, Norra, Centrala och Södra Europa, detta i enlighet med tidigare forskning (Iontchev, 

1998; Sulkunen, 1983; Mäkelä, et al., 2005). Dock har tidigare studier inte genomfört 

analyser med exakt samma länder som denna studie gör. Länderna har delats in genom en 

samlad bild av tidigare forskning och alkoholkulturernas utveckling över tid. Indelningen kan 

ha påverkat begreppsvaliditeten i studien.  

 

Extern validitet behandlar frågan om generaliserbarhet, vilket grundar sig i om 

respondentgruppen är representativ (Bryman, 2011, s. 354). ESS baseras på ett stort obundet 

slumpmässigt urval. Emellertid var det externa bortfallet stort. Data har viktats så att de ska 

bli så jämförbara som möjligt med den reella populationen i länderna. Det externa bortfallet är 

49,9% vilket gör att generaliseringar, trots viktning, bör göras med försiktighet.  

 

Ekologisk validitet handlar om huruvida resultatet i en undersökning är relevant för i 

människor i deras miljö. Genomförs undersökningen genom intervjuer så kan det påverka den 

ekologiska validiteten då en intervjusituation kan vara en onaturlig miljö för respondenten 

(ibid., s. 51). 
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Metodval modeller 

För studien formulerades hypoteser utifrån teori och tidigare forskning, vilket innebär att 

studien baserades på en deduktiv ansats (Bryman, 2011, s. 26). Hypoteserna testades genom 

kvantitativ metod. Datamaterialet samlades in vid ett tillfälle och är en tvärsnittsstudie (ibid., 

s. 64). All statistisk analys genomfördes i IBM SPSS Statistic 25. Den första hypotesen, att 

högutbildade européer dricker mer frekvent än lågutbildade, analyserades genom en linjär 

regressionsanalys.  

 

En linjär regressionsanalys genomfördes även för att testa den andra hypotesen, att 

lågutbildade européer intensivkonsumerar alkohol i högre utsträckning än högutbildade. 

Frekvens och intensivkonsumtion är båda variabler på ordinalnivå då de ej har ekvidistans. 

Att genomföra en linjär regressionsanalys är dock möjligt även när den beroende variabeln är 

på ordinalnivå (Labovitz, 1967; 1970) men datanivån kan påverka tolkningar av resultaten. 

 

Den tredje hypotesen, män i Europa har i större utsträckning ett riskfyllt drickande jämfört 

med kvinnor, testas med riskfyllt drickande som beroende variabel i en linjär 

regressionsanalys. En kontroll gjordes för ålder, utbildningsnivå, samboende och boendeort då 

dessa variabler visat sig ha betydelse för alkoholvanor (Bergmark, 2004; Knupfer, 1989; 

Mckee et al., 2000). Även föräldrars utbildningsnivå kontrollerades för, detta för att stärka 

precisionen av socioekonomisk status.  

 

För att testa den fjärde hypotesen, om det fortfarande existerar skillnader i alkoholvanor 

mellan Norra, Centrala och Södra Europa, användes resultaten från en tillagd modell för 

regressionsanalyserna i de tidigare hypoteserna. Eventuella skillnader i alkoholvanor mellan 

Europas regioner mäts därmed med frekvens, intensivkonsumtion och riskfyllt drickande. Den 

fjärde hypotesen analyseras därför såväl löpande under de andra hypoteserna som separat. 

 

För att kontrollera datamaterialets kvalitet så genomfördes regressionsdiagnostik. Ingen 

multikollinearitet upptäcktes i datamaterialet och en linjär regressionsanalys kunde därför 

genomföras för att testa hypoteserna. Dock misstänktes en interaktion föreligga i analys 2 då 

en variabel förändrades från att vara negativt till positivt samband. Interaktionsvariabler 

inkluderades och visade på ett statistiskt signifikant samband. Även i analys 3 misstänktes 

interaktion då effekten för några oberoende variabler förändrades på grund av inkluderingen 
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av ytterligare oberoende variabler. Interaktion innebär att en variabels effekt kan bero på en 

annan variabel och åtgärdas genom att inkludera ytterligare variabler som är produkten av de 

två interagerande variablerna (Edling & Hedström, 2003, s.149).  

Etik 

Etiska aspekter är viktiga att ta hänsyn till vid all typ av forskning, Vetenskapsrådet har fyra 

aspekter som de lyfter fram i sina riktlinjer för t.ex. surveyundersökningar. Dessa är 

tystnadsplikt, sekretess, anonymitet och integritet (Vetenskapsrådet, 2017). Sekretess och 

anonymitet integrerar ESS in i arbetet genom att informera respondenterna om syftet med 

datainsamlingen samt att data som är tillgänglig är anonym. Forskarna i de olika nationella 

teamen är ansvariga att säkerställa att datainsamlingen sker på ett etiskt korrekt sätt (European 

Social Survey, 2018d) När fältarbetet avlutas så anonymiseras alla resultat så att ingen 

koppling kan göras mellan individ och resultat. Särskilda kontroller för att säkerställa 

anonymitet görs även (IPSOS, 2018). Studien följer dessa riktlinjer. 
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras först de univariata analyserna i en frekvenstabell för att undersöka 

bortfall och fördelningen i de variabler som används i studien, även fördelningen av 

alkoholvanor i de inkluderade länderna presenteras. Vidare följs avsnittet av analyser för 

vardera hypotes.  

Deskriptiv statistik 

Nedan i tabell 1 redovisas en översikt av de variabler som ingår i studien. Indexet som mäter 

riskfyllt drickande sträcker sig mellan 0–12 där mer än 5 poäng räknas som riskdrickande. 

Indexet har ett medelvärde på 3,8 vilket visar på att de flesta respondenter inte har ett riskfyllt 

drickande. Att aldrig dricka är det vanligaste svarsalternativet när det gäller vilken frekvens 

som respondenterna dricker, följt av att dricka en gång i veckan.  

 

Utmärkande i urvalet är att det är en jämn spridning i utbildningsnivå, medan låg 

utbildningsnivå dominerar i föräldrarnas högsta utbildningsnivå. I variabeln boendeort så är 

det vanligast att respondenten bor i småstad eller på landsbygden. Variabeln samboende har 

en högre andel som bor tillsammans med en partner. Variabeln riskfyllt drickande beskriver 

hur medelvärdet på AUDIT-C fördelas mellan regionerna, norra och centrala Europa har ett 

något mer riskfyllt drickande i jämförelse med södra Europa. 

