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ABSTRACT 

 

The aim of this paper was to examine which discourses of women that could be found in 

Swedish policy documents concerning alcohol from the seventies until today. The questions 

asked were in which ways women’s drinking was described and how these descriptions could 

be analyzed and understood by critical discourse analysis and gender theory.   

 The results indicated two main discourses, one replacing the other over time. According to 

the first discourse, most clearly expressed in the official report from the seventies, women 

were not consumers of alcohol to the same extent as men. Their lower consumption was 

explained structurally, by referring to restricting sex-roles. The next discourse, beginning in 

the nineties, discussed women as consumers of alcohol. At the same time differences between 

male and female consumption was emphasized. This was especially manifested by the fact 

that reasons for women’s drinking were to be searched for on an individual, mostly 

psychological, level. Frequently young girls, alcohol and sexuality were associated and 

alcohol-free pregnancies were declared being one of the priority goals for the alcohol policy. 

Referring to underlying psychological causes women addicted to alcohol were also supposed 

to need a different and more extensive type of treatment than men.  

 
 
 
Keywords/nyckelord: discourse, women, alcohol policy/ diskurs, kvinnor, alkoholpolitik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 2 -



Innehåll 
 

1. INLEDNING     4  
1.1 Syfte och frågeställningar   4  
1.2 Begreppsdefinitioner    5  
1.3 Avgränsningar    5 

 
2. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING   5  

2.1 Kvinnors konsumtionsmönster   6 
2.2 Kvinnor, alkohol och social kontroll   6 
2.3 Kvinnor och alkohol under motbokstiden  7 
2.4 Svenska alkoholpolitiska diskurser efter motbokstiden 8 

 
        3. TEORETISKA PERSPEKTIV    9 

3.1 Socialkonstruktionism    10 
3.2 Diskursanalys    10 

3.2.1 Faircloughs kritiska diskursanalys  11 
3.2.2 Diskursanalytiska begrepp  13 

3.3 Hirdmans teori om genussystemet   14 
3.4 Att kombinera kritisk diskursanalys med genusteori  16 

 
       4.   METOD     16 

4.1 Vetenskapsteoretisk position   16 
4.2 Litteratursökning    17 
4.3 Urval     17 
4.4 Materialbearbetning och analys   18 
4.5 Validitet och reliabilitet    19 

 
      5.   RESULTAT OCH ANALYS    20 

5.1 Alkoholpolitiska utredningens betänkande  20  
  5.1.1 Problem med kvinnors drickande  20 
  5.1.2 Orsaker till kvinnors drickande   21 
  5.1.3 Åtgärdsförslag   22 
  5.1.4 Sammanfattning   23 
5.2 Alkoholpolitiska kommissionens betänkande  23 
  5.2.1 Problem med kvinnors drickande  25 
  5.2.2 Orsaker till kvinnors drickande  25 
  5.2.3 Åtgärdsförslag   28 
  5.2.4 Sammanfattning   30 
5.3 Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador 30 
  5.3.1 Problem med kvinnors drickande  30 
  5.3.2 Åtgärdsförslag   31 
  5.3.3 Sammanfattning   31 
5.4 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner  32 
  5.4.1 Problem med kvinnors drickande  32 
  5.4.2 Orsaker till kvinnors drickande  33 
  5.4.3 Åtgärdsförslag   34 
  5.4.5 Sammanfattning   34 
5.5 Diskurserna och deras förändring över tid  35 
5.6 Koppling till genussystemet   36 
 

6.   DISKUSSION     37 
6.1 Uppsatsens syfte    37 
6.2 Diskursernas förändring    38 
6.3 Samstämmighet med tidigare forskning  39 
6.4 Metoddiskussion och förslag till framtida forskning  40 
 

7.   REFERENSER     41 
  

 - 3 -



 

1. Inledning 
Svenska kvinnors alkoholvanor har ändrats avsevärt under efterkrigstiden. De mest 

betydande förändringarna ägde rum under sjuttiotalet. Det var då kvinnor började konsumera 

alkohol på ett sätt som tidigare varit förbehållet män. Idag står kvinnorna för en tredjedel av 

befolkningens totala alkoholkonsumtion (Helmersson Bergmark, 2004, s 294-295). 

Normer och värderingar kring dryckesbeteende utgör viktiga delar i den sociala 

konstruktionen av kön. Skillnader i hur män och kvinnor tillåts, och uppmuntras, att dricka 

säger mycket om vilka kulturella och sociala normer som existerar för vad det innebär att vara 

man respektive kvinna. I de samhällen som har tydligast uppdelade könsroller återfinns också 

de största skillnaderna mellan mäns och kvinnors konsumtionsmönster (Wilsnack & 

Wilsnack, 1997, s 3). Alkoholpolitiken reflekterar till stor del de värderingar och 

uppfattningar som råder i det omgivande samhället (Bruun & Frånberg, 1985, s 5). Samtidigt 

sätter den upp ramar och riktlinjer för hur det praktiska sociala arbetet i form av exempelvis 

förebyggande arbete, vård och behandling bör bedrivas. Utgångspunkten för denna uppsats är 

därför att undersöka hur kvinnors drickande återspeglats diskursivt i alkoholpolitiska 

styrdokument under de senaste decennierna.  Att studera diskurser och sociala konstruktioner 

innebär detsamma som att reflektera över vad som sägs, hur det sägs och hur det annars hade 

kunnat sägas (Börjesson, 2003, s 21). Genom diskursanalys blir det på så sätt möjligt att 

undersöka förutsättningarna för de verklighetskonstruktioner som vid en första anblick kan 

framstå som naturliga och självklara (a a, s 23).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka diskurser kring kvinnor som varit dominerande i 

svenska alkoholpolitiska styrdokument från sjuttiotalet och fram till idag.  

För att belysa detta utgår jag från frågeställningarna: 

 

• Hur beskrivs kvinnors drickande med avseende på problematiseringar av kvinnors 

drickande, orsaker till kvinnors drickande och åtgärdsförslag riktade mot kvinnors 

drickande? 

• Vilka diskurser kring kvinnor framträder då dessa beskrivningar analyseras med hjälp 

av diskursanalytiska begrepp? 

• Hur kan dessa diskurser förstås ur ett genusperspektiv? 
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1.3 Begreppsdefinitioner 
Diskurs: Diskurs är detsamma som det sätt på vilket man talar om någonting och ger det en 

mening. Diskursen både påverkar och påverkas av det omgivande samhället och dess 

strukturer (Fairclough, 1992, s 64). 

Genus: Med begreppet genus avses kön som social konstruktion (Hirdman, 2001, s 11-16). 

Alkoholpolitik: Med alkoholpolitik avses i denna studie endast de delar av den nationella 

alkoholpolitiken som är inriktade mot folkhälsa och syftar till att minska alkoholens sociala 

och medicinska skadeverkningar.   

Drickande: Ordet drickande används i uppsatsens frågeställningar och innefattar såväl 

alkoholkonsumtion som alkoholmissbruk.  

 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka diskurser kring kvinnor som varit dominerande i 

svenska alkoholpolitiska styrdokument under de senaste trettio åren. Hur bilden av män 

konstruerats ligger därför utanför studiens ramar. Undantag görs dock för de tillfällen då 

dessa konstruktioner kan användas för att tydliggöra det sätt på vilket kvinnor framställs. Den 

tidsmässiga avgränsningen motiveras genom att folkhälsoperspektivet inom alkoholpolitiken 

växt sig allt starkare under denna period. Istället för att, som tidigare, identifiera och 

kontrollera enskilda individers alkoholbruk har utvecklingen sedan sextiotalet alltmer gått 

mot att uppmärksamma vilka risker alkohol utgör för folkhälsan, samt att informera såväl 

individer som allmänhet om hur dessa risker kan bemästras (Tigerstedt, 2000, s.93). Vidare 

görs en avgränsning till att enbart undersöka statliga utredningar och nationella 

handlingsplaner från den aktuella tidsperioden.   

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 
 I detta kapitel tecknas en bakgrund till studiens ämne där tidigare forskning på området 

refereras. Jag har inte funnit forskning som specifikt behandlar alkoholpolitiska diskurser 

kring kvinnor under den aktuella tidsperioden, och kapitlet består därför av olika delar som 

tillsammans avser att ge en någorlunda täckande bild av området.  
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2.1 Kvinnors konsumtionsmönster  
Könsskillnader i alkoholkonsumtion går att återfinna i olika kulturer, samhällen och 

tidsepoker. Män står genomgående för en högre konsumtion (Helmersson-Bergmark, 2004, s 

298; Blume, 1997, s 462; Wilsnack & Wilsnack, 1997, s 1). De dricker oftare och mer vid 

varje tillfälle, och deras drickande resulterar i fler problem (Wilsnack & Wilsnack, 1997, s 1-

2). En undersökning utförd i 14 europeiska länder visade att män drack 40-250% mer än 

kvinnor. Könsskillnaderna var då minst i de nordiska länderna (Mäkelä et al., 2006, s 12). 

Utvecklingen i europeiska länder tyder på att könstillhörighetens inverkan på 

alkoholkonsumtionen minskar då sociala förändringar, såsom kvinnors rätt till arbete och 

utbildning, ger kvinnor samma möjligheter och anledningar som män att dricka alkohol 

(Wilsnack & Wilsnack, 1997 , s 2). I 80-talets Grekland blev exempelvis alkoholen en symbol 

för en ny kvinnlig livsstil som karaktäriserades av ökad frihet och moderniserade könsroller 

(Helmersson-Bergmark, 2004, s 297). Även svenska kvinnors alkoholvanor har förändrats i 

takt med det ökade tillträdet till tidigare manliga arenor och alkohol ses idag som ett naturligt 

inslag även i kvinnors sociala liv (a a, s 303). Den kvinnoroll som krävde måttfullhet i 

förhållande till alkohol har, om inte upplösts, så åtminstone försvagats. Och då det tidigare var 

moraliska värden som satte gränserna för vilken alkoholkonsumtion som var acceptabel har 

nu folkhälsoaspekten fått större tyngd (a a, s 294).  

 

2.2 Kvinnor, alkohol och social kontroll 
Restriktioner och normer för hur kvinnor respektive män bör konsumera alkohol, och hur de 

förväntas bete sig då de druckit, är betydelsefulla för den sociala konstruktionen av kön. Mäns 

drickande kan fungera som ett befästande av manlighet genom att innebära risktagande, 

styrkedemonstrationer och tillfälle att etablera kontakter med andra män. Den kvinnliga 

alkoholkonsumtionen kontrolleras, eller förbjuds, i större utsträckning då den antas ha negativ 

inverkan på kvinnors uppförande och beteende (Wilsnack & Wilsnack, 1997, s 3). Framförallt 

finns en rädsla för att berusningen ska minska den sociala kontrollen över kvinnors sexualitet, 

och att detta ska resultera dels i ett mer utlevande sexuellt beteende, men också i en ökad 

sexuell utsatthet ( Bogren, 2006, s 22; Blume, 1997, s 464; Järvinen & Rosenqvist, 1991, s 8; 

Room, 1996, s 230; Wilsnack & Wilsnack, 1997, s 3).  

Kopplingen mellan berusning, genus och sexualitet kan enligt Bogren (2006, s 22-23) 

förstås genom den traditionella syn där kvinnor definieras som stående nära naturen, samtidigt 

som män sammankopplas med kultur och civilisation. Detta synsätt grundar sig i den 
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reproduktiva roll kvinnor tilldelas i samband med graviditet och barnafödande och får till 

följd att kvinnors beteende i högre grad anses behöva kontrolleras. Enligt Bogren utmanar 

kvinnors berusning synen på hur en kvinna bör bete sig och därmed äventyras också 

uppdelningen mellan natur och kultur i kvinnligt respektive manligt (a a, s 55-62). 

Kopplingen till sexualitet blev också tydlig i en studie där Järvinen (1991, s 80-82) 

analyserat skälen till omhändertaganden av berusade kvinnor i Helsingfors mellan åren 1945 

och 1989 med utgångspunkt från polisprotokoll. Resultaten visar att motiven till 

omhändertagandena i hög utsträckning kunde relateras till kvinnornas sexualitet, men även till 

deras reproduktiva funktioner. De omhändertagna kvinnornas alkoholbruk och berusning 

kopplades på ett annat sätt än mäns ihop med deras föräldraroll. 

