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Vissa forskningsresultat har visat att en måttlig alkoholkonsumtion
kan ha positiva effekter på den intellektuella kapaciteten när vi blir
äldre. Effekten har dessutom visat sig vara starkare för kvinnor än för
män. Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet
mellan alkoholkonsumtion, kön och den kognitiva förmågan i
åldrandet. Data från projektet SNAC-Kungsholmen har använts. 229
män och 323 kvinnor mellan 60 och 96 år svarade på frågor om sina
dryckesvanor. Kognitiv förmåga mättes med tre olika test. Sambandet
mellan alkoholkonsumtion och kognitiv förmåga, när kontroll gjorts
för ålder, visade endast signifikanta samband i verbal förmåga så att
de med låg alkoholkonsumtion hade det sämsta ordförrådet. I
jämförelse mellan högriskgruppen och övriga erhölls signifikant
samband endast för kvinnor i minnestesten, där en lägre prestation
kunde noteras för storkonsumenterna. Slutsatsen var att studien inte
kunde ge belägg för alkoholens positiva effekter på den kognitiva
förmågan i åldrandet, men en måttlig alkoholkonsumtion innebar inte
heller någon risk.

Att bevara sitt minne och andra kognitiva förmågor när man åldras är en
grundförutsättning för livskvalitet på äldre dagar. Även i det normala åldrandet får vissa
kognitiva förändringar betraktas som ofrånkomliga men det finns stora individuella
skillnader. Ett välfungerande socialt nätverk, intellektuell stimulans och fysisk aktivitet
är faktorer som anses kunna skydda mot demens och förtidigt åldrande (Fillit et al.,
2002). Att hjärnan åldras precis som andra organ i kroppen är ju ett ovedersägligt
faktum men olika livsstilsfaktorer ser ut att ha en avgörande betydelse för hur den
intellektuella förmågan fungerar på äldre dagar.

Enligt Christensen (2001) finns det bevis för att kognitiv hastighet och episodiskt minne
blir sämre med åren medan inlärda färdigheter (kristalliserad intelligens) förblir mer
eller mindre intakta. Med episodiskt minne avses det minne som gör att man kan
återkalla personligt upplevda skeenden och händelser, i motsats till semantiskt minne
som innefattar vår generella kunskap om omvärlden, språk, idéer och begrepp.
Variationen i testpoäng för hastighet och minne ökar med stigande ålder, vilket tyder på
att det finns flera faktorer som påverkar det kognitiva åldrandet. Många kognitiva
förändringar sker gradvis och börjar redan i den tidiga vuxenåldern och får därför ses
som en normal utvecklingsprocess. Så har t ex den kognitiva hastigheten sjunkit med
uppskattningsvis 20% vid 40 års ålder och med 40-60% vid 80 års ålder (Salthouse,
1982). Skillnaden mellan individer ökar med stigande ålder och hälsotillståndet hos de
gamla kan vara en del av förklaringen. Det får anses bevisat att kognitiv hastighet och
episodiskt minne deklinerar med stigande ålder medan den kristalliserade intelligensen
är relativt opåverkad även högt upp i åldrarna.
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Hur alkohol påverkar vår intellektuella kapacitet har varit föremål för många
undersökningar. Från att ha ansetts ha en enbart negativ påverkan har senare
forskningsresultat visat att ett måttligt dagligt alkoholintag kan ha en positiv effekt på
hjärnan, förmodligen genom påverkan på det kardiovaskulära systemet (Kivipelto,
Laakso, Tuomilehto, Nissinen & Soininen, 2002).

En måttlig alkoholkonsumtion kan förmodligen ha en positiv effekt på äldre personer
inte bara genom den rent medicinska inverkan på hjärta och kärl utan genom att ge ett
höjt stämningsläge och öka det allmänna välbefinnandet. Samtidigt är det helt klart att
det finns stora risker med att dricka alltför mycket. Samband har påvisats mellan
alkoholkonsumtion och diabetes, högt blodtryck, depression och olika typer av frakturer
(Stampfer, Hu, Manson, Rimm & Willett, 2000).