 

Tabell 1.Frekvenstabell för alla inkluderade variabler. 
 m (std) Internt bortfall Oviktad m (std) 

Ålder 47,55 (18,8) 0,30% 49,4 (18,7) 

Riskfyllt drickande 3,1 (2,6) 22,7% 4,1 (2,6) 

Norra 4,22 (2,46)  4,39 (2,48) 

Centrala 4,67 (2,59)  4,75 (2,55) 

Södra 3,83 (2,25)  3,94 (2,31) 

 Frekvens (%) Internt bortfall Oviktad frekvens (%) 

Hur ofta dricker alkohol  0,40%  

Varje dag  2921 (8,5%)  2610 (6,9%) 

Flera gånger i veckan  5916 (17,2%)  5905 (15,7%) 

En gång i veckan  6222 (18,0%)  6702 (17,8%) 

2–3 gånger i månaden 4389 (12,7%)  5051 (13,4%) 

En gång i månaden  2872 (8,3%)  3415 (9,1%) 

Mindre än en gång i månaden  5122 (14,9%)  5823 (15,5%) 
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Hypotes 1 
För att testa studiens första hypotes, att högutbildade européer dricker mer frekvent än 

lågutbildade, genomfördes linjära regressionsanalyser - tabell 2. Detta analyseras i modell 1 

därefter kontrollerades sambandet i modell 2 med studiens bakgrundsvariabler. I modell 3 

testas studiens fjärde hypotes, att det fortfarande existerar skillnader i alkoholvanor mellan 

regionerna i Europa. Modell 1 visar att de som har medel eller hög utbildningsnivå i 

genomsnitt dricker mindre frekvent än de med låg utbildningsnivå. Även föräldrars 

utbildningsnivå visar samma resultat vilket innebär att både utbildningsnivå och föräldrars 

utbildningsnivå delvis kan förklara frekvens. Resultaten är statistiskt signifikanta på en 95% 

signifikansnivå. Förklaringsvärdet, R², i modell 1 är 0,032 vilket innebär att utbildningsnivå 

och föräldrars utbildningsnivå kan förklara 3,2% av variationen i frekvens. R² visar på hur bra 

de oberoende variablerna förklarar den beroende variabeln, i detta fall dryckesfrekvens 

(Edling & Hedström,2003, s. 93). 

 

Aldrig  6895 (20,0%)  7803 (20,7%) 

Intensivkonsumtion  21,30%  

Dagligen eller oftast dagligen 648 (1,9%)  695 (1,8%) 

Veckovis 3724 (10,8%)  4311 (11,5%) 

Månatligen 4759 (13,8%)  5380 (14,3%) 

Mindre än månatligen 8551 (24,8%)  9630 (25,6%) 

Aldrig 9466 (27,5%)  9246 (24,6%) 

Kön  0,00%  

Män 16 716 (48,5%)  17 707 (47,1%) 

Kvinnor 17 753(51,5%)  19 894 (52,9%) 

Utbildningsnivå  0,70%  

Låg 11 403 (33,1%)  10 419 (27,7%) 

Medel 11 754 (34,1%)  13 362 (35,5%)  

Hög 11 091 (32,2%)  13 604 (36,2%) 

Föräldrars utbildningsnivå  8,10%  

Låg 14 565 (42,2%)  15 046 (40%) 

Medel 9138 (26,5%)  9921 (26,4%) 

Hög 7974 (23,1%)  9255 (24,6%) 

Boendeort  0,20%  

Storstad/förort 10 055 (29,2)  11 660 (31,0%) 

Småstad/landsbygd 24 352(70,6)  25 873 (68,8%) 

Samboende  0,30%  

Ja 21 239 (61,6%)  22 083 (58,7%) 

Nej 13 136 (38,1%)   15 422 (41,0%)  



 21 

Modell 2 visar fortsatt att de som har medel eller hög utbildningsnivå i genomsnitt dricker 

mindre frekvent än de med låg utbildningsnivå. Kvinnor dricker i genomsnitt mer frekvent i 

jämförelse med män. Resultaten visar att även frekvens av drickande ökar med ålder. Boende 

i storstad eller förort samt samboende dricker i genomsnitt mindre frekvent i jämförelse med 

de boende i småstäder eller landsbygd samt de som ej är samboende. Alla resultat i modell 2 

är statistiskt signifikanta på 95% signifikansnivå. R² i modell 2 ökade från 0,032 till 0,117 

vilket innebär när studiens alla bakgrundsvariabler inkluderas så kan 11,7 % av variansen i 

frekvens förklaras. Då medel och högutbildade i genomsnitt dricker mindre frekvent än 

lågutbildade så kan studiens första hypotes inte bekräftas. 

  

I modell 3 inkluderas regionindelningen och tidigare resultat har inte ändrats, medel och 

högutbildade dricker i genomsnitt mindre frekvent i jämförelse med lågutbildade. I Södra och 

i Centrala regionen dricker de i genomsnitt mindre frekvent än i den Norra regionen vilket 

innebär att det finns en skillnad mellan regionerna. Resultatet är statistiskt signifikant på 95% 

signifikansnivå. I modell 3 ökar R2 från tidigare 0,117 till 0,126 vilket innebär att när studiens 

regionindelning inkluderas så kan 12,6 % av variansen i frekvens förklaras. Då dessa 

alkoholvanor skiljer sig mellan regionerna så kan studiens fjärde hypotes bekräftas avseende 

dryckesfrekvens. 

 

Tabell 2.Linjär regressionsanalys med frekvens som beroende 

variabel. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Utbildningsnivå (ref låg)    

Medel -0,565** -0,516**  -0,531** 

Hög -0,823** -0,768** -0,773** 

Föräldrars utbildningsnivå (ref låg)    

Medel -0,059* -0,202** -0,173** 

Hög -0,116** -0,364** -0,349** 

Kön (ref. Man)    

Kvinna  0,997** 0,997** 

Ålder  -0,014** -0,013** 
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Samboende (ref. nej)    

Ja  -0,287** -0,284** 

Boendeort (ref. småstad/landsbygd)    

Storstad/förort  0,105** 0,109** 

Region (ref. Norra)    

Centrala   -0,405** 

Södra   -0,537** 

Konstant 4,664** 4,024** 4,360** 

R2 0,032 0,117 0,126 

n 31 420 31 265 31 265 

*p <0,05 |**p <0,01 

 

Hypotes 2  

För att testa studiens andra hypotes, att lågutbildade européer intensivkonsumerar alkohol i 

högre utsträckning än högutbildade, genomfördes linjära regressionsanalyser - tabell 3. Detta 

analyseras i modell 1 med föräldrarnas utbildningsnivå och kontrolleras med 

bakgrundsvariabler i modell 2. I modell 3 testas studiens fjärde hypotes, att det fortfarande 

existerar skillnader i alkoholvanor mellan regionerna i Europa.  

 

Modell 1 visar att de som har låg utbildningsnivå i genomsnitt intensivkonsumerar alkohol i 

högre utsträckning än de med medel och hög utbildningsnivå. Även föräldrars utbildningsnivå 

visar att de med låg utbildningsnivå i genomsnitt intensivkonsumerar i högre utsträckning än 

de med medel och hög utbildningsnivå. Resultaten är statistiskt signifikanta på 95% 

signifikansnivå. Förklaringsvärdet, R², i modell 1 är 0,011 vilket innebär att utbildningsnivå 

och föräldrars utbildningsnivå kan förklara 1,1% av variationen i intensivkonsumtion. 