 Även Blume (1997, s 478-485) tar upp relationen mellan kvinnor, alkohol och föräldraskap 

då hon diskuterar synen på gravida alkoholkonsumerande kvinnor i USA. Hon ifrågasätter de 

lagliga förutsättningarna att utöva social kontroll över kvinnor endast utifrån det faktum att de 

är gravida. Bland annat beskriver hon hur alkoholkonsumerande kvinnor i vissa fall blivit 

dömda i domstol för att ha skadat de barn de väntar. Hon konstaterar att andra, socialt 

accepterade beteenden som kan innebära faror för fostret, som till exempel stress eller 

bantning, inte kontrolleras i samma utsträckning. Blume skriver angående de offentliga 

riktlinjer kring kvinnor och alkohol som finns i USA att de till alltför stor del grundar sig i 

stereotyper och traditionella föreställningar om alkohol i allmänhet och kvinnor i synnerhet. 

 

2.3 Kvinnor och alkohol under motbokstiden 
Mellan åren 1919 och 1955 syftade den konkreta utformningen av svensk alkoholpolitik i 

första hand till att begränsa mäns konsumtion. Knobblock (1995) undersöker hur det svenska 

restriktionssystemet fungerade under denna period och konstaterar att kvinnan främst sågs 

som ett offer för sin makes drickande, men också som en moralens väktare, som någon som 

kunde ansvara för att övervaka mannens alkoholintag (a a, s 112). Även Bruun (1985, s 307-

311) beskriver hur myndigheterna under denna tid fäste stora förhoppningar vid kvinnors roll 

som kontrollörer av sina makars alkoholkonsumtion. Politiker och utredare beskrev inte 

kvinnor som personer med något eget förhållande till alkohol, de relaterades i stället till sina 

mäns missbruk (Knobblock, 1995, s 113). Gifta kvinnor fick bara i undantagsfall ha egen 

motbok. De ogifta kvinnor som ansökte prövades utifrån betydligt hårdare kriterier än män, 

och bedömningens tyngdpunkt låg vid vilket mått av heder, ära och moral kvinnans person 

kunde tillmätas (a a , s 239). Knobblock konstaterar att det existerade en viss dubbelhet kring 
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synen på kvinnor och alkohol. Kvinnor sågs inte som alkoholkonsumenter. I vissa fall kunde 

deras ansökan om motbok godkännas med hänvisning till att de var i behov av alkohol av 

medicinska skäl, eller att de behövde alkohol att bjuda på vid representation i hemmet. 

Samtidigt skulle restriktionerna kring kvinnors alkoholkonsumtion vara särskilt stränga då 

kvinnors drickande befarades leda till social osedlighet. Knobblock hänvisar till den klassiska 

uppdelningen av kvinnan i den rena och den orena. Kvinnor i motbokstidens Sverige kunde 

följaktligen ses ur två olika perspektiv. Ur det första sågs de som varelser med högre 

moraliska principer, som varken var i behov av alkohol eller hade några önskemål om att 

dricka. Sett ur det andra perspektivet var kvinnor personer vars eventuella alkoholkonsumtion 

skulle leda till osedlighet och förfall och därför behövde kontrolleras (a a, s 198-199).  

 

2.4 Svenska alkoholpolitiska diskurser efter motbokstiden 
I samband med motbokens avskaffande 1954 tog en ny syn på alkoholkonsumtion vid. Även 

om det fortfarande fanns restriktioner, betonades det egna ansvaret för alkoholkonsumtionen i 

allt högre grad och den medicinska synen på alkoholism som sjukdom vann mark (Sutton, 

1996, s 37-45). I början av 60-talet inträdde ytterligare en ny alkoholdiskurs där alkoholism 

började ses som en konsekvens av omgivande samhällsstrukturer. Åtgärderna ansågs 

följaktligen behöva riktas mot faktorer utanför den enskilde individen. Exempel på 

förhållanden som sågs som orsak till alkoholism var fattigdom, arbetslöshet och social 

isolering. En utgångspunkt gemensam med den tidigare diskursen var dock det särskiljande 

som gjordes mellan å ena sidan alkoholism och å andra sidan normalkonsumtion av alkohol (a 

a, s 47-48). 

Denna relativt kortvariga diskurs avlöstes under det tidiga 70-talet av en syn där man 

utgick från antagandet om att det existerade ett samband mellan samhällets sammanlagda 

alkoholkonsumtion och förekomsten av såväl storkonsumenter som alkoholrelaterade 

problem. Denna totalkonsumtionsmodell har sedan 80-talet nått bred acceptans och de främsta 

medlen i kampen för en minskad totalkonsumtion har varit prissättning och begränsning av 

alkoholens tillgänglighet. En språklig förändring har också inneburit att talet om 

”normalkonsumenter” och ”alkoholister” ersatts av begreppen ”måttlighetsdrickare” och 

”högkonsumenter”.  Den tidigare distinktionen mellan dels oproblematisk alkoholkonsumtion 

och dels alkoholism har på så sätt suddats ut. Utgångspunkten blir därmed att vem som helst 

kan bli alkoholist och att det därför finns ett allmänintresse i att minska samhällets 

totalkonsumtion. Under denna period har också tydligare fokus på alkoholens sociala och 
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medicinska skadeverkningar utvecklats. Ett allt större intresse har även riktats mot kvinnors 

drickande. Framförallt har negativa konsekvenser av alkoholkonsumtion i samband med 

graviditet fått stor uppmärksamhet, bland annat genom statliga kampanjer (a a, 50-53). 

I samband med det svenska EU-inträdet tog två konkurrerande diskurser form. Den ena har 

eftersträvat att behålla den svenska alkoholpolitiska hållningen och har haft som målsättning 

att etablera denna inom ramen för det socialpolitiska EU-samarbetet. Den andra diskursen har 

istället argumenterat för en anpassning av alkoholpolitiken till EU:s juridiska och ekonomiska 

riktlinjer och lagar (a a, s 76-77).  

Även Olsson (2000) har i en studie av hur alkoholpolitik refererats och debatterats i svensk 

dagspress under slutet av 1990-talet funnit två dominerande diskurser som existerat jämsides. 

Han benämner dessa den restriktiva respektive den liberala diskursen och sätter dem i 

samband med större politiska, ideologiska och moraliska sammanhang. Den restriktiva 

diskursen ses som ett uttryck för tron på ett fortsatt starkt välfärdsamhälle och förespråkar 

universella alkoholpolitiska åtgärder samt betonar alkoholens negativa konsekvenser.  Den 

liberala diskursen ställer sig kritisk till detsamma och menar att en restriktiv alkoholpolitik 

saknar folklig förankring samt att det är viktigt att skilja mellan å ena sidan bruk och å andra 

sidan missbruk av alkohol (s 73-77). 

Under senare år har också en medicinsk diskurs gjort sig alltmer gällande på det 

alkoholpolitiska området. Statliga kampanjer har bland annat förmedlat budskapet om att 

risken att drabbas av alkoholproblem är individuell och delvis ärftlig. Samtidigt har 

övergripande förändringar i välfärdsstaten lett till att ansvaret för alkoholkontrollen till stor 

del förskjutits från samhället till individen (Abrahamson & Stenius, 2004, s 156-158). 

 

3. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel presenterar jag uppsatsens teoretiska utgångspunkter vilka är 

socialkonstruktionism, Faircloughs kritiska diskursanalys samt Hirdmans teori om 

genussystemet. 

  Kapitlet inleds med en kort introduktion till socialkonstruktionismen som utgör en grund för 

såväl diskursanalysen som genusteorin. Avsnittet om kritisk diskursanalys inleds med en 

allmän beskrivning av de grunddrag som olika diskursanalytiska riktningar har gemensamt, 

för att sedan närmare presentera Faircloughs teoribildning. Slutligen presenteras Hirdmans 

genusteori. 
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3.1 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism kan ses som ett samlingsbegrepp för en rad nya kritiska och radikala 

teorier som utvecklats inom psykologi, samhällsvetenskap och andra humanistiska ämnen 

under de senaste tjugo åren. Socialkonstruktionismen har sina rötter i postmodernismen som i 

sin tur är en reaktion på modernismen och dess sökande efter sanning och allomfattande 

principer (Burr, 2003, s 1-5). 

   Det är inte lätt att ge en enhetlig definition av socialkonstruktionismen. Enligt Burr (a a, s 2-

5) går det dock att urskilja fyra premisser som en socialkonstruktionistisk hållning bör grunda 

sig i. Den första av dessa är en kritisk inställning till självklar kunskap. I motsats till den 

positivistiska traditionen tror socialkonstruktionister inte att det går att uttala sig om 

någontings sanna natur genom objektiva observationer. De kategorier vi ser och konstruerar 

vår omvärld genom är inte de enda tänkbara. Andra verklighetskonstruktioner är möjliga. En 

andra grundläggande premiss är att vår förståelse av världen är en produkt av det historiska 

och kulturella sammanhanget. Våra uppfattningar avgörs av i vilken tid och på vilken plats vi 

lever, samt under vilka sociala och ekonomiska förhållanden. En tredje utgångspunkt är att 

kunskap är något som skapas i den dagliga interaktionen mellan människor. Detta gör att all 

form av mänskligt samspel, och särskilt skriven text, är intressanta studieobjekt för 

socialkonstruktionister. En fjärde premiss är slutligen att de konstruktioner som skapas ligger 

till grund för socialt handlande. Våra konstruktioner av världen möjliggör vissa former av 

socialt handlande samtidigt som andra handlingsalternativ försvåras.  

 

3.2 Diskursanalys 
Diskursanalysen har sin grund i socialkonstruktionismen och ansluter sig till de 

vetenskapsfilosofiska antaganden som presenterats ovan. Diskursanalys är inte enbart en 

metod för analys utan också ett teoretiskt förhållningssätt. Teori och metod hör ihop och det 

diskursanalytiska angreppssättet får därmed ses som en paketlösning (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000, s 10). 

  Enligt de diskursanalytiska perspektiven går vårt tillträde till verkligheten alltid genom 

språket. Den fysiska världen får sin betydelse genom de representationer av den som skapas 

genom diskursen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s 15). Exempelvis kan en 

översvämning av en flod, vilket är en händelse som i sig inte påverkas av människors språk, 

sättas in i olika meningsskapande sammanhang. Någon kan beskriva den som en konsekvens 

av kraftig nederbörd, medan någon annan ser den som en följd av växthuseffekten. En tredje 
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person skulle kunna tolka översvämningen som ett utslag av ”Guds vilja”. Av dessa tre olika 

diskurser följer också att vissa handlingsalternativ ses som mer rimliga och logiska än andra. 

Den diskursiva förståelsen får på så sätt sociala konsekvenser. Språket konstituerar därigenom 

den sociala världen och en förändring av diskursen leder också till en förändring av det 

sociala sammanhanget (a a, s 16).  

  Förändringar av språkets betydelse sker i den diskursiva praktiken, det vill säga i tal- och 

skrifthandlingar. Då människor pratar med varandra eller producerar texter utgår de från de 

strukturer som redan finns. Samtidigt möjliggör var och en av dessa tal- eller skrifthandlingar 

en förändring av diskursen i och med att tecken (ord) kan ges en delvis ny betydelse. Språket 

fyller därmed både en reproducerande och en förändrande funktion (a a, s 18). 

 

3.2.1 Faircloughs kritiska diskursanalys 
Den kritiska diskursanalysens syfte är att kombinera en lingvistiskt orienterad textanalys med 

sociala och politiska teorier på ett sätt som är användbart i samhällsvetenskapliga studier av 

sociala förändringar (Fairclough, 1992, s 1). 

   En viktig utgångspunkt är att diskursen står i ett dialektiskt förhållande till omgivande 

sociala strukturer. Å ena sidan formas och framtvingas diskursen av sociala strukturer på olika 

nivåer. På en samhällelig nivå kan det vara fråga om köns- eller klassförhållanden, men 

strukturer återfinns också inom exempelvis rättsväsendet eller skolsystemet. Å andra sidan 

konstituerar diskursen den sociala omgivningen. Diskursen bidrar till att utforma de sociala 

strukturer som den sedan själv påverkas av, direkt eller indirekt (Fairclough, 1992, s 64). 

Denna förståelse av diskurs innebär en tydlig åtskillnad gentemot andra diskursanalytiska 

riktningar där diskursen uppfattas som enbart konstituerande (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000, s 69). Det går att urskilja tre sätt på vilka diskursen påverkar sin omvärld. För det första 

bidrar den till att skapa sociala identiteter. För det andra bidrar den till att skapa sociala 

relationer mellan människor. Dess tredje funktion är att den medverkar till att skapa 

kunskaps- och betydelsesystem. Det är viktigt att inte överbetona vare sig diskursens roll i 

konstituerandet av de sociala strukturerna, eller tvärtom den sociala omgivningens inverkan 

på diskursen (Fairclough, 1992, s 65). 