Gränsen mellan bruk och missbruk är flytande och toleransen för alkohol är mycket
olika för olika individer och för män och kvinnor både fysiskt och psykiskt. Det finns
ett samband mellan övermåttliga alkoholvanor och nedsatt kognitiv förmåga.  Bergman
och Engelbrektsson (2000) konstaterar att kvinnliga alkoholmissbrukare verkar vara
känsligare för alkoholens skadeverkningar än de manliga missbrukarna trots lägre
alkoholdoser och kortare missbruksperioder. Upp till en viss tröskelnivå påverkas inte
hjärnan nämnvärt av alkohol över tiden men den äldre hjärnan är känsligare än den
yngre. Var gränsen ligger för riskfritt drickande har inte kunnat fastställas eftersom
alkoholtoleransen varierar mellan olika individer, mellan män och kvinnor och mellan
äldre och yngre.

Att det finns ett samband mellan alkoholism och nedgång i den kognitiva förmågan
verkar det inte råda något tvivel om, men senare undersökningar har fokuserat mer på
hur ett måttligt socialt drickande påverkar den intellektuella kapaciteten och här har
man funnit ett positivt samband mellan alkoholkonsumtion och kognitiv förmåga. I flera
av undersökningarna har detta samband visat sig vara starkare för kvinnor än för män.
(Britton, Singh-Manoux & Marmot, 2004; Kalmijn, van Boxtel, Verschuren, Jolles &
Launer, 2002; Leroi, Sheppard & Lyketsos, 2002; Yonker, Nilsson, Herlitz &
Anthenelli, 2005).

En longitudinell amerikansk undersökning visade signifikant lägre nedgång över tid i de
kognitiva förmågorna hos alkoholanvändarna än hos absolutisterna. Detta gällde båda
könen, men effekten var tydligare hos kvinnor än hos män. Hos kvinnor kunde man
påvisa att ett måttligt regelbundet alkoholintag var förknippat med mindre förändringar i
den kognitiva förmågan än hos kvinnor som aldrig drack alkohol eller var
storkonsumenter. Författarna drog slutsatsen att det inte fanns något samband mellan
regelbunden alkoholkonsumtion och nedgång i den kognitiva förmågan och hos kvinnor
verkade alkoholkonsumtionen t o m kunna fördröja de åldersrelaterade förändringarna
(Leroi et al., 2002).

En måttlig alkoholkonsumtion har ett positivt samband med bibehållen kognitiv
förmåga hos äldre kvinnor och risken för försämring minskar dessutom. Till det
resultatet kom Espeland et al., (2004) i en annan amerikansk undersökning med data
från ”Women´s Health Initiative Memory Study”. Här studerades relationen mellan
alkoholkonsumtion och kognition hos kvinnor mellan 65 och 79 år. I jämförelse med att
inte dricka alls fann man att kvinnor som drack en eller flera drinkar per dag hade
signifikant mindre risk för nedgång i den kognitiva förmågan. Med reservation för att
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mellanliggande faktorer inte kan uteslutas konstaterade författarna att ett måttligt
alkoholintag hos kvinnor kan associeras med bättre kognition och reducerad risk för
kognitiv nedgång.

Även Kalmijn et al., (2002) fann ett positivt samband mellan alkoholkonsumtion och
kognition. I denna nederländska undersökning visade författarna att alkoholkonsumtion
kunde relateras både till ökad psykomotorisk hastighet och större flexibilitet, speciellt
bland kvinnor som drack mellan en och fyra drinkar per dag. Slutsatsen var att det fanns
ett positivt samband mellan alkoholkonsumtion och vissa kognitiva färdigheter. De
observerade sambanden var oberoende av skillnader i ålder, utbildning och
kardiovaskulära riskfaktorer.

I en longitudinell brittisk studie om relationen mellan alkohol och kognitiv funktion
fann man att den välgörande effekten av alkohol utsträcktes ända till en konsumtion av
mer än 240g per vecka (uppskattningsvis 30 drinkar). Av de personer som sade sig ha
druckit alkohol det senaste året hade de som druckit åtminstone en drink den senaste
veckan signifikant mindre sannolikhet att ha en kognitiv nedsättning jämfört med de
som inte druckit någonting alls. Effekten var starkare för kvinnor än för män, men när
social position infördes i modellen blev sambandet svagare. Den socioekonomiska
positionen mättes på basis av lön och yrkesroll och de som hade den högsta
alkoholkonsumtionen per vecka tenderade att tillhöra hög- och medelinkomsttagare
medan absolutisterna snarare tillhörde gruppen låginkomsttagare. (Britton et al., 2004).