 

Modell 2 visar fortsatt att de som har låg utbildningsnivå samt föräldrar med låg 

utbildningsnivå i genomsnitt intensivkonsumerar i högre utsträckning än de med medel och 

hög utbildningsnivå. Kvinnor intensivkonsumerar i genomsnitt i högre utsträckning än män.  

Äldre intensivkonsumerar i genomsnitt i högre utsträckning än yngre. Boende i storstad eller 

förort intensivkonsumerar i genomsnitt mindre i jämförelse med de boende på landsbygd samt 
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att samboende intensivkonsumerar i genomsnitt i större utsträckning än de som ej är 

samboende. Alla resultat i modell 2 är statistiskt signifikanta på 95% signifikansnivå. R² 

ökade från tidigare 0,011 till 0,064 vilket innebär när studiens alla bakgrundsvariabler 

inkluderas så kan 6,4 % av variansen i intensivkonsumtion förklaras. Då lågutbildade i 

genomsnitt intensivkonsumerar alkohol i högre utsträckning än de med medel och hög 

utbildningsnivå så kan studiens andra hypotes bekräftas. 

 

I modell 3 har tidigare resultat inte ändrats, de med låg utbildningsnivå intensivkonsumerar i 

genomsnitt i högre utsträckning i jämförelse med de med medel och hög utbildningsnivå. I 

Södra regionen intensivkonsumerar de i genomsnitt i högre utsträckning jämfört med i Norra. 

I Centrala regionen intensivkonsumerar de i genomsnitt mindre i jämförelse med norra. 

Resultatet är statistiskt signifikant på en 95% signifikansnivå. I modell 3 ökar R² från tidigare 

0,064 till 0,098 vilket innebär att när studiens regionindelning inkluderas så kan 9,8% av 

variansen i intensivkonsumtion förklaras. Då alkoholvanor skiljer sig mellan regionerna så 

kan studiens fjärde hypotes bekräftas. Att ha en högutbildad förälder förändras från ett negativ 

till ett positivt samband och därför skapades interaktionsvariabler som blev signifikanta och 

därmed fortsatt inkluderas. 

 

Tabell 3.Linjär regressionsanalys med intensivkonsumtion som 
beroende variabel. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Utbildningsnivå (ref låg)     

Medel -0,120** -0,122** -0,093** -0,094** 

Hög -0,076** -0,099** -0,088** -0,087** 

Föräldrars utbildningsnivå (ref låg)     

Medel -0,144** -0,062** 0,057** 0,067** 

Hög -0,228** -0,095** 0,038* -0,072* 

Kön (ref. Man)     

Kvinna  0,401** 0,412** 0,412** 

Ålder  0,008** 0,010** 0,010** 

Samboende (ref. nej)     
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Ja  0,073** 0,054** 0,053** 

Boendeort (ref. småstad/landsbygd)     

Storstad/förort  -0,046** -0,055** -0,053** 

Region (ref. Norra)     

Centrala   -0,227** -0,268** 

Södra   0,270** 0,245** 

Interaktionsvariabler     

Föräldrar hög x Centrala     

Föräldrar hög x Södra     

Konstant 4,004** 2,939* 2,807** 2,830** 

R2 0,011 0,064 0,098 0,099 

n 25 215 25 106 25 106 25 106 

*p <0,05 |**p <0,01 

Hypotes 3 

För att testa studiens tredje hypotes, att män i Europa har i större utsträckning ett riskfyllt 

drickande jämfört med kvinnor, genomfördes linjära regressionsanalyser - tabell 4. Detta 

analyseras i modell 1 därefter kontrollerades sambandet i modell 2 med studiens 

bakgrundsvariabler. I Modell 3 testas studiens fjärde hypotes, att det fortfarande existerar 

skillnader i alkoholvanor mellan regionerna i Europa. 

 

Modell 1 visar att män mer än kvinnor har ett riskfyllt drickande. Resultatet är statistiskt 

signifikant på en 95 % signifikansnivå. Förklaringsvärdet, R², är 0,087 vilket innebär att kön 

kan förklara 8,7% av variationen i riskfyllt drickande.  

  

Modell 2 visar fortsatt att män mer än kvinnor har ett riskfyllt drickande. Medel och 

högutbildade dricker i genomsnitt mer riskfyllt än lågutbildade och resultatet är statistiskt 

signifikant på en 95% signifikansnivå. Variabeln föräldrars utbildningsnivå hög är statistiskt 

signifikant och vilket innebär att de med högutbildade föräldrar i genomsnitt har ett mer 

riskfyllt drickande än de med lågutbildade föräldrar. Ålder har ett negativt samband och visar 

att yngre mer än äldre dricker riskfyllt. Samboende dricker genomsnitt mindre riskfyllt än 
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icke samboende, och boende i storstad eller förort dricker i genomsnitt mer riskfyllt än boende 

på landsbygd. R² i modell 2 ökade från 0,087 till 0,094 vilket innebär när studiens alla 

bakgrundsvariabler inkluderas så kan 9,4 % av variansen i riskfyllt drickande förklaras. Detta 

innebär att studiens tredje hypotes bekräftas. 

 

Även när regionindelningen inkluderas i modell 3 är det fortsatt män som i genomsnitt dricker 

mer riskfyllt än kvinnor. Dock förändras resultatet från tidigare modell. Resultaten visar att de 

med medelutbildade föräldrar i genomsnitt dricker mindre riskfyllt än de med lågutbildade 

föräldrar. Att ha en högutbildad förälder och att vara samboende förändras till att inte vara 

statistisk signifikant i denna modell. Övriga variabler förändras inte avsevärt i jämförelse med 

modell 2. Centraleuropa har i genomsnitt ett mer riskfyllt drickande i jämförelse med norra. 

Södra regionen har i genomsnitt ett mindre riskfyllt drickande i jämförelse med norra. 

Resultatet är statistiskt signifikant på en 95% signifikansnivå. I modell 3 ökar R² från tidigare 

0,094 till 0,118 vilket innebär att när studiens regionindelning inkluderas så kan 11,8% av 

variansen i riskfyllt drickande förklaras. Då alkoholvanor skiljer sig mellan regionerna så kan 

studiens fjärde hypotes bekräftas. I den fjärde modellen inkluderades interaktionsvariabler och 

resultatet visar att samtliga variabler blev signifikanta och inkluderas därmed fortsatt. 