    Bergström & Boréus (2005, s 321-322) anser att Faircloughs syn på diskursen som både 

konstituerande och konstituerad av rådande maktstrukturer innebär att hans teoribildning 

uppvisar stora likheter med ett marxistiskt synsätt. Enligt Bergström & Boréus motsäger 

Fairclough också dem som anser att ideologikritik inte är förenligt med en 
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socialkontruktionistisk utgångspunkt och menar istället att i ett samhälle med inneboende 

motsättningar måste kritisk teori existera. Den kritiska diskursanalysen bär också på 

ambitionen att verka för politiska och sociala förändringar (a a). 

  Fairclough har konstruerat en modell för diskursanalys där diskursbegreppet ses som 

tredimensionellt. Diskursen ses då både som en text, som en diskursiv praktik och som en 

social praktik. I analysen av diskursen som text är utgångspunkten lingvistisk och fokus ligger 

på textens grammatiska struktur. Med diskursiv praktik avses det sätt på vilket texten 

produceras, distribueras och konsumeras (Bergström & Boréus, 2005, s 322-324). Då 

diskursen ses som social praktik innebär det att den relateras dels till andra diskurser, men 

också till icke-diskursiva områden. Den diskursiva praktiken kan sägas ha en förmedlande 

funktion. Det är endast genom den diskursiva praktiken, det vill säga det sätt på vilket 

människor använder språk för att konsumera och producera texter, som texten har möjlighet 

att samspela med den sociala praktiken (Winther & Jörgensen, 2000, s 75). Diskursbegreppet 

åskådliggörs i nedanstående figur.  

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
SOCIAL PRAKTIK   

 
              
 
 
 
 
 
 
      
 DISKURSIV PRAKTIK 
(produktion, distribution, konsumtion) 

 
            TEXT 

                              
Det tredimensionella diskursbegreppet (Fairclough, 1992, s. 73.). 

 

För den här studien innebär detta att den första dimensionen, diskursen som text, kommer att 

utgöras av det valda materialet. Den diskursiva praktiken motsvaras av de alkoholpolitiska 

diskurserna kring kvinnor. Den sociala praktiken får slutligen ses som alkoholpolitikens 

praktiska konsekvenser, till exempel vad gäller förebyggande arbete, vård eller behandling av 

kvinnor med alkoholproblem. 
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Studiens fokus kommer att ligga på diskursbegreppets två första dimensioner, det vill säga 

diskursen som text samt den diskursiva praktiken. Den sociala praktiken kommer jag inte att 

undersöka, men den finns ändå med på så sätt att den är en konsekvens av, och förutsättning 

för, de andra dimensionerna. För att sätta diskursen i ett större sammanhang, och relatera den 

till de omgivande samhällsstrukturer den samspelar med, kommer jag däremot göra en 

koppling till Hirdmans teori om genussystemet.   

 

3.2.2 Diskursanalytiska begrepp 
Genom att analysera meningsbyggnader och ordval kan de delar av språkanvändningen som 

är mer otydliga än själva argumentationen synliggöras. Det blir på så sätt möjligt att komma 

åt mindre uppenbara ideologiska budskap (Bergström & Boréus, 2005, s 264; Winther & 

Jörgensen, 2000, s 87). Den kritiska diskursanalysen använder sig i högre grad än andra 

diskursanalytiska inriktningar av lingvistiska analysredskap (Bergström & Boréus, 2005, s 

323). De begrepp som jag använder i studiens textanalys är modalitet, transitivitet, 

passivisering och ordval. 

Begreppet modalitet avser med vilken grad av säkerhet och instämmande ett uttalande 

görs. Graden av modalitet visar sig ofta genom ord som ”förmodligen”, ”möjligtvis” eller 

”helt säkert” (Fairclough, 1992, s 158-159).  Ett slags modalitet är också sanning, då 

avsändaren helt enkelt uttalar sig om hur någonting ”är” (Winther & Jörgensen, 2000, s 88). 

Transitivitet syftar till att tydliggöra hur olika processer och dess deltagare beskrivs 

(Bergström & Boréus, 2005, s 177-178).  Processer kan återges som handlingar, och därmed 

bli något som utförts avsiktligt av någon. De kan också beskrivas som händelser, som 

förändringar som inträffar utan att någon medvetet agerat. Deltagare kan beskrivas antingen 

som agenter eller som mottagare. Agenten är den som handlar, medan mottagaren är den som 

påverkas av handlingen (Bergström & Boréus, 2005, s 281-283). Genom tillämpningen av 

begreppet väcks frågor om vem som görs ansvarig för vad och i vilken mån människor 

beskrivs som aktiva eller passiva. 

Inom ramen för transitivitet existerar också begreppet passivisering. Passivisering 

fokuserar på huruvida deltagare framställs som agenter eller mottagare. Genom passivisering 

sätts mottagaren i centrum även då processen inbegriper en agent. En konsekvens av detta kan 

bli att ansvar och orsakssammanhang suddas ut (a a, s 285).   

Att analysera textens ordval blir en möjlighet att närmare studera avsändarens val av 

perspektiv. Exempelvis kan nyhetsrapporteringen kring en konflikt utformas så att den ena 
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sidan sägs ”förklara” eller ”meddela” saker medan den andra sägs ”hävda” eller ”påstå” 

någonting (Bergström & Boréus, 2005, s 286). 

Den diskursiva praktiken analyserar jag genom begreppen intertextualitet och 

interdiskursivitet.  

 Med intertextualitet avses det sätt på vilket en text relaterar till tidigare texter. Detta kan 

ske genom att den aktuella texten införlivar andra texter, men också genom att den bestrider 

sådant som tidigare skrivits (Fairclough, 1992, s 84).  Med hjälp av begreppet synliggörs både 

historiens inverkan på texten och textens inverkan på historien. Intertextualiteten blir därmed 

ett uttryck för såväl stabilitet och kontinuitet som instabilitet och förändring (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000, s 78).  

 Interdiskursivitet är en form av intertextualitet och kan återfinnas i texter där flera, ibland 

motsägelsefulla, diskurser existerar parallellt (Bergström & Boréus, 2005, s 324). 

 

 3.3 Hirdmans teori om genussystemet  
Hirdman (2004) skriver att hon med genus vill sätta namn på den kunskap som finns om 

”manligt” och ”kvinnligt” och förståelsen av hur manligt och kvinnligt ”görs”.  Genus ska 

enligt henne ses som föränderliga tankefigurer, ”män” och ”kvinnor”, som skapar 

föreställningar och sociala praktiker.  Genussystemet strukturerar kön socialt och kulturellt. 

Det ses också som fundamentalt för andra sociala, ekonomiska och politiska ordningar (a a, s 

116). 

  Systemet möjliggörs av två grundläggande logiker, isärhållandets och hierarkins logiker. 

Isärhållandets logik innebär att manligt och kvinnligt inte bör blandas. Den bygger på en 

dikotomisering, ett tänkande där män och kvinnor ses som varandras motsatser. Den 

isärhållande logiken finns överallt och strukturerar både den fysiska ordningen, exempelvis 

vad män respektive kvinnor bör göra och vilka platser de bör befinna sig på, och den psykiska 

som till exempel vilka egenskaper som ses som kvinnliga alternativt manliga (a a, s 117-119). 

Det är en logik som går att spåra långt tillbaka i tiden och som blir särskilt tydlig då det 

kommer till arbetsdelning mellan könen. Ett sätt för isärhållandet att fortleva och anpassa sig 

till nya förhållanden har varit utvidgning. Detta innebär att i takt med att kvinnor fått fler 

rättigheter har det skapats ”extra rum” för kvinnor, som ett slags tillägg till ”normala” manliga 

verksamheter. Då kvinnor fick rätt att bli läkare skedde det till exempel inom särskilda 

utbildningar och då kvinnor började lönearbeta skrevs särskilda klausuler där ”kvinnolöner” 

reglerades in i arbetsavtalen (Hirdman, 2001, s 114-115).  De sätt på vilka isärhållandet 
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fungerar ändras i takt med att samhället genomgår förändringar. Ju mer differentierat ett 

samhälle blir desto mer subtilt blir också uttrycken för isärhållandets logik (Hirdman, 2004, s 

117).  

   Den hierarkiska logiken bygger på mannen som norm. Enligt denna logik är det män som är 

människor och därmed utgör normen för det normala och allmängiltiga. Hirdman menar att 

det är isärhållandets logik som är den drivande, det är den som genererar mannen som norm 

och därmed hierarkin. Det är därför fruktbart att i forskningssammanhang ställa frågor om 

isärhållandets principer. Exempel på sådana frågor kan vara hur de isärhållande logikerna ser 

ut inom olika områden, hur de rättfärdigas samt vilka faktorer (sociala, ekonomiska, kulturella 

eller psykologiska) som underlättat isärhållandet (a a, 117-118). 

   Hirdman skriver att det i varje samhälle och varje tid uppstår en form av ”kontrakt” mellan 

könen. Dessa genuskontrakt utgör genussystemets praktik. Kontraktet ska dock inte förstås 

som en produkt av två jämlika parters förhandlingar, tvärtom får det ses som utformat av den 

överordnade parten, den som har rätten att definiera den andra, underordnade. De osynliga 

kontrakten, som utgörs av de ömsesidiga föreställningarna, finns på tre olika samhällsnivåer. 

Dessa tre är den kulturella överlagringens nivå, den sociala integrationsnivån samt 

socialiserings- eller individnivån. På den kulturella överlagringens nivå återfinns 

föreställningarna om hur den ideala relationen mellan ”man” och ”kvinna” bör se ut. 

Genuskontraktet på den sociala integrationsnivån tar sig uttryck i bland annat arbetsdelning. 

På socialiseringsnivån utformas genuskontraktet mellan individer, exempelvis i ett 

parförhållande. Genuskontraktet blir ett slags operationalisering av genussystemet. Det kan 

appliceras på olika klasser, samhällen och tidsepoker för att urskilja hur systemets två bärande 

principer om isärhållande och hierarki fungerar i de olika fallen (Hirdman, 2004, s 120-121).  

  Genuskontrakten skapar balans, men medför också förhandlingar. Dessa 

förhandlingsprocesser präglas av en dialektik. Vid kriser och ifrågasättande av 

genuskontrakten väcks motreaktioner som syftar till att ideologiskt förstärka det existerande 

kontraktet, samtidigt som en förändring ändå tar form (a a, s 123-124).  

   Hirdmans modell har kritiserats för att vara alltför statisk. Genom teorin om genussystemet 

tycks möjligheterna till förändring små, och kvinnors sociala underordning ses som i princip 

omöjlig att upphäva. Hennes kritiker har också vänt sig emot att hon förklarar social 

underordning i systemtermer och menar att detta är fenomen som kräver förklaringar av mer 

komplex natur (Carlsson Wetterberg, 1992, s 36-37).   
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3.4 Att kombinera kritisk diskursanalys med genusteori 
Det finns enligt min åsikt flera anledningar till varför det är lämpligt att kombinera 

Faircloughs och Hirdmans teorier med varandra. För det första är den kritiska diskursanalysen 

i Faircloughs tappning en teori som bäst kommer till sin rätt då den kombineras med någon 

typ av sociologisk teori (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s 75). För det andra har båda 

teorierna fokus riktat mot hur maktförhållanden återskapas och förändras genom dialektiska 

processer där struktur och praktik samspelar. En tredje anledning att kombinera just dessa 

teorier är, enligt min mening, de likheter som finns mellan Faircloughs diskursbegrepp och 

Hirdmans genuskontrakt. Båda dessa begrepp påverkar sin omvärld på tre olika nivåer som 

till stora delar sinsemellan motsvarar varandra. Då diskursen bidrar till att skapa sociala 

identiteter ger genuskontraktet återverkningar på individ- och socialisationsnivån. På en 

samhällsnivå skapar diskursen sociala relationer vilket kan ses som jämförbart med att 

genuskontraktet återfinns på den sociala integrationsnivån. Slutligen har diskursen betydelse 

för skapandet av kunskaps- och betydelsesystem vilket motsvaras av hur genuskontraktet 

skapar föreställningar om manligt och kvinnligt på den kulturella överlagringens nivå.  

Till följd av detta har jag valt att i analysen av studiens resultat ersätta Hirdmans 

genuskontrakt med Faircloughs diskursbegrepp. Istället för genuskontraktet relateras 

diskursbegreppet till genussystemets bärande logiker om isärhållande och hierarki. Detta 

innebär dels att diskursanalysen kombineras med en teori som gör den bättre lämpad att 

besvara och analysera studiens forskningsfrågor, men också att teorin om genussystemet sätts 

i relation till en teori som erbjuder en mer dynamisk förklaringsmodell av 

samhällsförändringar. 

 

4. Metod 

Metodkapitlet inleds med en presentation av uppsatsens vetenskapsteoretiska position. Vidare 

går jag igenom litteratursökning, urval samt materialbearbetning och analys. Avslutningsvis 

diskuterar jag studiens validitet och reliabilitet.  