Att alkoholkonsumtion både i medelåldern och senare i livet är positivt relaterad till den
kognitiva funktionen på äldre dagar visar en undersökning som genomfördes i östra
Finland mellan åren 1972-87 och med en uppföljning 1998. De undersökningsdeltagare
som inte drack någon alkohol i medelåldern hade sämre resultat i episodiskt minne,
psykomotorisk hastighet och exekutiv funktion jämfört med de som brukade alkohol
(Ngandu et al., 2006). Det har spekulerats i om den positiva effekten av alkohol kan
förklaras av vissa hälsosamma substanser i vin (antioxidanter) men detta motsägs av
den finska undersökningen där öl och sprit var de typiska alkoholdryckerna vid tiden för
studien.

Inte heller Ruitenberg et al. (2002) med data från the Rotterdam Study fann något
samband mellan typ av alkoholdryck och demens. När man kontrollerat för ålder, kön,
blodtryck, utbildning, rökning och vikt kvarstod faktum att de som regelbundet drack
alkohol i måttliga mängder hade en signifikant mindre risk att utveckla demens.

I de flesta regioner världen runt är sprit den dominerande rusdrycken uttryckt i ren
alkohol. Spritkonsumtionen har också ökat snabbast under de senaste 25 åren men även
ölkonsumtionen har stigit. Vinkonsumtionen däremot har minskat främst genom att de
vinproducerande länderna i Sydeuropa har minskat sin produktion och konsumtion
(Rehm et al., 2003). För att bedöma alkoholens skadliga verkningar är det dock inte
bara totalkonsumtionen man har att ta hänsyn till. Sambandet mellan alkohol och
sjukdomar eller dödlighet påverkas inte bara av totalkonsumtionen utan också av
individens dryckesmönster, vilket i sin tur är kulturellt betingat. Enligt Rehm et al.
(2003) ökar alkoholens skadeverkningar ju mer man dricker vid varje enskilt tillfälle
givet en viss alkoholmängd.
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Världens högsta alkoholkonsumtion per capita hittar man i delar av Östeuropa, tätt följt
av Syd- och Västeuropa (inklusive Sverige) och med Nordamerika på tredje plats.
Dryckesmönstren skiljer sig dock från varandra både vad gäller typ av alkoholdrycker
och hur mycket man i genomsnitt dricker vid varje tillfälle. I Östeuropa dominerar sprit,
i övriga Europa dricker man företrädesvis vin och öl och i Nordamerika står öl för mer
än 50% av alkoholkonsumtionen (Rehm et al., 2003).

Helt oavsett alkoholkonsumtion har man kunnat påvisa skillnader i kognitiva förmågor
mellan män och kvinnor. Män lyckas ofta bättre i uppgifter som gäller den spatiala
förmågan medan kvinnor vanligtvis har ett bättre episodiskt minne (Yonker et al.,
2005). Alkoholvanorna skiljer sig åt mellan könen, kvinnor dricker i allmänhet inte lika
ofta och i mindre kvantiteter än män (Dufoil et al., 1997).

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan alkoholkonsumtion,
kön och den kognitiva förmågan i åldrandet. Äldre undersökningar baserade sig oftast
på alkoholiserade män och man fann då brister inom många kognitiva områden som
problemlösning, visiospatial förmåga, inlärning och minne (Parsons, 1998). En
genomgång av senare års forskning, där fokus har legat på måttlighetsförbrukarna har
gett ett helt annat resultat. Det har visat sig att måttlig alkoholkonsumtion minskar
riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar. Den gynnsamma effekten på hjärtat skulle
därigenom också minska riskerna för kognitiv svikt när man blir äldre, eftersom det som
är bra för hjärtat också är bra för hjärnan (Britton et al., 2004; Kivipelto et al., 2002;
Ruitenberg et al., 2002). Vi kan därför förvänta oss att de som konsumerar måttliga
mängder alkohol presterar bättre på kognitiva tester än både absolutister och de som
bara tar ett glas vid sällsynta tillfällen. På basis av tidigare studier kan det dessutom
antas att de positiva effekterna av alkohol är starkare för kvinnor än för män.