 

Tabell 4.Linjär regressionsanalys med riskfyllt drickande som 
beroende variabel. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4  

Kön (ref. Man)     

Kvinna -1,466** -1,456** -1,477** -1,475** 

Utbildningsnivå (ref låg)     

Medel  0,257** 0,206** 0,214** 

Hög  0,258** 0,239** 0,233** 

Föräldrars utbildningsnivå (ref. låg)     

Medel  0,038 -0,193** 0,241** 

Hög  0,210** -0,048 0,233** 

Ålder  -0,005** -0,007** -0,007** 

Samboende (ref. nej)     
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Ja  -0,096* -0,059 -2,44** 

Boendeort (ref. småstad/landsbygd)     

Storstad/förort  0,131** 0,149** 0,144** 

Region (ref. Norra)     

Centrala   0,515** 0,692** 

Södra   -0,396** -0,438** 

Interaktionsvariabler     

Föräldrar medel x Central    -0,708** 

Föräldrar medel x Södra    -0,296** 

Föräldrar hög x Central    -0,425** 

Föräldrar hög x Södra    -0,365** 

Samboende x Central    0,290** 

Samboende x Södra    0,216** 

Konstant 6,484** 6,644** 6,624** 6,569** 

R2 0,087 0,094 0,118 0,121 

n 26 641 24 647 24 647 24 647 

*p <0,05 |**p <0,01 
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Diskussion 

Syftet med studien var att utforska hur alkoholvanor i Europa ser ut i olika regioner och i 

relation till socioekonomisk status mätt i utbildningsnivå samt i relation till kön. Studien fann 

sitt utgångsläge utifrån tidigare forskning rörande alkoholvanor i Europa sett till 

dryckespreferens och alkoholvanor. Tidigare forskning delade in europeiska länder i regioner 

baserat på hur medborgarna konsumerar alkohol samt vilken typ av alkohol som dominerat 

(Bloomfield et al., 2003; Iontchev, 1998; Mäkelä et al., 2005). Traditionellt har länder i norra 

Europa druckit sprit och intensivkonsumtion varit mer vanligt förekommande. I 

medelhavsländer har vin varit den dominanta drycken, här har det varit mer vanligt med 

vardagsdrickande. Öl var den dominerande drycken i Centraleuropa, där alkohol var en daglig 

aktivitet men där också intensivkonsumtion var vanlig. Det har dock skett en homogenisering 

i Europa så att alkoholvanor blir alltmer lika mellan länder (Leifman, 2001). Studiens fokus 

låg även på hur sociala faktorer påverkar individers alkoholvanor. Skog (1985) menade att 

sociala faktorer var viktiga i undersökandet av alkoholvanor. Drickande är en social aktivitet 

vilket innebär att individens konsumtion är beroende av hur andra i samma sociala nätverk 

konsumerar alkohol. Tre frågeställningar formulerades för att besvara syftet och fyra 

hypoteser skapades utifrån den tidigare forskningen. Nedan diskuteras studiens resultat utifrån 

de fyra hypoteserna.  

 

Studiens första hypotes, att högutbildade européer dricker mer frekvent än lågutbildade kunde 

ej bekräftas. Det vill säga att medelutbildade och högutbildade i denna studie i genomsnitt 

drack mindre frekvent än lågutbildade. Detta resultat går i motsatt riktning från tidigare 

forskning (Cummins et al., 1981; Huckle et al., 2010; Keyes & Hasin, 2008). Detta kan 

eventuellt förklaras med att tidigare forskning har använt andra sätt att analysera sambandet.  

Exempelvis så har Cummins et al. (1981) slagit ihop dagligen och oftast dagligen i samma 

kategori, vilket i denna studie särskiljts till två olika kategorier det vill säga varje dag samt 

flera gånger i veckan. En annan studie omvandlade frekvens till en binär variabel (Keyes & 

Hasin, 2008). Det kan även ha skett förändringar av alkoholvanor sedan den tidigare 

forskningen genomförts.  

 

Studiens andra hypotes anför att lågutbildade européer intensivkonsumerar alkohol i högre 

utsträckning än högutbildade. Resultaten visar att lågutbildade i genomsnitt 
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intensivkonsumerar alkohol i större utsträckning än vad medelutbildade och högutbildade gör 

och hypotesen kan därmed bekräftas i enlighet med tidigare forskning som behandlar 

intensivkonsumtion (Bloomfield et al., 2006; Hemmingsson, 1997; Knupfer, 1989), trots att 

tidigare forskning undersökt intensivkonsumtion med andra analysmetoder, exempelvis 

genom att dikotomisera intensivkonsumtion och därmed genomfört logistisk 

regressionsanalys (Bloomfield et al., 2006). Värt att notera är att förklaringsvärdet av 

variansen endast var 1,1%, när bakgrundsvariablerna togs med i analysen förändrades 

förklaringsvärdet till 6,4%. Detta tyder på att intensivkonsumtion förklaras bättre av studiens 

bakgrundsvariabler, även om 6,4% är en fortsatt låg förklaringsnivå.  

 

Intensivkonsumtion av alkohol utgör ett riskbeteende som kan leda till olika typer av problem, 

som sjukdomar och utförande av våld (Blazer & Wu, 2009). Alkohol är tätt knutet till det 

sociala samspelet och används till både måltider och vid speciella händelser. Det är en del av 

kulturen, särskilt i Europa som är den kontinent i världen där människor dricker mest (WHO, 

2018). Det oroväckande är att alkoholvanorna har konsekvenser, särskilt för de grupper som 

är redan missgynnade i samhället. Deras alkoholvanor leder till att de tar större skada av 

alkohol jämfört med andra (Katikireddi et al., 2017). Grittner et al. (2012) menar även att om 

lågutbildade och högutbildade dricker ungefär lika mycket och lika ofta så erfar de 

lågutbildade i högre grad olika typer av alkoholproblem. Dessa innebär att exempelvis inte 

klara av att sköta sysslor eller att inte kunna upprätthålla relationer.  En möjlig förklaring till 

detta kan vara en avsaknad av resurser att hantera stressfulla händelser (ibid.).  

 

Den tredje hypotesen handlar om att män i Europa i större utsträckning har ett riskfyllt 

drickande jämfört med kvinnor. Resultaten visar att män i Europa i större utsträckning än 

kvinnor har ett riskfyllt drickande och därmed kan hypotesen bekräftas. Det råder således 

enighet mellan tidigare forskning och studiens resultat gällande män och kvinnors 

alkoholvanor (Wilsnack, 2000; 2009). Värt att notera är att förklaringsvärdet av variansen 

endast var 8,7%. Inte heller när kontrollvariablerna togs med i analysen förändrades 

förklaringsvärdet nämnvärt, det ökade endast till 9,4% vilket dels tyder på att det var kön som 

förklarade variansen mest i riskfyllt drickande men att det inte var en fullständig förklaring. 