 

4.1 Vetenskapsteoretisk position 
Uppsatsens vetenskapsteoretiska position är socialkonstruktionistisk. Att inta en 

socialkonstruktionistisk hållning får vissa konsekvenser för genomförandet av studien. Bland 

annat innebär det att objektivitet ses som en social konstruktion, och på så sätt vare sig blir 
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möjlig eller eftersträvansvärd. Det går inte att göra sig fri från sina perspektiv och inta en helt 

neutral ställning. Både vilka frågor som ställs och vilka teorier som används är beroende av 

såväl personliga som samhälleliga konstruktioner av hur verkligheten ser ut och fungerar. 

Forskarens uppgift blir därför istället att förhålla sig till sina egna antaganden och 

föreställningar (Burr, 2003, s 152). Även Winther & Jörgensen (2000, s 29-30) konstaterar att 

ett inneboende problem i samtliga socialkonstruktionistiska angreppssätt är hur forskaren ska 

förhålla sig till den ”sanning” hon eller han själv producerar. De menar dock att ett följdriktigt 

och logiskt användande av teori och metod till viss del gör det möjligt att ställa sig 

främmande inför sina egna sanningar och självklarheter.  

De resultat som presenteras i studien har till följd av ovanstående inte ambitionen att uttala 

sig om hur någonting egentligen är. Mitt mål är istället att med en konsekvent metod- och 

teorianvändning klarlägga vilka diskursiva mönster som kan återfinnas samt att undersöka hur 

dessa kan förstås ur ett genusperspektiv.  

 

4.1 Litteratursökning 
Sökningar gjordes i LIBRIS och databaserna Artikelsök, ASSIA, IBSS och Sociological 

Abstracts i syfte att hitta litteratur som kunde belysa tidigare forskning på området. De 

svenska sökord som användes var alkohol och genus/könsroll* samt kvinn* och 

alkoholpolitik. De engelska sökorden var alcohol, gender och stereotypes samt alcohol och 

sex role . Kombinationerna gav olika utslag i de olika databaserna. Vid användandet av 

engelska sökord gav alcohol och gender ett alltför omfattande och till stora delar irrelevant 

utslag varför det kombinerades med stereotypes vilket ledde fram till ett mindre antal 

användbara träffar . Användandet av kombinationen alcohol och sex role ledde till ett 

överskådligt utslag. Att bygga på ovanstående kombinationer med ord såsom policy, politics 

eller political discourse gav dock inga fruktbara resultat. Vidare hittades användbar litteratur 

genom sökande i referenslistor.  
 

4.3 Urval  
Då studiens syfte är att undersöka diskurser kring kvinnor i alkoholpolitiska styrdokument 

från sjuttiotalet fram till nutid består urvalet av de statliga utredningar och nationella 

handlingsplaner som deklarerat den officiella politiken under denna period. Materialet består 

dels av två statliga utredningar: Alkoholpolitiska utredningens betänkande (SOU 1974: 90-93) 

och Alkoholpolitiska kommissionens betänkande (SOU 1994: 24-29) och dels av Nationell 
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handlingsplan för att förebygga alkoholskador (Prop. 2000/01:20) samt Nationella alkohol- 

och narkotikahandlingsplaner (Prop. 2005/06:30). Dessa fyra dokument utgör de 

styrdokument som genomgått en parlamentarisk process och legat till grund för den 

folkhälsoinriktade alkoholpolitiken under den aktuella tiden. De har på så sätt haft betydelse 

för vilka ekonomiska satsningar som gjorts och fått konsekvenser för hur det sociala arbetet 

utformats på området, exempelvis vad gäller förebyggande och behandlande insatser riktade 

speciellt mot kvinnor.   

 Utöver dessa dokument finns ytterligare två som jag valt att inte ta med i studien. Dels 

Socialstyrelsens förslag till program kallat Handlingsprogram för att minska 

alkoholkonsumtionen från 1990 och dels Folkhälsoinstitutets Nationell handlingsplan för 

alkohol- och drogförebyggande arbete från 1995. Dessa två väljs bort med hänvisning till att 

de inte genomgått någon parlamentarisk process på samma sätt som de utvalda dokumenten.  

 

4.4 Materialbearbetning och analys 
Inledningsvis läste jag igenom hela materialet översiktligt för att hitta de delar av texten där 

kvinnor och alkohol omtalades. Därefter gallrade jag materialet ytterligare genom att välja ut 

och mer noggrant läsa de avsnitt som var relevanta för uppsatsens syfte. Materialet från varje 

dokument strukturerades därefter genom att beskrivningarna av kvinnor och alkohol delades 

upp på rubrikerna: Problem med kvinnors drickande, Orsaker till kvinnors drickande samt 

Åtgärdsförslag. 

Jag analyserade därefter materialet med hjälp av Faircloughs kritiska diskursanalys och 

Hirdmans teori om genussystemet.  Faircloughs tredimensionella modell innebar i den här 

studien att diskursen som text bestod av textmaterialet i form av SOU:er och nationella 

handlingsplaner. Den diskursiva praktiken utgjordes av de diskurser kring kvinnor som 

återfanns i texten. Jag undersökte inte den sociala praktiken. Däremot utgjorde teorin om 

genussystemet en koppling till de omgivande maktstrukturer som påverkar och påverkas av 

diskursens tre nivåer. Den diskursiva praktiken länkades på så sätt till ett större sammanhang. 

Därigenom synliggjordes de strukturella förutsättningarna för diskurserna, samtidigt som det 

blev möjligt att studera huruvida diskurserna bidragit till att reproducera eller förändra dessa 

strukturer.  

 Jag har på så sätt genomfört analysen i tre steg. I ett första skede studerade jag 

dokumentens innehåll med avseende på problematiseringar, orsaksförklaringar samt 

åtgärdsförslag som rörde kvinnor och alkohol. Därefter analyserade jag dessa beskrivningar 
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med hjälp av de diskursanalytiska begreppen, modalitet, transitivitet, passivisering, ordval, 

intertextualitet och interdiskursivitet som presenterades i uppsatsens teorikapitel. I denna 

studie har jag dock begränsat tillämpningen av begreppet intertextualitet så att det enbart 

användes för att studera i vilken omfattning de olika dokumenten relaterade inbördes till 

varandra.   

Slutligen kopplade jag de diskurser som identifierats till teorin om genussystemet och dess 

hierarkiska och isärhållande logiker.  

  

4.5 Validitet och reliabilitet 
 Enligt Burr (2003, s 158) innebär ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt att 

diskussionen kring validitet och reliabilitet blir motsägelsefull. Då detta är begrepp som 

relaterar till i vilken grad undersökningars resultat är giltiga och tillförlitliga kan de enligt 

henne inte ses som lämpliga för att bedöma kvalitén på socialkonstruktionistisk forskning. 

Bergström och Boréus menar tvärtom att det är viktigt att, oavsett vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt, noga förklara hur man kommit fram till ett bestämt resultat (2005, s 352-353). 

Även Kvale (1997) diskuterar frågan om validitet i socialkonstruktionistiska och postmoderna 

sammanhang. Då utgångspunkten är att det inte existerar någon objektiv verklighet mot vilken 

kunskapen kan mätas, blir valideringen istället beroende av hur undersökningen kontrolleras, 

ifrågasätts och tolkas teoretiskt (a a, s 218). I enlighet med detta har jag valt att diskutera och 

förhålla mig till begreppen, vilket också blivit en hjälp för mig i studiens genomförande.   

I syfte att stärka studiens validitet har jag till viss del anpassat den kritiska diskursanalysen 

för att undersökningens forskningsfrågor ska kunna besvaras på bästa sätt. Vidare har mitt 

mål varit att ifrågasätta den egna tolkningen av studiens resultat, att överväga alternativa 

förklaringar samt att inte göra alltför långtgående tolkningar. 

För att uppnå god reliabilitet har jag eftersträvat tydlighet och noggrannhet i 

undersökningens alla delar. Jag har gått igenom det valda materialet systematiskt vartefter de 

delar som varit av intresse för studien lästs igenom flera gånger. Målet har också varit att 

beskriva arbetsprocessen på ett sätt som gjort den möjlig för läsaren att följa och bedöma. I 

syfte att uppnå genomskinlighet har jag gett användandet av citat en central roll då tolkningar 

motiverats. En aspekt av reliabilitet som varit av betydelse för denna studie är 

intrasubjektivitet som innebär att analyser och bedömningar är konsekventa. På så sätt 

minskar risken för att resultatskillnader mellan olika texter uppstår som en effekt av 

forskarens olikartade bedömningar snarare än av faktiska skillnader i synsätt hos dem som 
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skrivit texterna. Denna reliabilitetsaspekt blir särskilt viktig då undersökningen gäller 

förändringar över tid (Bergström & Boréus, 2005, s 36). Ett sätt att stärka intrasubjektiviteten 

är att använda sig av entydiga begreppsdefinitioner, vilket också eftersträvats i denna studie. 

  

5. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisar jag innehållet i varje dokument utifrån rubrikerna Problem med 

kvinnors drickande, Orsaker till kvinnors drickande samt Åtgärdsförslag. Jag gör samtidigt en 

diskursiv analys av innehållet utifrån begreppen modalitet, transitivitet, passivisering, ordval, 

intertextualitet och interdiskursivitet. Avslutningsvis sammanfattar jag resultatet vartefter det 

kopplas till teorin om genussystemet och dess hierarkiska och isärhållande logiker. 

Dokumenten presenteras i tidsföljd.   

 

5.1 Alkoholpolitiska utredningens betänkande 
Den alkoholpolitiska utredningen tillsattes i oktober 1965 och dess främsta uppgift var att 

granska effekterna av den nykterhetsreform som genomfördes 1954 och bland annat innebar 

att motbokssystemet avskaffades. I direktiven ingick att granska prispolitikens samband med 

alkoholkonsumtionen samt att kartlägga olika samhällsgruppers alkoholvanor. 

Slutbetänkandet överlämnades i oktober 1974 (SOU 1974:90, s 3-13). Utredningen omfattar 

fyra delar om sammanlagt cirka 1000 sidor. 
 

5.1.1 Problem med kvinnors drickande 
Utredningen nämner endast kvinnor på ett fåtal ställen.  Det är i till övervägande del manlig 

alkoholkonsumtion som diskuteras och alkoholkonsumenter och alkoholmissbrukare omtalas i 

de allra flesta fall som ”han”. Någon större vikt läggs inte heller vid könsskillnader i 

konsumtionsmönster. Utredningen konstaterar att kvinnors konsumtion ökat betydligt efter 

motbokens avskaffande (SOU 1974:90 s 136, s 228-251; SOU 1974:91, s 94; SOU 1974:93, s 

25, s 27, s 44), men detta problematiseras aldrig närmare. Då könstillhörighet omnämns är det 

oftast som en av flera variabler som kan antas ha betydelse för uppkomsten av fysiska 

alkoholskador.  

 
Risken för alkoholskada är inte beroende enbart av förtäringens omfattning. Sådana faktorer som 

konsumentens ålder, kön och vikt spelar in. ( SOU 1974:90, s 19) 

 - 20 -



 

Kvinnors ökade konsumtion betecknas som allvarlig, men diskuteras inte vidare och beskrivs 

på sätt och vis som ett nödvändigt ont.  

 
Därför måste det anses allvarligt [min kurs.] att den pågående – i och för sig önskvärda – 

tendensen till utjämning mellan manliga och kvinnliga uppgifter och beteenden, såväl inom 

arbetslivet som på andra områden, synes leda till att kvinnornas alkoholvanor närmar sig männens 

[min kurs.]. (SOU 1974:91, s 94) 

 

Att kvinnors alkoholvanor här sägs närma sig männens visar att något egentligt särskiljande 

inte görs mellan kvinnligt och manligt alkoholbruk. Kvinnors konsumtion beskrivs helt enkelt 

som att den befinner sig på en lägre nivå, inte som att den är av en i grunden annorlunda 

karaktär. 

Graviditet och alkohol diskuteras i ett kortare avsnitt. Man konstaterar att det inte finns 

några bevis för att alkoholism hos den gravida kvinnan skulle leda till missbildningar hos det 

väntade barnet, även om vissa fynd pekar i den riktningen. Frågan om huruvida lägre 

konsumtion skulle kunna utgöra en fara för fostret diskuteras inte (SOU 1974:90, s 39). 

 

5.1.2 Orsaker till kvinnors drickande 

Skillnaderna mellan mäns och kvinnors alkoholkonsumtion förklaras strukturellt genom 

hänvisning till könsroller som fördömer kvinnors drickande. Den utjämnande tendens som 

inträtt efter motbokstiden ses följaktligen som en konsekvens av att dessa roller till viss del 

moderniserats och förändrats. Även då kvinnors konsumtionsmönster vid upprepade tillfällen 

förklaras med hänvisning till detta går det att spåra en tvetydighet i dessa påståenden. 