Data från projektet SNAC-Kungsholmen har använts i studien. SNAC (The
Swedish National Study of Aging and Care) är en longitudinell studie som förutom på
Kungsholmen i Stockholm genomförs i Skåne, Blekinge och Hälsingland (SNAC-K
2001). Det generella syftet med undersökningen är att öka kunskapen om åldrandet och
hälsoläget bland personer 60 år och äldre. I undersökningen ingår intervju om livsstil
och hälsa, läkarundersökning och olika medicinska provtagningar. Undersökningen
kompletteras sedan med ett kognitivt test innehållande tio olika uppgifter som mäter bl.
a. episodiskt minne, ordförståelse, verbalt flöde och spatial förmåga.

Metod

Deltagare

I initialskedet av SNAC-projektet som på Kungsholmen startade 2001 ingick ca 3500
personer. De kom antingen till mottagningen vid Sabbatsbergs Sjukhus eller fick besök i
hemmet eller på aktuell vårdinrättning. De presumtiva deltagarna i projektet fick ett
brev med information om studiens syfte och uppläggning och kallades sedan till
undersökningen genom ett personligt telefonsamtal med en sköterska. Vid det första
besöket fick de lämna sitt skriftliga godkännande till att delta  i undersökningen och
informerades också om att de kunde avbryta sin medverkan närhelst de ville. För denna
studie har 552 personer valts ut fördelade på 229 män och 323 kvinnor i en ålder av
mellan 60 och 96 år. De har sedan delats in i fyra åldergrupper: 60-69 år, 70-79 år, 80-
89 år och 90-96 år (Tabell 1). Gruppen på 552 undersökningsdeltagare består av
personer som erbjudits och deltagit i en röntgenundersökning av hjärnan med
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magnetkamera (MR). MR-undersökningen i sig är inte aktuell för denna studie men var
den enda enskilda grupp där resultaten för de andra undersökningarna hade
sammanställts. Av de 552 undersökningsdeltagarna har 14 personer – fyra män och tio
kvinnor – fallit bort eftersom de tackat nej till de kognitiva testerna som avslutade
undersökningen.

Tabell 1. Försökspersonernas fördelning över kön och ålder

Kön/Ålder 60-69 70-79 80-89 90-96 totalt

Män 119 62 37 7 225
Kvinnor 148 100 55 10 313
Totalt 267 162 92 17 538

Alkohol

För att uppskatta försökspersonernas alkoholkonsumtion har frågor från intervjubatteriet
om livsstil och hälsa valts ut. Deltagarna har fått svara på frågor om sina alkoholvanor t
ex hur ofta, hur mycket, behov av återställare, skuldkänslor mm. En indelning i ”låg
alkoholkonsumtion”, ”måttlig alkoholkonsumtion” och ”hög alkoholkonsumtion” har
gjorts utifrån de två första frågorna: ”Hur ofta dricker Du alkohol? och ”Hur många
’glas’ dricker Du en typisk dag då Du dricker alkohol?” Hur mycket som avses med ett
glas visas i nedanstående tablå.

Följande indelning gjordes:
Grupp 1. ”Låg alkoholkonsumtion”
                 Aldrig/1 gång i månaden eller mer sällan
Grupp 2. ”Måttlig alkoholkonsumtion”
                 Ett-två glas 2 ggr/månaden - 4ggr/veckan eller mer
Grupp 3. ”Hög alkoholkonsumtion”
                 Tre-tio glas eller fler 2 ggr/månad - 4ggr/vecka eller mer

Dessutom har ur Grupp 2 och Grupp 3 de personer valts ut som bejakat någon av de
följande åtta frågorna: ”Hur ofta dricker Du sex sådana ’glas’ eller mer vid samma
tillfälle?, ”Hur ofta under det senaste året har Du inte kunnat sluta dricka sedan Du
börjat?”, ”Hur ofta under det senaste året har Du låtit bli att göra något som Du borde
för att Du drack?”, ”Hur ofta under det senaste året har Du behövt en ’drink’ på
morgonen efter mycket drickande dagen innan?”, ”Hur ofta under senaste året har Du
haft skuldkänslor eller samvetsförebråelser på grund av Dina alkoholvanor?”, ”Hur ofta
under det senaste året har Du druckit så att Du dagen efter inte kommit ihåg vad Du sagt
eller gjort?”, ”Har Du eller någon annan blivit skadad på grund av Dina alkoholvanor?”
och ”Har en släkting eller vän, en läkare eller någon annan inom sjukvården oroat sig
över Dina alkoholvanor eller antytt att Du borde minska på det?”. Denna grupp = Grupp
B, som indikerat att de upplevt något eller några problem med sina alkoholvanor, har
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valts ut för att kunna jämföras med de övriga i grupperna ”måttlig alkoholkonsumtion”
och ”hög alkoholkonsumtion” = Grupp A.

