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Inledning – bakgrund, undersökningsdesign och metod 

1. INLEDNING – BAKGRUND, 
UNDERSÖKNINGSDESIGN OCH METOD 

 
Klara Hradilova Selin 
 
År 1999 erhöll det då nystartade Centrum för socialvetenskaplig alkohol- 
och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet forskningsmedel 
från Socialdepartementet för att kartlägga alkoholvanorna i den svenska 
befolkningen - dels i termer av mängd konsumerad alkohol och dels i termer 
av dryckesmönster och olika konsekvenser av drickandet. Anslaget resulte-
rade i två stora forskningsprojekt.  

Det första är det s.k. Monitorprojektet, som har pågått sedan våren 2000, 
med start för datainsamling i juni 2000. Projektets syfte är att genom månat-
liga intervjuer med 1500 personer vid varje tillfälle komma fram till en upp-
skattning av den totala alkoholkonsumtionen och dess förändringar. Med 
hjälp av kunskap från tidigare metodologiska studier (Kühlhorn, m.fl., 2000) 
har man kunnat utarbeta en metod för att, på ett bättre sätt än tidigare, 
hantera det i alkoholundersökningar alltid problematiska mörkertalet. Sedan 
Sveriges EU- inträde har det skett och sker fortlöpande en stor mängd alko-
holpolitiska förändringar i en mer liberal riktning, med ökad alkoholkon-
sumtion som konsekvens. Enligt resultat från det ovannämnda Monitor-
projektet har konsumtionen under år 2003 passerat 10-litersgränsen, räknat i 
ren alkohol per individ och år. Det innebär en ökning med hela 29 procent 
sedan 1996 (www.sorad.su.se, Leifman & Gustafsson, 2003). Den viktigaste 
frågan är dock vilken betydelse denna ökning har för utveckling av före-
komsten av olika alkoholrelaterade problem. Eftersom det ur denna aspekt 
också förefaller vara viktigt hur vi dricker och inte enbart hur mycket, kan man 
inte dra några självklara slutsatser om att den ökade konsumtionen automa-
tiskt kommer att leda till en ökning av problem och skador i befolkningen, 
även om det finns tecken på att så kan vara fallet.  

Det andra projektet, vars resultat presenteras i denna rapport, skulle i 
större utsträckning koncentrera sig på olika sätt att dricka alkohol samt på 
olika alkoholrelaterade problem. Det finns redan, som sagt, en del indikatio-
ner på att vissa problem håller på att öka som en konsekvens av den kraftiga 
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uppgången i konsumtionen. Exempelvis har alkoholrelaterad dödlighet1 
bland män ökat mellan 2000 och 2001 för första gången sedan mitten av 80-
talet. Bland kvinnor kan en liknande ökning observeras, men endast bland 
äldre, d.v.s. 45-64 år gamla. Bland yngre kvinnor har alkoholrelaterad död-
lighet däremot minskat under samma period (Socialstyrelsen, 2004). Andra 
uppgifter visar att rattfylleri är ett växande problem; mellan 2002 och 2003 
ökade exempelvis andelen dödade förare med alkohol i blodet från 28 till 29 
procent (Vägverket, 2004).  

Även om det sedan flera decennier har genomförts regelbundna alkohol-
vaneundersökningar i Sverige, har dessa främst koncentrerats på själva 
konsumtionen, d.v.s. den konsumerade genomsnittliga volymen. Mindre vet 
vi om andra aspekter av alkoholbruk, som t.ex. berusningsdrickande, 
dryckessammanhang, alkoholrelaterade problem inom olika livsområden, 
värderingar kring alkoholen eller om hur vanligt det är att drabbas av andras 
drickande. Några av dessa områden berörs i tidigare undersökningar, men 
det saknas en mer genomarbetad sammanställning av dessa uppgifter. En del 
information har visserligen funnits att hämta ur olika register, t.ex. data 
gällande alkoholrelaterade hälsoproblem, alkoholrelaterad dödlighet eller 
rattfylleri, men det gäller endast relativt få specifika typer av problem. Vad 
som är särskilt svårt att få en uppfattning om enbart med hjälp av 
registerdata är vilka befolkningsgrupper som löper störst risk för att drabbas 
av olika alkoholrelaterade problem. 