 
I vissa fall ligger normernas betydelse i öppen dag. Att andelen kvinnliga alkoholmissbrukare i alla 

mätningar är avsevärt mindre än andelen manliga missbrukare beror tydligen [min kurs.] till stor 

del på de normer som styr könsrollerna och som stämplar storkonsumtion och berusning som 

okvinnliga beteenden. (SOU 1974:93, s 13) 

 

Ordet ”tydligen” signalerar att detta är den förklaring som finns och som utredningen 

accepterar, även om den inte är något man ställer sig villkorslöst bakom. 
 

Uppfattningen om det okvinnliga och förnedrande för en flicka eller kvinna att uppträda berusad 

torde fortfarande vara stark. Det framstår som rimligt att anta [min kurs.] att denna norm verksamt 
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bidragit till att antalet alkoholmissbrukare är så mycket lägre bland kvinnor än bland män.  (SOU 

1974:91, s 94) 

 

Även genom att presentera förklaringen med normernas inverkan som något som är ”rimligt 

att anta” öppnas möjligheter upp för alternativa förklaringsmodeller. På detta sätt försvagas 

påståendenas modalitet. Vid ett tillfälle blir ambivalensen inför denna förklaring uppenbar.  

 
Sannolikt [min kurs.] har familjestrukturens förändring och könsrollernas utjämning betydelse för 

omfattningen av alkoholkonsumtion och alkoholskador. Det material som föreligger ger dock inga 

säkra hållpunkter för ett ställningstagande [min kurs.]. (SOU 1974:90, s 136) 

 

Den förklaring som ges till kvinnors konsumtionsökning beskrivs först som trolig, men ges 

senare karaktären av en spekulation. Utredningen uppvisar dock inte någon interdiskursivitet i 

form av alternativa förklaringsmodeller till eller beskrivningar av kvinnors 

alkoholkonsumtion. Diskursen kring alkoholkonsumtionens samband med samhällsnormer 

och könsroller får därför ses som dominerande. 

 

5.1.3 Åtgärdsförslag 
Utredningen presenterar inte några specifika åtgärder för att minska kvinnors 

alkoholkonsumtion. I diskussionen om informationens roll för att nå de allmänna 

alkoholpolitiska målen uttrycks en förhoppning om att utvecklingen ska gå i riktning mot att 

män införlivar traditionellt kvinnliga föreställningar och värderingar runt alkohol i stället för 

tvärtom.  

 
Undersökningar under 1970-talet visar att [ köns- min anm.] skillnaderna är på väg att suddas ut. 

Ett mål för informationen kan här vara att söka påverka denna process. […]* Det ligger helt i linje 

med de mål APU anger för alkoholpolitiken att verka för att de föreställningar och värderingar 

beträffande alkohol vilka förknippats med kvinnans roll i samhället får dominera i en sådan 

utjämningsprocess. Detta gäller såväl debutålder som dryckesval, konsumtionsmängd och synen 

på berusning. (SOU 1974:91, s 178) 

 

Om denna information ska utformas så att kvinnors alkoholvanor verkligen lanseras som 

föredömliga för män, i samband med kampanjer eller liknande, framgår dock inte. 
__________________________________________________________________________________________ 

* […] betyder att text tagits bort av utrymmesskäl utan att citatets innebörd förändrats. 
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5.1.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att kvinnors drickande inte problematiseras i särskilt 

hög utsträckning. Att deras konsumtion ökar beskrivs som ”allvarligt”, men leder inte till att 

några åtgärder föreslås. Att kvinnors konsumtion varit så mycket lägre än mäns, men delvis 

ökat, förklaras strukturellt, genom att de könsroller som hindrat kvinnor från att dricka 

alkohol på samma sätt som män antas vara under förändring. 

 

5.2 Alkoholpolitiska kommissionens betänkande 
Den alkoholpolitiska kommissionen tillsattes i december 1991 och lämnade sitt 

slutbetänkande i mars 1994. I kommissionens uppdrag ingick att utvärdera den dittillsvarande 

alkoholpolitiken och lägga fram ett förslag för en kommande alkoholpolitik som skulle syfta 

till att minska den totala alkoholkonsumtionen och begränsa alkoholens skadeverkningar 

(SOU 1994:24, s 3-11). I direktiven ingick vidare att uppmärksamma kvinnors ökade 

alkoholkonsumtion (SOU 1994:24, s 193). Utredningen består av ett huvudbetänkande och 

fem delbetänkanden och omfattar sammanlagt cirka 1300 sidor.  Framförallt har 

delbetänkandet Kvinnor och alkohol SOU 1994:28 varit av intresse för den här studien.  

 

5.2.1 Problem med kvinnors drickande 

I utredningen nämns flera gånger att mäns alkoholkonsumtion är betydligt högre än kvinnors 

(SOU 1994:24, s 83, s 193; SOU 1994:25, s 43, s 127; SOU 1994:26, s 166, s 149-150; SOU 

1994:27, s 158; SOU 1994:28, s 15, s 27). 

 Delbetänkandet Kvinnor och alkohols fokus är till övervägande del riktat mot 

alkoholmissbruk. Vid flera tillfällen är det dock svårt att avgöra om det är missbruk eller 

konsumtion som diskuteras då ingen tydlig gräns dras mellan dessa företeelser. 

Kvinnor omtalas nu som alkoholkonsumenter i betydligt större utsträckning än i 1974 års 

utredning, men deras bruk av alkohol särskiljs på flera sätt från mäns.  Trots att man 

konstaterar att kvinnor dricker alltmer och i sammanhang som tidigare varit reserverade för 

män är utredningen noga med att klargöra att detta inte är fråga om något så okomplicerat 

som de förändrade könsroller utredningen från 1974 såg som förklaring. 

Till skillnad från den föregående utredningen ser man det inte heller som att kvinnor tar till 

sig traditionellt manliga alkoholvanor. Istället skapas en bild av det nya ”kvinnliga” 

dryckesmönstret. 
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Förändringen som håller på att ske kan således inte förklaras med att kvinnor övertar manliga 

dryckesmönster. Det finns negativa drag i det manliga mönstret som inte kvinnor eftersträvar eller 

attraheras av [min kurs.]. Kvinnor söker istället forma en ny identitet. Det traditionella 

kvinnomönstret för alkoholbruket löses upp och ett nytt kvinnligt mönster tar form. (SOU 1994:28, 

s 36) 

 

Utredningen uttalar sig här generaliserande om kvinnor. Den inledande meningen 

präglas av en tydlig modalitet. Att kvinnor inte vill dricka alkohol på samma sätt som 

män presenteras som ett faktum, och påståendet har ingen tydlig avsändare. I 

ovanstående citat illustreras också utredningens tydliga ambition att beskriva kvinnors 

alkoholkonsumtion som annorlunda än mäns då deras ökade drickande beskrivs som en 

strävan att etablera nya, specifikt kvinnliga, dryckesmönster.  

Relativt stort utrymme ges åt graviditet, alkoholbruk och fosterskador.  Avsnittet är delvis 

motsägelsefullt.  

 
Vissa studier [min kurs.] har visat på samband mellan alkohol under graviditet och missfall [min 

kurs.]och intrauterin död [dödfött barn]. Andra studier har ej [min kurs.] funnit sådana samband. 

(SOU 1994:28, s 54) 

 

I ovanstående citat konstateras att det inte går att uttala sig om något samband mellan 

alkoholbruk under graviditeten och missfall. Strax efter detta uttalas, med relativt stark 

modalitet att ett sådant samband föreligger. Ordet ”missfall” har då bytts ut mot synonymen 

”spontanabort”, vilket vid en första genomläsning får en något vilseledande effekt. 

   
 Risk för låg födelsevikt, spontanabort [min kurs.], prematurfödsel och neurologiska och mentala 

utvecklingstörningar finns [min kurs.] vid lägre konsumtionsnivåer. (SOU 1994:28, s 55) 

 

Utredningen problematiserar också unga flickors alkoholkonsumtion vid ett flertal tillfällen. 

Tydliga kopplingar görs då till sexualitet. Både alkohol och sexualitet ses som medel unga 

osjälvständiga flickor använder sig av för att hävda sig. 

   
Otrygga och osjälvständiga flickor som söker närhet och kontakt ställer upp [min kurs.] på 

pojkars/mäns villkor och underordnar sig dem. Flickan får [min kurs.] status och en plats i gruppen 

genom pojken. För att få kontakt, värme och relation använder [min kurs.] hon medlen alkohol i 

kombination med sexuell aktivitet. (SOU 1994:28, s 44) 
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Här tecknas en blid av flickor som utlämnade och beroende. Utredningen beskriver hur deras 

tillträde till omvärlden går genom pojkar. Sexualiteten antas inte i sig kunna fylla någon 

positiv funktion, istället anges kontakt, värme och relation som dessa flickors överordnade 

och eftersträvansvärda mål. Denna verklighetsbeskrivning uttrycks med en stark modalitet då 

den presenteras som ett faktum. Sexuell aktivitet beskrivs liksom alkoholkonsumtion och 

alkoholmissbruk upprepade gånger som ett uttryck för låg självkänsla. 

 
Den dåliga självkänsla som många flickor har och den osäkerhet de kan känna, till följd av kanske 

både dåliga föräldrarelationer och en svår skolsituation, är extremt riskfylld. Det blir en 

nödvändighet för dem att tillgripa olika medel för att dels anpassa sig, dels hävda sig. Missbruk 

och överdriven sexuell aktivitet är inte ovanligt hos dessa flickor när de kommer längre upp i 

tonåren. (a a, s.61)  

 

Liknande problematiseringar kring pojkars sexualitet saknas. Allra tydligast blir detta då 

sexuella övergrepp diskuteras. 

 
Alkoholkonsumtion, kanske med berusning, innebär också en större risk för flickor att bli 

utnyttjade [min kurs.] sexuellt och utsättas [min kurs.] för övergrepp. (SOU 1994:28, s 44) 

 

Genom den passivisering som görs sätts handlingens mottagare, flickan, i centrum. 

Handlingens agent, den (förmodligen) berusade pojken eller mannen, blir däremot osynlig. På 

så sätt fördunklas sambandet mellan pojkar/män, alkohol och sexuella övergrepp. Slutsatsen 

blir att sexuella övergrepp kan undvikas om flickor håller sig nyktra, medan pojkars och mäns 

alkoholkonsumtion förblir oproblematiserad. 

 

5.2.2 Orsaker till kvinnors drickande  
Skillnaden mellan mäns och kvinnors drickande beskrivs främst i form av specifikt kvinnliga 

orsaker till alkoholmissbruk. Fokus ligger här på det individuella och psykologiska planet. 

Kvinnors alkoholmissbruk ses, till skillnad från mäns, som en konsekvens av komplicerade 

bakomliggande problembilder (SOU 1994:24, s 194, s 196: SOU 1994:28, s 33, s 35, s 41) .  

 
Kvinnor symptomdricker på grund av psykologiska och psykiatriska problem och besvär, 

osäkerhet, låg självkänsla, ångest, oro, hjärtklappning, muskelspänningar och depressiva symptom. 

Egentlig depression föregår oftare missbruk hos kvinnor jämfört med män, hos vilka depressionen 
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oftare är en följd av missbruket (59). Alkoholen fungerar som en form av självmedicinering. Den 

reducerar spänningen, ångesten eller depressionen (30). (SOU 1994:28, s 41) 

 

Huruvida kvinnors ökade alkoholkonsumtion sammanfaller med en ökad psykisk ohälsa hos 

kvinnor diskuteras dock inte. Utredningen beskriver gång på gång kvinnors situation som 

präglad av utsatthet och beroende. De mår psykiskt dåligt, är ensamma, lider av ångest, oro, 

depressioner och låg självkänsla. Den höga alkoholkonsumtionen ses som en logisk 

konsekvens av dessa faktorer. Ordet ”komplex” är återkommande då denna bakomliggande 

orsaksbild ska beskrivas (SOU 1994:24, s 194, s 196: SOU 1994:28, s 33, s 35, s 41, s 69) och 

detta ordval får i sammanhanget en garderande funktion. Ingen av de angivna faktorerna bör 

enligt utredningen ses som enskild orsak till alkoholproblem. På så sätt tycks också kravet på 

att de ska kunna styrkas och beläggas minska. 

Samtidigt går det att spåra ett viss mått av interdiskursivitet. De strukturellt inriktade 

förklaringar som var aktuella i 1974 års utredning och betonar kvinnors förändrade 

samhällsposition och de allt större likheterna med mäns levnadsvillkor nämns, men tillskrivs 

ett relativt lågt förklaringsvärde (SOU 1994:24, s 194-195; SOU1994:28, s 35, s 36, s 41). 