Kognitiva uppgifter

Ur det kognitiva testbatteriet har i denna studie tre tester valts ut – ”Episodiskt minne”,
”Mentala rotationer” och ”SRB” (synonymtest). ”Episodiskt minne” och ”Mentala
rotationer” har valts därför att de diskriminerar bäst mellan män och kvinnor, men också
för att de är ålderskänsliga. I ”SRB” förväntar vi oss inga könsskillnader. I ”Episodiskt
minne” visar testledaren upp 16 ord och läser samtidigt upp dem. Orden är vanliga
substantiv utan inbördes sammanhang. Testpersonerna får sedan i uppgift att under två
minuter återge så många ord de minns. Maxresultat är 16 rätta ord, vilket i praktiken är
omöjligt att uppnå. I ”Mentala rotationer” presenteras testpersonen för en geometrisk
figur. Sedan gäller det att ur ett urval av tre snarlika figurer välja ut det alternativ som är
identiskt med den första figuren men roterad åt ena eller andra hållet. Testet innehåller
tio uppgifter och testpersonen får 45 sekunder på sig för varje uppgift. Varje rätt löst
uppgift ger en poäng och maxpoängen är således 10 poäng. I ”SRB” får
försökspersonen två sidor med mer eller mindre vanliga svenska ord - 15 ord på varje
sida. För varje ord finns fem förslag på vad ordet betyder och uppgiften är att försöka
välja ut synonymordet och stryka under det. Alla rätt ger 30 poäng och den maximala
tiden detta får ta i anspråk är sju minuter.

Resultat

För att undersöka skillnaderna mellan könen och mellan de olika åldersgrupperna
beräknades envägs ANOVA. Resultatet på testet ”Episodiskt minne” visade som väntat
att antalet ihågkomna ord av 16 möjliga sjönk successivt med stigande ålder,
F(3,527)=20,64 p<.001. Kvinnorna presterade något bättre än männen, dock ingen
signifikant skillnad, F(1,527)=3,06 p=.081 (figur 1).

Figur 1. Medelvärden på Episodiskt minne uppdelat på kön och ålder

Resultatet på testet ”Mentala rotationer” visade också att prestationen successivt sjönk
med stigande ålder, F(3,521)=9,33 p<.001, och i detta test presterade männen bättre än
kvinnorna i alla åldersgrupper utom i åldersgruppen 90-96 år, F(1,521)=7,06 p=.008. I
denna åldersgrupp presterade kvinnorna bättre än de jämnåriga männen, men också

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

60-69 70-79 80-89 90-96

Män

Kvinnor



7

bättre än motsvarande grupp kvinnor i de två närmast föregående åldersgrupperna (figur
2).

Figur 2. Medelvärden på Mentala rotationer uppdelat på kön och ålder

Resultatet på ”SRB” (Synonymtest) visade en viss nedgång i resultatet med stigande
ålder, F(3,526)=14.73 p<.001 (med undantag av männen i åldersgruppen 80-89 år). I
åldersgrupperna 60-69 år och 70-79 år tycks män och kvinnor prestera på ungefär
samma nivå, men mera oväntat ökade skillnaden mellan män och kvinnor med stigande
ålder, med fördel för männen. Könsskillnaden i ”SRB” var endast marginellt
signifikant, F(1,526)=3,76 p=.053 (figur 3).

Figur 3. Medelvärden på SRB (Synonymtest) uppdelat på kön och ålder

I tabell 2. redovisas försökspersonernas medelålder uppdelad efter alkoholgrupp (med
standardavvikelsen inom parantes).