 

Studiens resultat visar även att ålder har ett statistiskt signifikant samband med riskfyllt 

drickande. Detta är i enlighet med tidigare forskning som visat att det finns en åldersskillnad i 

alkoholbruk där äldre dricker mindre än yngre (Mckee et al., 2000; Noel-Hoeksema, 2004; 
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Robbins & Martin, 1993). Även utbildningsnivå och föräldrars utbildningsnivå kontrollerades 

för och var signifikanta utöver medelutbildade föräldrar. Lågutbildade och de med 

lågutbildade föräldrar dricker i genomsnitt mindre riskfyllt. Även detta resultat är i enlighet 

med tidigare forskning (Bloomfield et al., 2006). De som var samboende hade ett mer riskfyllt 

drickande jämfört med de som inte bor med en partner. Individer som bor i storstad eller 

förort till storstad dricker i genomsnitt mer riskfyllt i jämförelse med de som bor i en småstad 

eller landsbygd. Även detta går i linje med tidigare forskning, där de som bor på landsbygd 

avstår oftare från alkohol och intensivkonsumerar mer sällan (Bergmark, 2004).  

 

Den tredje hypotesprövningen, att män dricker mer riskfyllt än kvinnor bekräftas, värt att 

notera är att de första analyserna visar att kvinnor dricker mer frekvent och 

intensivkonsumerar oftare än vad män gör. Frekvens och intensivkonsumtion är båda 

inkluderade i indexet riskfyllt drickande, den tredje variabeln i riskfyllt drickande är antal 

enheter en respondent dricker en typisk dag. Detta innebär att män dricker fler enheter en 

typisk dag i jämförelse med kvinnor och därmed totalt sett har ett mer riskfyllt drickande. 

Resultaten för kvinnors alkoholvanor i denna studie kan vara ett tecken på konvergens mellan 

könen det vill säga att kvinnors och mäns alkoholvanor blir mer lika (Bergmark, 2004).  

 

I både den andra och den tredje analysen utfördes regressionsdiagnostik då effekterna av de 

oberoende variablerna förändrades när fler oberoende variabler inkluderades (Edling & 

Hedström, 2003, s. 149). Interaktionsvariablerna inkluderas i modell 4 då de blev statistiskt 

signifikanta vilket innebär att föräldrars utbildningsnivå och samboende interagerar med 

region i avseendet riskfyllt drickande. Samt att föräldrars utbildningsnivå interagerar med 

region i avseendet intensivkonsumtion.  

  

Skog (1985) menade att individer blir påverkade av vilka de umgås med i sociala nätverk. I 

denna studie undersöks sociala nätverk indirekt genom utbildningsnivå vilket var relaterat till 

alkoholvanor. Utbildningsnivå, föräldrars utbildningsnivå, kön, samboende och boendeort är 

signifikanta, utöver medelutbildade föräldrar, och är relaterade till alkoholvanor i denna studie 

även om förklaringen är något låg.  

 

Med den fjärde hypotesen prövas om det fortfarande existerar skillnader i alkoholvanor 

mellan regionerna i Europa. Denna hypotes testades samtidigt tillsammans med övriga 

hypoteser och visade i samtliga analyser att det existerar skillnader mellan Norra, Centrala 
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och Södra regionen vilket innebär att hypotesen bekräftas. Det råder således enighet mellan 

den tidigare forskningen och studiens resultat gällande regionala skillnader i alkoholvanor 

(Bloomfield et al., 2003; Iontchev, 1998; Mäkelä et al., 2005).  

Mäkelä et al. (2005) och Bloomfield et al. (2003) menar att alkoholtyp relaterar till hur 

alkoholen konsumeras, det vill säga om alkohol konsumeras dagligen eller 

intensivkonsumeras på helgen. Dagligt drickande är mer vanligt i medelhavsländer där de 

traditionellt druckit vin och intensivkonsumtion har varit vanligare i Norden där sprit 

konsumerats under veckoslut. Studiens resultat visar att det råder skillnader mellan regioner, 

men att de inte fullt ut överensstämmer med tidigare forskning gällande vilken alkoholtyp och 

hur alkohol konsumeras. Den första analysen visade att det är mer vanligt förekommande att 

dricka frekvent i Norra än i Centrala och Södra Europa. I analys två framgick det att 

intensivkonsumtion var mer vanligt förekommande i Södra Europa i jämförelse med Norra 

och Centrala. Detta resultat är inte i linje med ECAS studie som visade att dagligt bruk det 

vill säga en hög frekvens av alkoholkonsumtion är vanligast i södra delen av Europa och att 

intensivkonsumtion var mer förekommande i de nordiska länderna (Leifman, Hemström & 

Ramstedt, 2001). Värt att notera är att ECAS studie är från 2001 och förändringar i 

alkoholvanor kan således ha skett sedan dess.  

 

Simpura och Karlsson (2001) menar att det skett en förändring sedan andra världskriget 

gällande alkoholvanor och att i många länder har den dominanta drycken tappat dominans. 

Eftersom alkoholtyp är knutet till frekvens och intensivkonsumtion kan resultatet i denna 

studie tolkas som ett tecken på den homogenisering som Simpura och Karlsson (2001) och 

Leifman (2002) talar om.  

Kritisk reflektion 

Då ESS samlar in datamaterialet genom intervjuer så kan studiens ekologiska validitet vara 

påverkad. Detta då ekologisk validitet påverkas av om respondenterna svarat eller undvikit 

vissa frågor på grund av intervjusituationen och av vad de tror att de förväntas att svara 

(Bryman, 2011, s. 51). Denna studie har undersökt alkoholvanor vilket är ett känsligt ämne, 

detta kan ha påverkat respondenterna i intervjuerna och därmed lett till en missvisande bild. 

I studien användes indexet AUDIT-C som mått för riskfyllt drickande, måttet är utvecklat och 

väl beprövat av WHO. Indexet uppnådde en intern reliabilitet, Cronbachs Alpha, på 0,64 där 

tumregeln är 0,7 (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 100). Indexet användes trots att det 

underskred tumregeln då det är beprövat men detta kan ha påverkat studiens reliabilitet. 
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Det externa bortfallet kan leda till missvisande resultat samt att generaliseringar till 

populationen kan försvåras. Ett stort bortfall är problematiskt men blir allt vanligare i 

undersökningar (SCB, 2015). Det externa bortfallet var 49,9% vilket påverkar studiens 

generaliserbarhet. I denna studie delades länderna in i tre regioner i enlighet med tidigare 

forskning (Iontchev 1998; Sulkunen, 1983; Mäkelä, et al., 2005), detta med viss justering 

eftersom den tidigare forskningen inte inkluderat samma länder som denna studie vilket 

försvårade en exakt replika vilket kan ha påverkat studiens begreppsvaliditet. 

 

Förklaringsvärdet i regressionsmodellerna var lågt, determinationskoefficienten R² i de linjära 

regressionsanalyserna uppvisade relativt låga värden. Detta innebär att de modeller som 

konstruerats för att testa hypoteserna har låg förmåga att predicera alkoholvanor. Det skulle 

kunna innebära att de frågeställningar och hypoteser som här studerats inte lämpar sig för en 

linjär regressionsanalys. En möjlig förklaring är att viktiga indikatorer inte ingår i studiens 

analyser (Edling & Hedström, 2003, s. 144).  