Kvinnors ökade grad av förvärvsarbete diskuteras som en möjlig orsak till ökad konsumtion, 

men avfärdas delvis med hänvisning till motstridiga forskningsresultat. 

  
Arbetslivet ger kvinnor fler tillfällen att dricka alkohol, pengar att disponera också för alkohol och 

fler relationer till andra människor. Alkoholen är ett inslag i kvinnors förändrade villkor och 

samhälleliga position. Förvärvsarbetet antas, enligt en del undersökningar, påverka 

dryckesvanorna. […] Antagandet om att förvärvsarbetet i sig medför ökad alkoholkonsumtion hos 

kvinnor har däremot inte stöd i andra forskningsresultat. Sambanden med alkoholproblem är [min 

kurs.] betydligt mer komplexa vilket också speglas i att undersökningsresultaten är långt ifrån 

entydiga. Kvinnans personlighetsdrag, sociala och psykiska faktorer, utbildning och position i 

familj eller arbetsliv är några exempel på inslag i den komplexa bilden. (SOU 1994:28, s 35) 

 

Att kvinnors förändrade samhällsposition i sig självt är en otillräcklig förklaring presenteras 

med stark modalitet. Senare i utredningen återkommer dock resonemangen kring kvinnligt 

förvärvsarbete som en tänkbar orsak till ökad alkoholkonsumtion. 

 
Stress som en följd av arbetets krav, dubbelarbete, långa arbetsdagar, ringa inflytande och låg 

uppskattning är faktorer som ansetts vara [min kurs.] bidragande orsak till hög 

alkoholkonsumtion.[…] Kvinnor i karriärarbeten, ofta i konkurrens med män, riskerar hög 

alkoholkonsumtion på grund av arbetsplatsens eller kollegors alkoholvanor, god ekonomi, fritt 
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arbete etc. För kvinnor i tempoarbeten kan [min kurs.] problemen vara orsakade av tristess, 

isolering, nedvärdering etc. 

 

Graden av modalitet är dock relativt låg, och utredningen ställer sig inte heller här bakom 

teorin om sambandet mellan förvärvsarbete och alkoholkonsumtion.   

Män ges en central roll i beskrivningarna av varför kvinnor börjar högkonsumera alkohol. 

Bland annat skildras hur det är män som får kvinnor att börja dricka. Detta påstående uttrycks 

med en svagare form av modalitet då det refereras till som ett allmänt vedertaget antagande. 

 
En gängse uppfattning [min kurs.] är att flickors dryckesvanor grundläggs [min kurs.] vid 

introduktion till alkohol i samband med puberteten. Alkoholdebuten sker [min kurs.] tillsammans 

med pojkar, och det är pojkar, ofta något äldre än flickan, som ombesörjer introduktionen. (SOU 

1994:28, s 33) 

 

Ovanstående citat präglas också av en passivisering där flickor, handlingens agenter, till stor 

del osynliggörs. Det är inte flickor som börjar konsumera alkohol, det är deras dryckesvanor 

som ”grundläggs”. Tittar man närmare på citatets transitivitet blir det även tydligt att 

alkoholdebuten ges karaktären av en händelse snarare än en handling då den beskrivs som 

något som ”sker”. För kvinnor i karriärarbeten nämns manliga kollegor också som en 

bidragande orsak till hög alkoholkonsumtion (se ovan). Slutligen beskrivs också män som ett 

hinder för kvinnor som vill komma till rätta med sina alkoholproblem.  
 

Ett hinder för kvinnan att söka och få hjälp är att make/partner, som inte sällan själv är 

alkoholmissbrukare, motsätter sig behandling eftersom hustrun/partnern därigenom kan få en 

annan inställning till alkohol och därmed också till hans missbruk. (a a, s 66) 

 

Män beskrivs också i generella termer som mindre lojala med sina missbrukande hustrur än 

vad kvinnor är mot sina män i motsvarande situation. Påståendet uttrycks med stark modalitet 

vilket gör utrymmet för nyanser eller alternativ obefintligt. 

 
Mannen, som inte missbrukar, ser i allmänhet inte, eller vill inte se hustruns missbruk. Han 

blundar för problemen så länge han kan. Då missbruket inte längre går att hålla inom familjen blir 

[min kurs.] skilsmässan lösningen för mannen. (SOU 1994:28, s 50) 

 

Detta antas få katastrofala följder för den redan utsatta kvinnan. 
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Kvinnan blir också fysiskt övergiven och problembilden leder inte sällan till dramatiska händelser 

som kraftigt ökat missbruk, berusning, självmord eller självmordsförsök etc. (SOU 1994:28, s 50) 

 

 Kvinnors förutsättningar att handla självständigt framställs här som begränsade och 

deras situation tycks till största del bero på de villkor som sätts av den manliga 

omgivningen.  

Utredningen avsätter ett relativt stort utrymme till att diskutera unga flickors ökade 

alkoholkonsumtion.  Liksom för kvinnor beskrivs flickors användning av alkohol i mångt och 

mycket som ett sätt att fly från negativa känslor och psykiska påfrestningar.   

 
Flickor som börjar högkonsumera alkohol använder alkoholen som ett medel att fly från problem 

[min kurs.] i familjen och från ignorerande, avvisande eller kontrollerande föräldrar. Alkoholen 

minskar spänningar och kompenserar låg självkänsla och känslor av att vara åsidosatta. Pojkars 

konsumtion styrs i högre grad av påverkan från kamrater, umgänget i kamratgänget och den egna 

önskan [min kurs.] att bete sig ”manligt”. (SOU 1994:28, s 43) 

 

Också här uttalar sig utredningen om hur flickor, men även pojkar, i allmänhet är och gör. 

Även detta stycke utmärks av en stark modalitet. Inget utrymme ges för alternativa 

förklaringar. Som avgörande för en hög alkoholkonsumtion hos flickor ses deras bristande 

familjerelationer och låga självkänsla. Förklaringen till varför unga pojkar dricker utgör en 

kontrast. De beskrivs inte som beroende av sina familjerelationer utan anses istället bli 

påverkade av de kompisar de väljer att umgås med. Alkoholkonsumtionen ses också som ett 

aktivt handlande i syfte att uppnå ett önskat mål, manlighet. Konsekvensen blir att då flickor 

beskrivs som beroende beskrivs pojkar som självständiga. Och då alkoholen för flickor 

beskrivs som ett medel att slippa ifrån betungande inslag i tillvaron, ses den för pojkar som en 

möjlighet att uppnå något positivt och eftersträvansvärt. 

 

5.2.3 Åtgärdsförslag 
Utredningen skriver att kvinnors tilltagande konsumtion kräver en ökad uppmärksamhet och 

beredskap för att hindra vad man ser som en ogynnsam utveckling (SOU 1994:28, s 77).  

Att uppmärksamma skillnaderna mellan kvinnors och mäns alkoholkonsumtion beskrivs som 

nödvändigt för att kvinnors särskilda behov ska kunna tillgodoses i samband med hjälp, stöd 

och behandling (SOU 1994:28, s 18; SOU 1994:24, s 115). Alkoholmissbrukande kvinnor 

anses också behöva en annan typ av behandling än män i samma situation (SOU 1994:27, s 
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158-159). Med hänvisning till bakomliggande psykisk problematik ses en längre 

behandlingstid som nödvändig, och nykterhet beskrivs endast som ett första steg i 

rehabiliteringen (SOU 1994:28, s 68-69). Detta uttrycks dock med svag modalitet. 

 
Kvinnor behöver i allmänhet [min kurs.] längre behandlingstid än män. En förklaring som ges 

[min kurs.] är att män kan behandlas för sitt alkoholmissbruk och kan bli bra när nykterhet inträtt. 

Kvinnor har vanligen [min kurs.] en bakomliggande problematik, ofta [min kurs.] psykisk, vilken 

gör att de behöver en annan behandling än enbart hjälp att bli nyktra. (SOU 1994:28, s 68) 

 

Kopplingen mellan unga flickor/kvinnor, alkohol och sexualitet återkommer då förebyggande 

insatser diskuteras. 

 
Sambanden mellan ungdomars sexuella aktivitet och alkohol bör göra alkoholinformationen till ett 

givet inslag för flickor/kvinnor som besöker mottagningarna. (SOU 1994:28, s 79) 

 

Även i detta citat blir det tydligt hur flickor/kvinnor väntas ansvara såväl för sin egen som för 

pojkars och mäns sexualitet i sammanhang där det förekommer alkohol.  

I avsnittet om graviditet och alkohol framgår det att forskningen är delvis motsägelsefull, 

framförallt vad gäller risken för fosterskador vid lägre konsumtionsnivåer. Vilka direktiv som 

ska ges till gravida kvinnor är dock tveklöst. 

    
Målet bör vara att alla [min kurs.] gravida kvinnor ska ha sådana kunskaper [min kurs.] om vilka 

risker som är förenade med alkoholbruk under graviditeten att de frivilligt väljer att avstå från all 

[min kurs.] användning och att de betraktar graviditeten som en alkoholfri period i livet. (SOU 

1994:24, s 140) 

 

Det kan tyckas paradoxalt att alla gravida kvinnor ska ha kunskaper som utredarna själva inte 

har. En tolkning som förefaller rimlig är att den kunskap som ska förmedlas till kvinnor bör 

vara selekterad på ett sådant sätt att det naturliga valet blir att avstå från all 

alkoholanvändning under hela graviditeten. Utredningens ordval lämnar inte heller utrymme 

för tvetydigheter. Alkoholbruk bland gravida kvinnor ska motverkas ”kraftfullt” (SOU 

1994:24, s 13). Vidare talar man om att vissa kvinnor kan behöva ”ytterligare insatser” för att 

förmås avstå från alkohol, och att det är viktigt att ”upptäcka ’vem som är vem’” (a a, s 140).  

Utredningen skriver också att uppmärksamheten kring riskerna med alkoholkonsumtion under 

graviditeten avtagit och att informationen därför behöver intensifieras (a a, s 200).  
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5.2.4 Sammanfattning 
Utredningen uppmärksammar och problematiserar kvinnors drickande i betydligt högre 

utsträckning än vad som gjorts tidigare. Strukturella förklaringar till kvinnors ökade drickande 

diskuteras men avfärdas till förmån för förklaringar på ett individuellt, och till stora delar 

psykologiserande, plan. Unga flickors ökade alkoholkonsumtion diskuteras och 

problematiseras upprepade gånger med avseende på sexualitet. Alkohol och graviditet ges, 

trots en delvis motsägelsefull kunskap i frågan, stort utrymme. 

Vidare diskuteras kvinnors särskilda behov vad gäller förebyggande arbete, vård och 

behandling. Genomgående beskrivs både kvinnor och flickor som osjälvständiga, maktlösa 

och emotionellt utlämnade till män i sin omgivning. 

 

5.3 Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador 
De nationella handlingsplanerna tillkom på initiativ från den alkoholpolitiska kommission 

som genomförde 1994 års utredning (SOU 1994:24, s 13). Nationell handlingsplan för att 

förebygga alkoholskador antogs genom en proposition (2000/01:20) till riksdagen år 2000. 

Den omfattar cirka 100 sidor text och är därmed av betydligt mer begränsad karaktär än de 

föregående utredningarna. I handlingsplanens inledning anges att alkoholpolitikens mål även 

fortsättningsvis ska vara att begränsa alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar och 

att minska totalkonsumtionen (Prop. 2000/01:20, s 1-4 ). Kvinnors alkoholkonsumtion 

omnämns bara på ett fåtal ställen och inga specifika orsaker till kvinnors drickande anges. 

 

5.3.1 Problem med kvinnors drickande 
Även i detta dokument konstateras att kvinnors alkoholkonsumtion ökat efter motbokstiden, 

men att skillnaden i konsumtion mellan könen varit relativt konstant under 1980- och 90-talet 

och att män dricker mer än dubbelt så mycket alkohol som kvinnor (a a, s 10).  

Kön omnämns, liksom ålder, socialgrupp, etnisk tillhörighet, yrkestillhörighet och 

fritidsvanor, som en viktig variabel att ta hänsyn till vid kartläggningen av ungdomars 

alkoholkonsumtion (a a, s 61). Även då kvinnors och mäns biologiska förutsättningar att bryta 

ner alkohol diskuteras går det att se hur handlingsplanens författare inte förutsättningslöst 

ställer sig bakom det skrivna.   

 
Detta innebär att kvinnan blir mer berusad än mannen, om hon och han dricker lika stora mängder 

alkohol. Kvinnor är alltså ”känsligare” för alkohol, och får lättare alkoholskador av olika slag.  
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Genom att ordet ”känsligare” sätts inom citationstecken distanserar sig avsändaren delvis från 

påståendet vilket gör att modaliteten försvagas. 