Tabell 2. Försökspersonernas medelålder med standardavvikelsen inom parantes

män kvinnor
Grupp 1 Låg 72,33 (9,42)   n=43 74,22 (9,35) n=98
Grupp 2 Måttlig 70,17 (12,02) n=124 69,75 (8,70) n=188
Grupp 3 Hög 67,57 (7,90)   n=58 68,65 (7,01) n=26
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För att undersöka eventuella skillnader i kognitiv prestation mellan de tre grupperna
med olika nivåer av alkoholkonsumtion beräknades envägs ANOVA, separat för
kvinnor och män, med ålder som kovariat. Resultaten visade signifikanta samband
mellan alkoholkonsumtion och kognitiv förmåga i ”SRB” (synonymtestet); män
F(2,221)=6,76 p=.001 och kvinnor F(2,305)=10,98 p<001. Grupp 1 med den lägsta
alkoholkonsumtionen hade alltså det sämsta ordförrådet. I övrigt varierade
signifikansnivåerna mellan p=.070 (män ”Episodiskt minne”) och p=.330 (kvinnor
”Mentala rotationer”).

I figur 4 och 5 visas de estimerade medelvärdena (kontrollerat för ålder) för resultaten
på de kognitiva testerna fördelat över de tre nivåerna av alkoholkonsumtionen för män
(figur 4) och kvinnor (figur 5) var för sig.

Figur 4.  Män Figur 5.  Kvinnor

I följande tabell har gruppen lågkonsumenter uteslutits och grupperna medel- och
högkonsumenter delats upp i de som angett att de upplevt något/några problem med sina
alkoholvanor (Grupp B) och övriga (Grupp A). Medelåldern (med standardavvikelsen
inom parantes) redovisas i tabell 3.

Tabell 3. Försökspersonernas medelålder med standardavvikelsen inom parantes

män kvinnor
Grupp A, utan problem 69,79 (11,71) n=140 70,23 (8,67) n=188
Grupp B, med problem 67,88 (7,72)   n=42 65,50 (5,97) n=28

För att undersöka eventuella skillnader i kognitiv prestation mellan de två
alkoholgrupperna beräknades envägs ANOVA, separat för män och kvinnor med ålder
som kovariat. Analyserna visade endast signifikant skillnad mellan grupperna i
”Episodiskt minne” för kvinnor, F(1,210)= 4,24 p=.041, så att de med
alkoholrapporterade problem presterade på lägre nivå än de som inte angett att de hade
några alkoholproblem. De övriga skillnaderna var inte signifikanta och varierade mellan
p=.148 (män ”Episodiskt minne”) och p=.873 (kvinnor ”SRB”).
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I figur 6 och 7 visas de estimerade medelvärdena (kontrollerat för ålder) på de kognitiva
testerna för Grupp A och Grupp B för män (figur 6) och kvinnor (figur 7) var för sig.

Figur 6.  Män Figur 7.  Kvinnor

Diskussion

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida en måttlig alkoholkonsumtion är
skadlig för den kognitiva förmågan i åldrandet eller om den tvärtom kan ha positiva
effekter. Som förväntat var den kognitiva prestationen relaterad till ålder, med högre
prestation i de lägre åldrarna. Kvinnorna presterade i förväntad riktning i ”Episodiskt
minne” och männen på en högre nivå i ”Mentala rotationer”. Måttlig
alkoholkonsumtion hade ingen negativ inverkan på den kognitiva förmågan, om möjligt
kunde det skönjas en svagt positiv trend i verbal förmåga för både män och kvinnor.
Vidare visade resultaten att kvinnor som uppgett att de hade upplevt problem i samband
med sin alkoholkonsumtion befanns prestera på en lägre nivå i den episodiska
minnesuppgiften. I övrigt upptäcktes inga skillnader mellan de med och utan
alkoholrelaterade problem. Dessa resultat diskuteras nedan.