 

Studien undersökte socioekonomisk status med hjälp av utbildningsnivå, detta hade kunnat 

göras med hjälp av inkomst och yrke för en mer fullständig konstruktion av socioekonomisk 

status vilket hade eventuellt ökat precisionen och kunnat förklara alkoholvanor bättre. Det var 

dock en avvägning som gjordes tidigt i studien eftersom det är svårt att använda 

yrkesvariabler och likaså inkomst när olika länder ingår. Även tidigare forskning 

problematiserar socioekonomisk status i komparativa studier (Simpura & Karlsson, 2001). 

Socioekonomisk status har i tidigare forskning undersökts på flera sätt genom både inkomst, 

yrke och utbildningsnivå ibland enskilt och ibland tillsammans. Den tidigare forskningen 

skiljer sig i sättet de undersökt alkoholvanor. En del mäter bara frekvens, en del 

intensivkonsumtion och en del mäter båda. Att resultatet i denna studie skiljer sig något från 

tidigare forskning kan delvis ha sin förklaring i att andra kategoriseringar använts. I denna 

studie var det viktigt att skilja på att dricka dagligen och några dagar i veckan då det är mer 

problematiskt att dricka dagligen.  

Framtida forskning 

Då sociala faktorer spelar roll för alkoholvanor är det av vikt för framtida studier att 

undersöka sociala nätverk där alkohol konsumeras. Detta kan göras genom att undersöka med 

vem och var alkohol konsumeras. Det skulle även vara relevant att undersöka om individers 
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alkoholvanor förändras över tid, därför skulle en longitudinell studie vara av intresse för 

framtida forskning. I denna studie har frekvens, intensivkonsumtion och riskfyllt drickande 

undersökts, det vore intressant för framtida forskning att undersöka de helnyktra och vilka 

sociala mekanismer som kan förklara vilka som väljer att helt avstå från alkohol. 

Referenser 

Bergmark, K. H. (2004). “Gender roles, family, and drinking: women at the crossroad of 

drinking cultures”. Journal of Family History. Vol. 29 (3): 293-307. doi: 

https://doi.org/10.1177/0363199004266906 

 

Björkman, N-M. (2004). Fyra metodologiska teman: teoretiska utgångspunkter för det 

sociologiska forskningsarbetet, mätfel och mätkontroller, multivariat analys, att mäta 

komplexa begrepp. Stockholm: Sociologiska institutionen vid Stockholm Univ. 

 

Blazer, D.G., & Wu, L.T. (2009). The epidemiology of substance use and disorders among 

middle aged and elderly community adults: National Survey on Drug Use and Health.  The 

American Journal of Psychiatry. Vol. 166(10): 1162-1169. doi: 

https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2009.09010016 

Bloomfield, K., Stockwell, T., Gmel, G. & Rehn, N. (2003). “International Comparisons of 

Alcohol Consumption”. Alcohol research and health. Vol. 27(1): 95-109.   

 

Bloomfield, K., Grittner, U., Kramer, S., Gmel, G., & Eckloff, J. (2006). ”Social inequalities 

in alcohol consumption and alcohol-related problems in the study countries of the EU 

concerted action ‘Gender, Culture and Alcohol Problems: a Multinational Study’”. Alcohol 

and alcoholism Vol. 41: 26-31. doi:  https://doi.org/10.1093/alcalc/agl073 

  

Bruun, K., Edwards, G., Lumio, M., Mäkelä, K., Pan, L., Popham, R., Room, R., Schmidt, 

W., Skog, O-J., Sulkunen, P., & Österberg E. (1975). “Alcohol control policies in public 

health perspective”. Finnish Foundation for Alcohol Studies. Vol. 25. Helsinki. 

  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (3. uppl.) Malmö: Liber. 

  

Bush, K., Kivlahan, D. R., McDonell, M. B., Fihn, S. D., & Bradley, K. A. (1998). ”The 

AUDIT Alcohol Consumption Questions (AUDIT-C) An Effective Brief Screening Test for 

Problem Drinking”. Arch Intern Med Vol. 158(16): 1739-1829. doi: 

10.1001/archinte.158.16.1789 

 

Cummins, R. O., Shaper, A. G., Walker, M., & Wale C. J. (1981). “Smoking and drinking by 

middle-aged British men: effects of social class and town of residence”. British Medical 

Journal. Vol. 283(6291): 1497–1502. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.283.6305.1497 

  

Dahmström, K. (2015) Från datainsamling till rapport- att göra en 

statistisk undersökning. (5. uppl.) Polen: Studentlitteratur. 

 

https://doi.org/10.1177%2F0363199004266906
https://doi.org/10.1177%2F0363199004266906
https://doi.org/10.1177/0363199004266906
https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2009.09010016
https://doi.org/10.1093/alcalc/agl073
https://10.0.3.233/archinte.158.16.1789
https://10.0.3.233/archinte.158.16.1789
https://doi.org/10.1136/bmj.283.6305.1497


 33 

Djurfeldt, G., & Barmark, M. (red.) (2009). Statistisk verktygslåda 2: multivariat analys. 

Stockholm: Studentlitteratur 

  

Djurfeldt, G., Larsson, R., & Stjärnhagen, O. (2012). Statistisk 

verktygslåda 1: samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Edling, C., & Hedström, P. (2003). Kvantitativa metoder: grundläggande analysmetoder för 

samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur 

 

Grittner, U., Kuntsche, S., Graham, K., & Bloomfield, K. (2012). “Social Inequalities and 

Gender Differences in the Experience of Alcohol-Related Problems”. Alcohol and 

Alcoholism. Vol. 47(5): 597–605. doi: https://doi.org/10.1093/alcalc/ags040 

  

Harrison, L., & Gardiner, E. (1999). “Do the rich really die young? Alcohol‐ related mortality 

and social class in Great Britain, 1988‐ 94”. Addiction Vol. 94(12): 1871-1880. doi: 

https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.1999.9412187112.x 

Hemmingsson, T., Lundberg, I., Romelsjö, A., & Alfredsson, L. (1997). ”Alcoholism in 

social classes and occupations in Sweden”. International Journal of Epidemiology Vol. 26(3): 

584–591. doi: https://doi.org/10.1093/ije/26.3.584 

  

Herttua, K., Mäkelä, P., & Martikainen, P. (2008). ”Changes in alcohol-related mortality and 

its socioeconomic differences after a large reduction in alcohol prices: A natural experiment 

based on register data”. American Journal of Epidemiology. Vol. 168(10): 1110-1118. doi: 

https://doi.org/10.1093/aje/kwn216 

 

Huckle, T., You, R. Q., & Casswell, S. (2010). “Socio-economic status predicts 

drinking patterns but not alcohol-related consequences independently”. Addiction Vol. 105(7): 

1192–1202. doi: doi:https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2010.02931.x 

 

Iontchev, A., (1998). Central and Eastern Europe. I Grant, M., (red.). Alcohol and Emerging 

Markets: Patterns, Problems, and Responses. International Center for Alcohol Policies. 