Handlingsplanens intertextualitet kommer till uttryck i det avsnitt som behandlar alkohol 

och graviditet och till stor del bygger vidare på den föregående utredningen. Man konstaterar 

att det inte finns några faktiska studier av hur många barn som får skador till följd av att 

kvinnor druckit alkohol under graviditeten, men uttalar en farhåga kring att antalet barn som 

föds med fosterskador ska öka. Detta är dock något som uttrycks med relativ låg grad av 

modalitet. Påståendet försvagas genom ord som ”kan komma” och ”en risk”, och tillsammans 

med svävande hänvisningar blir tonen långt ifrån entydig.  

 
Några forskare [min kurs.] uppskattar att minst två till tre procent av samtliga kvinnor i Sverige 

har alkoholproblem, och drygt en procent av de gravida kvinnorna. Sammantaget kan [min kurs.] 

detta innebära en risk [min kurs.] för att andelen barn som föds med FAS [fetalt alkoholsyndrom, 

min amn.] eller FAE [fetala alkoholeffekter, min anm.] kan komma [min kurs.] att öka. (Prop. 

2000/01:20, s 74) 

 

5.3.2 Åtgärdsförslag  
Trots att osäkerhet fortfarande finns runt vilken alkoholmängd som är farlig för fostret ses 

alkoholfria graviditeter som ett av alkoholpolitikens prioriterade delmål (Prop. 2000/01:20, s 

38). Man betonar också vikten av att barnavårdcentraler ger information om alkoholens 

påverkan vid amning (a a, s 75). Vilken information som skall ges eller hur 

alkoholkonsumtion påverkar amning framgår dock inte. 

 

5.3.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis problematiseras kvinnors drickande enbart i samband med graviditet och 

biologi. Alkoholfria graviditeter omnämns som ett av alkoholpolitikens viktigaste mål och 

kvinnor beskrivs som fysiologiskt känsligare än män vad gäller förmåga att bryta ned alkohol. 

I övrigt omtalas kvinnor endast på ett fåtal ställen och inga specifikt kvinnliga orsaker till 

drickande anges. 
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5.4 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner 
Handlingsplanen antogs genom en proposition (2005/06:30) till riksdagen år 2005 och anger 

inriktningen för hur samhällets insatser under åren 2006 till 2010 ska genomföras och följas 

upp. Handlingsplanen för att förebygga alkoholskador upptar cirka 80 sidor av propositionen 

som också innehåller en nationell narkotikahandlingsplan. Som alkoholpolitikens 

övergripande mål anges att begränsa alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar 

genom att minska totalkonsumtionen och det skadliga dryckesbeteendet.  

 

5.4.1 Problem med kvinnors drickande 
Redan i de inledande meningarna betonas att hänsyn bör tas till skillnader i livsvillkor hos 

flickor, kvinnor, pojkar och män (Prop. 2005/06:30, s 1, s 32). Den ditintills gällande 

handlingsplanen från år 2000 har också fått kritik av remissinstanserna för sitt bristande 

jämställdhetsperspektiv (a a, s 32). Detta kan ses som ett exempel på intertextualitet mellan 

dokumenten. 

 Handlingsplanen konstaterar att män dricker mer än dubbelt så mycket alkohol som 

kvinnor, men att kvinnors konsumtion ökat kraftigt i ett längre tidsperspektiv (Prop. 

2005/06:30, s 8). Bland elever i årskurs 9 beskrivs dock en utveckling där pojkars 

alkoholkonsumtion minskat medan flickors ökat, vilket resulterat i att könsskillnaderna i 

konsumtionsmönster för denna grupp är mycket små (a a, s 44).   

Handlingsplanens intertextualitet visar sig också genom att den till stor del bygger vidare 

på 1994 års utredning vad gäller konstruktioner kring kvinnor och alkohol. Nya inslag har 

dock tillkommit. Den tydligaste förändringen är att uppmärksamheten nu riktas främst mot 

unga flickor och deras psykiska ohälsa, vuxna kvinnor fokuseras inte längre i samma 

utsträckning. 

Liksom i den tidigare utredningen diskuteras flickors sexuella utsatthet. En förändring är 

att även pojkar ses som möjliga offer för övergrepp. Ordet ”även” försvagar dock påståendets 

modalitet.  

 
Ett annat område som kräver fördjupad kunskap är sambandet mellan kön och alkoholkonsumtion 

och andra riskbeteenden, inklusive attityder till sexualitet [min kurs.]. […] I detta sammanhang är 

det viktigt att belysa om den ökade alkoholkonsumtionen utgör en riskfaktor för en ökad spridning 

av sexuellt överförbara infektioner inklusive hiv/aids liksom frågan om flickors och även [min 

kurs.] pojkars utsatthet för sexuella övergrepp. (Prop. 2005/06:30, s 35) 
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Det sammantagna intrycket av ordet ”även” i kombination med citatets inledande mening om 

att intresset bör riktas mot just ”kön och (…) attityder till sexualitet” gör, tillsammans med 

textens övriga sammanhang där kvinnor och framförallt unga flickor fokuseras, att flickors 

sexuella utsatthet då de druckit alkohol trots allt framstår som betydligt större än pojkars. 

 I resonemanget kring graviditet och alkohol görs, liksom i 1994 års utredning, ett 

antagande om att attityderna runt alkohol och graviditet blivit mer tillåtande. Vad detta 

antagande grundar sig i, hur dessa tillåtande attityder tagit sig uttryck eller vilka konsekvenser 

de har fått framgår dock inte. 

 

5.4.2 Orsaker till kvinnors drickande 
Återigen förstås kvinnors drickande utifrån komplicerade bakomliggande faktorer. Ett kortare 

avsnitt av handlingsplanen diskuterar specifikt kvinnliga orsaker till alkoholmissbruk. 

  
Bland de viktigaste [min kurs.] förklaringarna till alkoholmissbruk bland kvinnor är [min kurs.] 

otrygga familjeförhållanden i barndomen och erfarenheter av tidigt sexuellt utnyttjande. (Prop. 

2005/06:30, s 35) 

 

Att dessa förklaringar är viktiga slås fast med stark modalitet. Om de är viktiga på grund av 

att de är de vanligt förekommande, på grund av att de visar ett ovanligt starkt samband med 

senare alkoholmissbruk eller helt enkelt ses som viktiga på grund av sin allvarliga karaktär 

framgår däremot inte. En rad för denna handlingsplan nya faktorer som anses kunna samspela 

med senare alkoholmissbruk hos kvinnor anges också med stark modalitet. 

 
Det finns [min kurs.] flera samband mellan tidiga problembeteenden, rastlöshet och tidig 

sexualdebut med ökad risk för alkoholmissbruk senare i livet. Dessa samband behöver klargöras 

ytterligare. (a a, s 35) 

 

Hur dessa samband ser ut beskrivs inte och varken ”tidiga problembeteenden” eller 

”rastlöshet” definieras närmare. Här kan man också notera att den problematiserande 

kopplingen mellan unga flickor, alkohol och sexualitet kommit tillbaka, och att någon 

liknande koppling inte görs kring pojkar, alkohol och tidig sexualdebut. 

 Att unga flickor mår dåligt tas som en oproblematiserad utgångspunkt för resonemanget. 

Man skriver att mycket tyder på att ”flickor allmänt” mår sämre och ”flickors situation” 

beskrivs som präglad av självmordsförsök, självskadebeteenden, ätstörningar och 
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depressioner. Denna bild kopplas sedan samman med flickors ökade alkoholkonsumtion som 

därmed görs till ett av många uttryck för unga flickors psykiska ohälsa.  
 

Mycket talar för [min kurs.] att det är samma flickor som uppvisar dessa riskbeteenden som också 

har en hög alkoholkonsumtion, men det saknas kunskap [min kurs.] om de eventuella samband 

som finns mellan flickors situation och den ökade alkoholkonsumtionen bland flickor. (Prop. 

2005/06:30, s 45) 

 

Resultatet blir att flickors ökade alkoholkonsumtion associeras med en rad destruktiva 

beteenden utan att det finns belagt att något sådant samband existerar. Bilden som förmedlas 

är att unga flickor dricker för att de mår dåligt och att detta är problematiskt. Liknande 

problematiseringar kring alkohol och unga pojkar görs inte. 

 

5.4.3 Åtgärdsförslag 
Handlingsplanen skriver att det krävs fördjupade kunskaper om skillnader i mäns och 

kvinnors alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem och att fler metoder med ett 

uttalat jämställdhetsperspektiv måste utvecklas inom förebyggande arbete, vård och 

behandling (Prop. 2005/06:30, s 34). 

Vidare betonar handlingsplanen vikten av att ytterligare klargöra sambanden mellan de nya 

faktorer (problembeteenden, rastlöshet, tidig sexualdebut) som man tror skulle kunna ha ett 

samband med alkoholmissbruk (a a, s 35).   

 

5.4.4 Sammanfattning 
Handlingsplanen uppvisar betydligt större likheter med 1994 års utredning än med den 

föregående handlinsplanen från år 2000. En förändring är dock att intresset till övervägande 

del riktas mot unga flickor istället för kvinnor. Denna grupps ökade alkoholkonsumtion ses 

som ett uttryck för psykisk ohälsa och problemet placeras till stor del på individnivå genom 

hänvisningar till sådant som ”problembeteenden”, ”rastlöshet” och ”tidig sexualdebut”. 

Handlingsplanen skriver också att det krävs mer kunskap om skillnader mellan män och 

kvinnor i frågor som rör alkohol. Slutligen betonas vikten av att utveckla metoder med ett 

”uttalat jämställdhetsperspektiv”. 
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5.5 Diskurserna och deras förändring över tid 
Den tydligaste förändringen återfinns vid jämförelsen av Alkoholpolitiska utredningens 

betänkande från 1974 och Alkoholpolitiska kommissionens betänkande från 1994. Detta kan 

ses som en konsekvens av att en relativt lång tid förlöpt mellan dessa två utredningarna. 

Mellan Alkoholpolitiska kommissionens betänkande och de efterföljande nationella 

handlingsplanerna är tidsspannen kortare och förändringarna är också mindre uppenbara. 

Från att i Alkoholpolitiska utredningens betänkande ha varit i princip osynliga ges kvinnors 

bruk och missbruk av alkohol relativt stor plats i den senare utredningen. Även 

förklaringsmodellen har ändrats betydligt. I 1974 års utredning förklarades det faktum att den 

kvinnliga alkoholkonsumtionen var så mycket lägre än den manliga med hänvisning till 

traditionella könsroller som fördömde kvinnors drickande. I Alkoholpolitiska kommissionens 

betänkande från 1994 är i stället kvinnors ökade drickande i fokus, och den strukturella 

förklaringsmodellen får ge vika till förmån för förklaringar på den individuella nivån. 

Alkoholmissbruk bland kvinnors ses här främst som en konsekvens av psykiska problem 

såsom oro, depression, ångest och låg självkänsla.  

I Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador från år 2000 återfinns inte någon 

av dessa förklaringar. Bortsett från ett avsnitt om graviditet och alkohol problematiseras inte 

kvinnors bruk eller missbruk separat från mäns och inga könsspecifika orsaker till kvinnligt 

alkoholmissbruk diskuteras. I Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner från 2005 är 

dock resonemang från 1994 års utredning tillbaka. Återigen anges personliga problem och 

tidiga traumatiseringar som orsak till kvinnors alkoholmissbruk. Framförallt flickors ökade 

konsumtion kopplas samman med en bild där deras allmänna psykiska ohälsa beskrivs som 

tilltagande. Den strukturella förklaringsmodellen är nu helt frånvarande. 

Sammantaget blir det möjligt att urskilja två övergripande diskurser kring kvinnor och 

alkohol.  

 

1) Kvinnor är inte alkoholkonsumenter i samma utsträckning som män. Deras 

konsumtionsmönster bör förstås strukturellt. 