Som förväntat var den kognitiva prestationen relaterad till ålder, med högre prestation i
de lägre åldrarna. Vi kan förvänta oss att den kognitiva hastigheten sjunker och att det
episodiska minnet blir sämre med stigande ålder, men en måttlig alkoholkonsumtion
påskyndar troligtvis inte denna process. Vi erhöll även de förväntade könsskillnaderna i
episodiskt minne och visiospatiala uppgifter (Yonker et al., 2005). Att gruppen kvinnor
90-96 år uppnådde högre poäng på den visiospatiala uppgiften än motsvarande grupp
män och även än kvinnor i yngre åldersgrupper får nog tillskrivas det faktum att det
bara rörde sig om tio individer, och att resultaten därför är osäkra. Mera oväntat var att
prestationen på synonymtestet sjönk så mycket i den äldsta åldersgruppen, men det kan
bero på att den kognitiva hastigheten sjunker med stigande ålder (Salthouse, 1982) och
att de allra äldsta kanske inte hann lösa uppgiften på sju minuter. Oväntat var också att
kvinnorna i de två äldsta åldersgrupperna klarade synonymtestet sämre än de jämnåriga
männen. Tyvärr fanns inte data rörande utbildningsnivå tillgänglig vid sammanställning
av resultaten i studien, men en förklaring kan vara att de äldsta kvinnorna kan ha haft en
lägre utbildningsnivå än de jämnåriga männen.
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Våra resultat visade också att en måttlig alkoholkonsumtion inte hade någon negativ
inverkan på den kognitiva förmågan. Några entydiga bevis för alkoholens välgörande
effekter har denna studie dock inte kunnat fastställa. Signifikant resultat uppnåddes
endast i ”SRB” där både män och kvinnor som tillhörde Grupp 1 (lågkonsumenter) hade
signifikant sämre ordförråd än övriga grupper. När det gäller lågkonsumenternas
resultat i ”SRB” är det är svårt att hävda att det berodde på att de drack för lite utan får
nog tillskrivas andra faktorer som t ex utbildningsnivå, socialt umgänge och läsvanor.
Britton et al. (2004) påvisar ju också i sin undersökning att det positiva sambandet
mellan alkohol och kognitiv förmåga blir svagare när man tar hänsyn till social
tillhörighet. Även om många undersökningar visar ett positivt samband mellan
alkoholkonsumtion och kognitiv förmåga är det svårt att leda i bevis att det verkligen är
alkoholen som ger de positiva effekterna. I många studier garderar sig också författarna
för att det finns många andra faktorer som kan påverka resultatet. Vi kan t ex tänka oss
att vindrickare också är mer intresserade av mat och äter en nyttigare och mer
balanserad kost. Vin förknippas ju ofta med medelhavsmat som innehåller mycket
grönsaker, olivolja och vitlök som anses bra för vår hälsa. Bättre ekonomi ger också
mer pengar till alkoholdrycker och den socioekonomiska ställningen är också positivt
relaterad med den kognitiva förmågan. Enligt Fillit et al. (2002) är ett välfungerande
socialt nätverk och intellektuell stimulans faktorer som anses kunna skydda mot
förtidigt åldrande. Det sociala umgänget med diskussioner och möten med andra
åsiktsriktningar är ofta förenat med alkoholkonsumtion vare sig det gäller en öl efter
jobbet, middagar med affärsbekanta eller helgfirande med barn och barnbarn.

Föreliggande undersökning kunde inte ge belägg för att alkoholeffekterna var mer
positiva för kvinnor än för män. Resultaten på ”Episodiskt minne” visade att
medelvärdena för både män och kvinnor steg med ökad alkoholkonsumtion.
Skillnaderna var dock icke signifikanta, men pekade ändå i samma riktning. I ”Mentala
rotationer” märktes en liten nedgång för de manliga högkonsumenterna, men inte för de
kvinnliga. Även om inga signifikanta skillnader kunde påvisas kan resultaten eventuellt
tyda på att måttlig alkoholkonsumtion har mer positiva effekter för kvinnor än för män,
vilket flera forskningsrapporter har visat (Dufoil et al. 1997; Leroi et al. 2002; Yonker
et al. 2005). Men att detta är fallet i flera av de refererade undersökningarna kan ju
också bero på att kvinnor i allmänhet dricker mer sällan än män och då oftast också i
mindre kvantiteter. Att vara berusad har ju aldrig varit lika accepterat för kvinnor som
för män.

Vi fann att kvinnor som uppgav att de upplevt problem med sin alkoholkonsumtion
presterade på lägre nivå i minnestesten än övriga grupper. Det stöder forskningsresultat
som visar att kvinnor är mer känsliga för alkoholens negativa effekter än män (Bergman
& Engelbrektsson, 2000).  Men om dessa kvinnor verkligen också drack mera än de
andra framkom inte i den här studien, de kanske bara oroade sig mer.