Philadelphia, Penn: Brunner/Maze. ss. 177–201. 

 

Katikireddi, S. V., Whitley, E., Lewsey, J., Gray, L., & Leyland, A. H. (2017). 

“Socioeconomic status an effect modifier of alcohol consumption and harm: analysis of 

linked cohort data”. Lancet Public Health. Vol. 2(6): 267–276. doi: 

https://doi.org/10.1016/S2468-2667(17)30078-6 

 

Keyes, K. M., & Hasin, D. S. (2008). “Socio-economic status and problem alcohol use: the 

positive relationship between income and the DSM-IV alcohol abuse diagnosis”. Addiction. 

Vol. 103(7): 1120-1130. doi: https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2008.02218.x 

  

Knupfer, G. (1989). “The Prevalence in Various Social Groups of Eight Different Drinking 

Patterns, from Abstaining to Frequent Drunkenness: analysis of 10 U.S. surveys combined”. 

British Journal of Addiction. Vol. 84(11): 1305-1318. doi: https://doi.org/10.1111/j.1360-

0443.1989.tb00732.x 

 

Labovitz, S. (1967) Some Observations on Measurement and Statistics. Social Forces. Vol. 

46(2): 151–160, https://doi.org/10.2307/2574595 

https://doi.org/10.1093/alcalc/ags040
https://doi.org/10.1093/alcalc/ags040
https://10.0.4.22/j.1360-0443.1999.9412187112.x
https://10.0.4.22/j.1360-0443.1999.9412187112.x
https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.1999.9412187112.x
https://doi.org/10.1093/ije/26.3.584
https://doi.org/10.1093/ije/26.3.584
https://doi.org/10.1093/aje/kwn216
https://doi.org/10.1093/aje/kwn216
https://doi.org/10.1093/aje/kwn216
https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2010.02931.x
https://doi.org/10.1016/S2468-2667(17)30078-6
https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2008.02218.x
https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2008.02218.x
https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1989.tb00732.x
https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1989.tb00732.x
https://doi.org/10.2307/2574595


 34 

 

Labovitz, S. (1970). The Assignment of Numbers to Rank Order Categories. American 

Sociological Review. Vol. 35(3): 515-524. doi: https://doi.org/10.2307/2092993 

 

Leifman, H. (1996). Perspectives on Alcohol Prevention. Diss. Stockholm: Univ. 

 

Leifman, H. (2001). Trends in populations drinking. I Nordström, T. (red). Consumption, 

drinking patterns, Consequences and Policy Responses in 15 European Countries. ss. 45-75. 

 

Leifman, H., Ramstedt, M. & Hemström, Ö. (2001). The ECAS-survey on drinking patterns 

and alcohol-related problems. i Norström, T (red). Alcohol in postwar Europe: consumption, 

drinking patterns, consequences and policy responses in 15 European countries. Stockholm: 

National Institute of Public Health. ss. 105–126 

 

Leifman, H., Österberg, E., & Ramstedt, M. (2002). “Alcohol in Postwar Europe, ECAS II: A 

Discussion of Indicators on Alcohol Consumption and Alcohol-Related Harm”. Stockholm: 

National Institute of Public Health. 

 

McKee, M., Pomerlau, J., Robertson, A., Pudule, I., Grinberga, D., Kadziauskiene, K., 

Abaravicius, A., & Vaask, S. (2000). "Alcohol Consumption in the Baltic Republics." Journal 

of Epidemiology and Community Health. Vol 54(5): 361-66. doi: 

https://doi.org/10.1136/jech.54.5.361 

 

Mäkelä, P., Gmel, G., Grittner, U., Kuendig, H., Kuntsche, S., Bloomfield, K. & Room, R. 

(2005). Drinking and gender differences in drinking in Europe A comparison of drinking 

patterns in European countries. I Bloomfield, K (red.) et al. Gender, Culture and Alcohol 

Problems: a Multi-national Study, Project Final Report. Berlin: Charité Campus Benjamin 

Franklin  

 

Nolen-Hoeksema, S. (2004). “Gender differences in risk factors and consequences for alcohol 

use and problems”. Clinical Psychology Review. Vol. 24(8): 981-1010. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.cpr.2004.08.003 

 

Rehm, J., Ashley, M. J., Room, R., Single, E., Bondy, S., Ferrence, R. & Geisbrecht, N. 

(1996). “On the emerging paradigm of drinking patterns and their social and health 

consequences”. Addiction. Vol. 91 (11): 1615-1621. doi: 10.1046/j.1360-

0443.1996.911116153.x 

 

Robbins, C., & Martin, S. (1993). “Gender, Styles of Deviance, and Drinking Problems”. 

Journal of Health and Social Behavior. Vol. 34(4): 302-321. doi: 10.2307/2137369 

 

Simpura, J., & Karlsson, T. (2001). “Trends in drinking patterns among adult population in 15 

European countries, 1950 to 2000: a review”. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. Vol. 

18(1): 31–53. doi: https://doi.org/10.1177/145507250101801S08 

 

Skog, O. (1985). “The Collectivity of Drinking Cultures: A Theory of the Distribution of 

Alcohol Consumption.*”. British Journal of Addiction. Vol. 80(1): 83-99. doi: 

https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1985.tb05294.x 

 

https://doi.org/10.2307/2092993
https://doi.org/10.1136/jech.54.5.361
https://doi.org/10.1136/jech.54.5.361
https://doi.org/10.1136/jech.54.5.361
https://doi.org/10.1016/j.cpr.2004.08.003
https://doi.org/10.1016/j.cpr.2004.08.003
https://doi.org/10.1016/j.cpr.2004.08.003
https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.1996.911116153.x
https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.1996.911116153.x
https://10.0.9.3/2137369
https://doi.org/10.1177/145507250101801S08
https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1985.tb05294.x
https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1985.tb05294.x
https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1985.tb05294.x


 35 

Sulkunen, P. (1983) Alcohol Consumption and the Transformation of Living Conditions. I 

Smart, R. G., Glaser, F. B., Israel, Y., Kalant, H., Popham, R. E. & Schmidt, W., (red.). 

Research Advances in Alcohol and Drug Problems Vol. 7: 247–297. Springer, Boston, MA. 

Doi: https://doi.org/10.1007/978-1-4613-3626-6_7 

 

Van Oers, J. A., Bongers, I. M., Van de Goor, L. A., & Garretsen, H. F. (1999). “Alcohol 

consumption, alcohol-related problems, problem drinking, and socioeconomic status”. 