 

2) Kvinnor är alkoholkonsumenter, men de är annorlunda än män. Deras konsumtionsmönster 

bör i första hand förstås individuellt. 
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Den första diskursen återfinns i Alkoholpolitiska utredningens betänkande från 1974, medan 

den andra diskursen främst kommer till uttryck i Alkoholpolitiska kommissionens betänkande 

från 1994 och Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner från 2005, men till viss del 

även i Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador från 2000. Den sistnämnda 

diskursen har genomgått mindre förändringar under åren och innefattar problematiseringar 

kring kvinnors psykiska ohälsa, deras sexuella utsatthet samt deras reproduktiva roll. Vad 

gäller resonemangen runt kvinnors psykiska ohälsa ges dessa störst utrymme i utredningen 

från 1994. De återkommer dock i 2005 års handlingsplan, men då med en tonvikt på unga 

flickor och deras situation. Att unga flickor i allmänhet mår dåligt tas som en given 

utgångspunkt. Den ökade alkoholkonsumtionen förstås som en konsekvens av detta. Också 

diskussionen kring alkohol och unga flickors sexualitet får störst utrymme i 1994 års 

utredning, men ges även en relativt stor plats i handlingsplanen från 2005. Sexualiteten ges 

då, oberoende av om den sätts i samband med alkohol eller inte, en negativ laddning. Den 

beskrivs liksom alkoholen som ett destruktivt uttrycksmedel för den utsatta situation unga 

flickor förutsätts befinna sig i. Problematiseringar kring kvinnors alkoholkonsumtion i 

samband med graviditet återfinns i varierande utformning i samtliga studerade dokument. I 

Alkoholpolitiska utredningens betänkande från 1974 dras inga slutsatser om huruvida kvinnor 

bör avstå från att dricka alkohol under graviditeten. Ändå ges denna fråga utrymme i en text 

som i övrigt endast nämner kvinnor på ett fåtal ställen. Även den i stort sett könsneutrala 

handlingsplanen från år 2000 diskuterar frågan och definierar alkoholfria graviditeter som ett 

av alkoholpolitikens prioriterade delmål. Gemensamt för resonemangen kring graviditet och 

alkohol är, med undantag för 1974 års utredning, att det går att urskilja ett visst glapp mellan 

den faktiska kunskap som redovisas i frågan och de riktlinjer som sätts upp för hur 

rådgivningen kring graviditet och alkohol bör vara utformad. Medan de referat som görs till 

forskning kring alkohol och fosterskador är delvis svävande, och ibland till och med 

motsägelsefulla, är de delar som rör vilken information som ska ges till gravida kvinnor 

betydligt mer entydiga.    

 

5.6 Koppling till genussystemet 
Den kritiska diskursanalysen ser diskursen som samspelande med omgivande 

samhällsstrukturer. Diskursen både påverkas av och påverkar dessa strukturer. Den bidrar 

antingen till att förändra eller till att befästa dem. Sett utifrån Hirdmans teori om 

genussystemet kan de ovan identifierade diskurserna inte sägas utmana någon av detta 
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systems grundläggande logiker. Den första av dessa övergripande diskurser återskapar den 

hierarkiska logik som innebär att mannen ses som norm. I Alkoholpolitiska utredningens 

betänkande från 1974 omnämns alkoholkonsumenten oftast som ”han” och kvinnors 

alkoholkonsumtion berörs endast på ett fåtal ställen. 

Den särskiljande diskurs som kommer till uttryck i de efterföljande dokumenten blir ett 

befästande av den isärhållande logik som enligt Hirdman också genererar den hierarkiska. 

Hirdman skriver om hur det genom tiderna alltid skapats ”extra rum” för kvinnor då de trätt in 

på tidigare manliga områden. Sett i ljuset av detta framträder de särskiljande ambitioner, som 

framförallt återfinns i 1994 års utredning och delbetänkandet Kvinnor och alkohol, ännu 

tydligare. Att kvinnor nu blivit alkoholkonsumenter på allvar går inte att förneka. Det är också 

uppenbart att deras alkoholvanor uppvisar alltfler likheter med mäns. Som en konsekvens av 

detta ökar behovet av att definiera kvinnor som annorlunda. Särskiljandet motiveras med att 

kvinnors behov måste uppmärksammas för att bättre kunna tillgodoses genom stöd, 

behandling och förebyggande arbete. Resultatet blir beskrivningar av kvinnor där de 

framställs som osjälvständiga, maktlösa och utsatta. Kvinnors ökade alkoholkonsumtion ses 

också, trots att den fortfarande bara motsvarar knappt hälften av mäns konsumtion, som ett 

destruktivt beteende som signalerar att något inte står rätt till.   
 

6. Diskussion 
I detta kapitel diskuterar jag studiens resultat utifrån dess syfte. Kopplingar görs också till 

tidigare forskning på området. Vidare diskuterar jag val av metod och ger förslag på framtida 

forskning. 

  

6.1 Uppsatsens syfte 
Studiens syfte var att undersöka vilka diskurser kring kvinnor som varit de dominerande i 

alkoholpolitiska styrdokument från sjuttiotalet fram till idag. Som studiens resultat visat 

återfinns två övergripande diskurser varav den första kommer till uttryck i den 

Alkoholpolitiska utredningens betänkande från sjuttiotalet, men också, om än betydligt mer 

undanskymt, i Alkoholpolitiska kommissionens betänkande från nittiotalet. Bilden som 

tecknas av kvinnors situation i 1974 års utredning är relativt ljus. De traditionella könsroller 

som hållit kvinnor tillbaka på flera av samhällets områden, och bland annat stämplat 

alkoholkonsumtion som ett okvinnligt beteende, antas vara under förändring. Att kvinnors 

alkoholkonsumtion ökat sedan motbokens avskaffande, och väntas öka ytterligare i takt med 
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att utvecklingen går mot ett mer jämlikt samhälle beskrivs i och för sig som allvarligt, men 

leder inte till att några speciella åtgärder föreslås. Nästa diskurs återfinns i Alkoholpolitiska 

kommissionens betänkande, Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador samt 

Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner men visar sig allra tydligast i utredningen 

från 1994. Beskrivningarna av kvinnor koncentreras nu kring psykisk ohälsa och sexuell 

utsatthet, som ges stort förklaringsvärde då orsakerna till kvinnors ökade alkoholkonsumtion 

anges. Kvinnor beskrivs som annorlunda än män, och detta ses som något man måste ta 

hänsyn till i utformandet av insatser riktade mot kvinnor. Även resonemang kring alkohol och 

graviditet ges betydligt större utrymme än i den tidigare utredningen.  

Som uppsatsen visar har utvecklingen alltså gått från strukturellt till individuellt inriktade 

förklaringar. Det kan tyckas paradoxalt att den individuella, särskiljande diskursen är som 

starkast i det dokument där den delvis existerade parallellt med strukturella förklaringar. Detta 

skulle kunna förstås just som ett uttryck för etablerandet en ny diskurs. I de efterföljande 

dokumenten, där de strukturella förklaringarna är frånvarande, är också den särskiljande 

diskursen en aning mer nedtonad. 

 

6.2 Diskursernas förändring 
Enligt Sutton (1996) har de senaste årtiondenas alkoholpolitiska diskurs riktat allt tydligare 

fokus mot alkoholens sociala och medicinska skadeverkningar samtidigt som kvinnors 

drickande, och framförallt alkoholkonsumtion i samband med graviditet, uppmärksammats 

allt mer (s 50-53).  Att större intresse riktats mot alkohol och graviditet under senare år har 

också blivit tydligt i denna studies resultat. I flera av de undersökta dokumenten har det dock 

blivit möjligt att uttyda en skillnad mellan dels den relativa osäkerhet som präglat den 

kunskap som redovisats i frågan, och dels den säkerhet med vilken riktlinjer för hur 

information ska ges till gravida kvinnor formulerats.  Konsekvensen av detta blir en syn på 

gravida kvinnor där de indirekt beskrivs som inkompetenta att fatta beslut rörande sin egen 

kropp och hälsa utifrån nyanserad information.  

 En annan förändring över tid är att fokus till stor del förskjutits från kvinnor till flickor.  

Kanske kan detta sättas i samband med en bredare samhällsdiskurs där unga flickors psykiska 

ohälsa getts stor uppmärksamhet. 

Vad gäller de två övergripande diskurserna är utvecklingen från strukturellt till individuellt 

inriktade förklaringsmodeller förmodligen någonting som kan förstås utifrån större 

samhällsförändringar under den aktuella tidsperioden. En intressant fråga blir dock om det 
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överhuvudtaget varit möjligt att problematisera kvinnors alkoholbruk i samma utsträckning 

ifall man hållit fast vid den strukturella synen och kvinnors ökade alkoholkonsumtion setts 

som en konsekvens av samhällets demokratisering. I takt med stigande konsumtionsnivåer 

skulle detta på sätt och vis leda till en konflikt mellan å ena sidan ökad jämlikhet och å andra 

sidan kvinnors hälsa. Då förklaringarna istället flyttas till det individuella planet uppstår inte 

samma motsättning. Samtidigt blir det, genom särskiljandet mellan kvinnor och män, mindre 

uppenbart att kvinnors konsumtion problematiseras i högre grad än mäns trots att den befinner 

sig på en betydligt lägre nivå. 

 

6.3 Samstämmighet med tidigare forskning 
Uppsatsens resultat bekräftar den tidigare forskningen i fråga om synen på kvinnor, alkohol, 

sexualitet och social kontroll. Där beskrivs hur det finns en rädsla för att berusningen ska 

minska den sociala kontrollen över kvinnors sexualitet, och att detta ska resultera dels i ett 

mer utlevande sexuellt beteende, men också i en ökad sexuell utsatthet ( Bogren, 2006, s 22; 

Blume, 1997, s 464; Järvinen & Rosenqvist, 1991, Room, 1996, s 230, s 8; Wilsnack & 

Wilsnack, 1997, s 3). Kanske är det denna rädsla som går att spåra bakom de återkommande 

resonemangen kring hur alkoholkonsumtion gör unga flickor sexuellt utsatta. Även då dessa 

flickor i mångt och mycket framställs som offer, görs de på sätt och vis också ansvariga för att 

själva ha försatt sig i en situation där de har svårt att freda sig. Det är deras 

alkoholkonsumtion som problematiseras, inte pojkars eller mäns.  Inga positiva aspekter av 

kvinnlig alkoholkonsumtion lyfts heller fram som motbild till de mörka beskrivningarna av 

socialt, psykiskt och sexuellt utsatta alkoholkonsumerande kvinnor och flickor. Att unga 

flickor exempelvis skulle kunna dricka alkohol enbart för att det är spännande, ett sätt att 

känna sig vuxen, eller för att underlätta positiva kontakter med det motsatta könet framstår i 

detta sammanhang inte som något tänkbart alternativ.   

En parallell till den kluvna kvinnobild som Knobblock klarlägger i sin avhandling om 

motbokstiden synliggörs också då utredningen från 1994 slår fast att kvinnor inte vill dricka 

på samma sätt som män (SOU 1994:28, s 36). Knobblock beskriver hur kvinnor sågs antingen 

som individer med högre moraliska principer, utan vare sig behov av eller önskemål om att 

dricka, eller som personer vars alkoholkonsumtion skulle leda till osedlighet och förfall och 

därför behövde kontrolleras. Även de kvinnokonstruktioner som framträder i 1994 års 

utredning kan i viss mån delas upp i de som dricker på en behärskat, kvinnligt sätt och de som 

dricker på ett destruktivt, manligt. De senare anses behöva stöd och behandling och deras 
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behov beskrivs som annorlunda och mer omfattande än vad det är för män i samma situation. 

En möjlig slutsats att dra utifrån detta är att då kvinnor och flickor konsumerar alkohol på ett 

sätt som påminner om det traditionellt manliga är detta fortfarande ett så pass tydligt 

normbrott att det behöver ”sjukdomsförklaras”. 

 

6.4 Metoddiskussion och förslag till framtida forskning 
Den främsta anledningen till att jag valde att använda mig av Faircloughs kritiska 

diskursanalys i den här studien var att den tillhandhöll ett diskursbegrepp som gjorde det 

möjligt att se diskursen som samspelande med omgivande samhällsstrukturer. På så sätt kunde 

jag också använda mig av Hirdmans teori om genussystemet, vilket gav analysen ytterligare 

en dimension. En annan anledning var att den lingvistiskt grundade textanalysen möjliggjorde 

ett enkelt och strukturerat tillvägagångssätt i analysen av meningsbyggnader och ordval. En 

svårighet med den valda metoden har varit att beskrivningarna av hur den kritiska 

diskursanalysen bör tillämpas har varierat mellan de olika metodböckerna. I denna uppsats 

teori- och metodkapitel har målet därför varit att så enkelt och entydigt som möjligt förklara 

hur jag har valt att använda metoden. En annan aspekt att ta hänsyn till var att en studie som 

täckte in alla delar av det tredimensionella diskursbegreppet hade blivit för omfattande i detta 

sammanhang.  För att lösa detta problem valde jag att avgränsa undersökningen till att enbart 

gälla diskursen som text samt den diskursiva praktiken. Att studera en avgränsad del av den 

sociala praktiken kan därför bli ett förslag till fortsatt forskning. Det vore exempelvis 

intressant att undersöka vilket genomslag de senare årens särskiljande diskurs har fått i 

praktiskt socialt arbete med alkoholmissbrukande kvinnor. 
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