Att stora mängder alkohol är farligt för vår hälsa är odiskutabelt (Stampfer et al., 2000).
Alkoholforskare varnar för s.k. binge drinking som innebär att man dricker stora
kvantiteter vid ett och samma tillfälle. Det råder enighet om att det är ett farligt sätt att
dricka och kan t o m leda till döden genom akut alkoholförgiftning. Det anses att ca
25% av de alkoholrelaterade dödsfallen i Europa beror på olycksfall genom drunkning,
trafikolyckor mm. När det gäller binge drinking är det nog ett beteende som de flesta
personer över 60 år har bakom sig om de nu överhuvudtaget har praktiserat det tidigare i
livet. Det är naturligt att trappa ner sitt alkoholintag när man blir äldre – att dricka
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mindre vid varje tillfälle – den åldrande personen tål mindre och berusningseffekten är
kanske inte längre lika lockande.

Det har visat sig att ålder och utbildning är två faktorer som har stor inverkan på den
kognitiva förmågan. En av svagheterna i föreliggande studie är att hänsyn inte har
kunnat tas till utbildning och/eller socioekonomisk status. Det finns naturligtvis många
andra faktorer förutom dessa två som det hade varit intressant att undersöka. Övervikt är
ju ett aktuellt ämne och försökspersonernas BMI (Body Mass Index) finns med i många
undersökningar liksom även hälsotillstånd och eventuella sjukdomar som t.ex. diabetes.
Inom ramen för denna undersökning har detta dock inte varit möjligt.

De delvis motsägelsefulla resultaten inom området kan sannolikt förklaras av skillnader
i undersökningsmetodik. Vad som är mycket och vad som är litet varierade i de olika
undersökningarna. I en av de refererade undersökningarna ansågs kvinnor höra till
gruppen ”heavy drinkers” om de konsumerade åtta drinkar eller mer per vecka (Yonker
et al., 2005) i en annan studie behövdes det mer än åtta drinkar per dag för båda könen
för att inräknas i den grupp som hade den högsta alkoholkonsumtionen (Kalmijn et al.,
2002). Indelningen i grupper efter alkoholkonsumtion varierade också i
undersökningarna med mellan tre och nio olika grupper. I en av studierna deltog endast
kvinnor (Espeland et al., 2005), i andra hade man olika modeller för män och kvinnor
(Dufouil et al., 1997; Yonker et al., 2005). För att där räknas till högkonsument måste
en man dricka nästan dubbelt så mycket som en kvinna. Hur man mäter den kognitiva
förmågan varierade också mellan de olika undersökningarna. Det skiljde mellan vilka
och hur många tester man använde. Det kan givetvis också bidra till en osäkerhet i
jämförelsen mellan forskningsresultaten.

I Sverige har vi haft en moraliserande och förmyndaraktig syn på alkoholförtäring när
det gäller äldre människor som kanske inte kan klara av att handla själv. Men det är en
syn som håller på att förändras. Numera kan de äldre få en snaps eller ett glas vin till
maten även om de ligger på sjukhus eller bor på någon institution.

Sammanfattningsvis kan sägas att även om denna studie inte kunde ge några hållbara
bevis för alkoholens nyttiga effekter så visar den ändå att en måttlig alkoholkonsumtion
inte är associerad med en lägre kognitiv prestation under åldrandet. Inte heller de som
enligt denna undersökning hade en hög alkoholkonsumtion gjorde sämre resultat än
övriga grupper. Undantaget var de kvinnor som angett att de upplevt något problem
med sitt drickande. De presterade något sämre på minnestesten än övriga grupper.

Befolkningen i stort sett hela Europa blir allt äldre. Med stigande ålder ökar också
antalet demensfall, vilket innebär en stor kostnad för samhället. Tillgänglig forskning
visar dock att måttlig alkoholförtäring knappast har någonting med demensutvecklingen
att göra. Så skriver t ex Ruitenberg et al. (2002) att lågt till moderat drickande, vilket
motsvarar en till tre drinkar per dag, är associerat med signifikant lägre risk för demens.
Det ligger i samhällets intresse att de gamla förblir så friska och mentalt vitala som
möjligt. Om även en måttlig alkoholkonsumtion skulle visa sig bidra till
demensutveckling är det en allvarlig fara. Enligt många undersökningar, inklusive
föreliggande studie, verkar detta dock ej vara fallet.
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