Alcohol and Alcoholism. Vol. 34(1): 78–88. doi: https://doi.org/10.1093/alcalc/34.1.78 

  

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. (Reviderad utgåva). Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 

 

Wilsnack, R. W., Vogeltanz, N. D., Wilsnack, S. C., & Harris, T. R. (2000). “Gender 

differences in alcohol consumption and adverse drinking consequences: cross‐ cultural 

patterns”. Addiction. Vol. 95(2): 251-265. doi: https://doi.org/10.1046/j.1360-

0443.2000.95225112.x 

 

White, K. R. (1982). “The relation between socioeconomic status and academic 

achievement.”. Psychological Bullentin. Vol 91(3): 461-481. doi: 10.1037/0033-

2909.91.3.461 

 

Wilsnack, R. W., Wilsnack, S. C., Kristjanson, A. F., Vogeltanz‐ Holm, N. D., & Gmel, G. 

(2009). “Gender and alcohol consumption: patterns from the multinational GENACIS 

project”. Addiction. Vol. 104(9): 1487–1500. doi: https://doi.org/10.1111/j.1360-

0443.2009.02696.x 

Elektroniska källor 
 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. (2012). Totalkonsumtionsmodellen. 

https://www.can.se/Tidskriften-AoN-old/Alkoholskador-ovantat-

stabila/Totalkonsumtionsmodellen/?fbclid=IwAR2KooAuRuBStDukpwknsJgSlO_cjJLtj33lf7

7kPUn3QFWLBpju5zESAlE (hämtad 2018-12-27) 

 

Beullens, K., Loosveldt, G., Denies, K., & Vandenplas, C. (2016). Quality Matrix for 

the European Social Survey, Round 7. 

https://www.europeansocialsurvey.org/docs/round7/methods/ESS7_quality_matrix.pdf 

(hämtad 2018-12-03) 

 

Mongan, D., & Long, J. (2015). Standard drink measures throughout Europe; people's’ 

understanding of standard drinks and their use in drinking guidelines, alcohol surveys and 

labelling. 

http://www.rarha.eu/Resources/Deliverables/Lists/Deliverables/Attachments/14/WP5%20Bac

kground%20paper%20Standard%20drink%20measures%20HRB.pdf (hämtad 2018-12-01) 

 

European Social Survey. (2014) Weighting European Social Survey Data 

https://www.europeansocialsurvey.org/docs/methodology/ESS_weighting_data_1.pdf 

(hämtad 2018-12-06) 

 

https://doi.org/10.1007/978-1-4613-3626-6_7
https://doi.org/10.1093/alcalc/34.1.78
https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.2000.95225112.x
https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.2000.95225112.x
https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.2000.95225112.x
https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2009.02696.x
https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2009.02696.x
https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2009.02696.x
https://www.can.se/Tidskriften-AoN-old/Alkoholskador-ovantat-stabila/Totalkonsumtionsmodellen/?fbclid=IwAR2KooAuRuBStDukpwknsJgSlO_cjJLtj33lf77kPUn3QFWLBpju5zESAlE
https://www.can.se/Tidskriften-AoN-old/Alkoholskador-ovantat-stabila/Totalkonsumtionsmodellen/?fbclid=IwAR2KooAuRuBStDukpwknsJgSlO_cjJLtj33lf77kPUn3QFWLBpju5zESAlE
https://www.can.se/Tidskriften-AoN-old/Alkoholskador-ovantat-stabila/Totalkonsumtionsmodellen/?fbclid=IwAR2KooAuRuBStDukpwknsJgSlO_cjJLtj33lf77kPUn3QFWLBpju5zESAlE
https://www.europeansocialsurvey.org/docs/round7/methods/ESS7_quality_matrix.pdf
https://www.europeansocialsurvey.org/docs/round7/methods/ESS7_quality_matrix.pdf
https://www.europeansocialsurvey.org/docs/round7/methods/ESS7_quality_matrix.pdf
http://www.rarha.eu/Resources/Deliverables/Lists/Deliverables/Attachments/14/WP5%20Background%20paper%20Standard%20drink%20measures%20HRB.pdf
http://www.rarha.eu/Resources/Deliverables/Lists/Deliverables/Attachments/14/WP5%20Background%20paper%20Standard%20drink%20measures%20HRB.pdf
https://www.europeansocialsurvey.org/docs/methodology/ESS_weighting_data_1.pdf


 36 

European Social Survey. (2018a). Om ESS. 

http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/sweden/ (hämtad 2018-10-12) 

 

European Social Survey. (2018b) ESS7 - 2014 Fieldwork Summary and Deviations 

https://www.europeansocialsurvey.org/data/deviations_7.html (hämtad 2018-12-03) 

 

European Social Survey. (2018c) EDUCATION, ESS7 - 2014 ed. 3.2 

https://www.europeansocialsurvey.org/docs/round7/survey/ESS7_appendix_a1_e03_2.pdf 

(hämtad 2018-12-10) 

 

European Social Survey. (2018d) European Social Survey (ESS) - Conditions of use 

http://www.europeansocialsurvey.org/data/conditions_of_use.html (hämtad 2018-11-30) 

 

Eurostat Statistic Explained. (2018). International Standard Classification of Education 

(ISCED). 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#Backgro

und (hämtad 2018-12-10) 

 

Folkhälsomyndigheten (2018). Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d16468d6725b48f7bfbad5f56c9a81cf/syf

te-bakgrund-nationella-folkhalsoenkaten-2018.pdf (hämtad 2018-12-26) 

 

IPSOS. Den europeiska socialundersökningen. (2018) Etik och sekretess. 

https://ess.ipsos.se/sekretess.php (hämtad 2018-11-30) 

 

Statistiska centralbyrån. (2015). Mer bortfall i statistiken. https://www.scb.se/hitta-

statistik/artiklar/2015/Urbanisering--fran-land-till-stad/mer-bortfall-i-statistiken/ (hämtad 

2018-12-19) 

 

World Health Organization. (2018). Global status report on alcohol and health 2018. Geneva: 

World Health Organization. 

https://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/gsr_2018/en/ 

(hämtad 2018-12-20) 

http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/sweden/
http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/sweden/
http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/sweden/
https://www.europeansocialsurvey.org/data/deviations_7.html
https://www.europeansocialsurvey.org/docs/round7/survey/ESS7_appendix_a1_e03_2.pdf
http://www.europeansocialsurvey.org/data/conditions_of_use.html
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#Background
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#Background
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#Background
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d16468d6725b48f7bfbad5f56c9a81cf/syfte-bakgrund-nationella-folkhalsoenkaten-2018.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d16468d6725b48f7bfbad5f56c9a81cf/syfte-bakgrund-nationella-folkhalsoenkaten-2018.pdf
https://ess.ipsos.se/sekretess.php
https://ess.ipsos.se/sekretess.php
https://ess.ipsos.se/sekretess.php
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2015/Urbanisering--fran-land-till-stad/mer-bortfall-i-statistiken/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2015/Urbanisering--fran-land-till-stad/mer-bortfall-i-statistiken/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2015/Urbanisering--fran-land-till-stad/mer-bortfall-i-statistiken/
https://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/gsr_2018/en/