Förhoppningen är att kunna replikera undersökningen inom cirka 5 år 
för att kunna följa utvecklingen när det gäller alkoholrelaterade problem. 

Huvudsyftet med den föreliggande studien är alltså att kartlägga före-
komsten av alkoholrelaterade problem i svensk befolkning. Forskning visar 
att dryckesmönster, först och främst frekvensen av intensiva konsumtions-
tillfällen, är minst lika starkt, om inte starkare, relaterat till vissa alkoholrela-
terade problem som själva konsumtionsvolymen (Room m.fl., 1995; Rehm 
& Gmel, 1999; Mäkelä m.fl., 1999). Detta gäller i synnerhet diverse sociala 
problem, medan det finns en rad empiriska bevis för att alkoholrelaterade 
hälsoproblem, som t.ex. levercirros, är mer associerade med hög genom-
snittskonsumtion (Anderson, 1995; Bondy, 1996; Ramstedt, 2002; Duffy, 
2003). När det gäller alkoholrelaterade sociala problem, är kopplingen till 
dryckesvanor inte självklart endimensionell. Olika typer av sådana konse-
kvenser kan, förutom till mängden av konsumerad alkohol, relateras till olika 
sätt att dricka på, olika dryckessammanhang, olika dryckeskulturer och andra 
situationella faktorer (Bondy, 1996). Denna komplexitet har vi försökt att ta 
hänsyn till vid studiens utformning.  

                                                      
1  Uppgifterna gäller personer 30-64 år gamla som avlidit i alkoholrelaterade diagnoser (t ex 

alkoholförgiftning, levercirros, bukspottskörtelinflammation och alkoholism)  
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PILOTSTUDIEN 

Inför huvudundersökningen företogs ett omfattande förarbete. En pilot-
studie med test-retest design genomfördes i samarbete med TEMO.  

Syfte 
Syftet med pilotstudien var i första hand att testa frågeformuläret inför huvud-
studien. Resultaten skulle visa vilka frågor som var mest reliabla och menings-
fulla att ställa i huvudundersökningen och vilka som var mer problematiska, 
d.v.s. svårbegripliga, mindre tillförlitliga vid jämförelse av de två mättillfällen, 
med stort internt bortfall, med extremt få positiva svar eller liknande.  

Resultaten från pilotstudien är dessutom av mer allmängiltig karaktär. 
Det råder nämligen stor brist på liknande reliabilitetstester av många av de 
mätinstrument som länge har använts inom internationell forskning för att 
skatta förekomsten av alkoholrelaterade problem. Problemet har uppmärk-
sammats av bl.a. Världshälsoorganisationen i deras International Guide for 
Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm (WHO, 2000).  

Material 
Avsikten var att intervjua 750 personer, 16 år gamla eller äldre, vid två olika 
tillfällen med cirka en månads mellanrum. Intervjupersonerna rekryterades 
med hjälp av det pågående Monitorprojektet och dess månatliga intervjuer. 
Under hösten 2000 lades två frågor till i Monitorformuläret; en om frek-
vensen av intensivkonsumtionstillfällen (hur ofta man har druckit minst en 
flaska vin eller motsvarande mängd annan alkohol vid samma tillfälle) och 
en om i fall intervjuaren fick återkomma senare med ytterligare frågor. Per-
soner som hade druckit minst en flaska vin vid samma tillfälle minst en gång 
i veckan klassificerades som högkonsumenter. De som druckit minst en flaska 
vin vid samma dryckestillfälle någon gång under det senaste året, men inte så 
ofta som varje vecka betraktades som normalkonsumenter och de som aldrig 
hade druckit minst en flaska vin vid ett enda tillfälle ansågs vara lågkonsumenter.  

Avsikten med detta screeningförfarande var att kvotera in tre olika typer 
av alkoholkonsumenter, var och en motsvarande en tredjedel av urvalet 
(d.v.s. 250 lågkonsumenter inkl. icke-konsumenter, 250 normalkonsumenter 
och 250 högkonsumenter). På så sätt har högkonsumenter, som i andra 
undersökningar vanligtvis utgör ca 10 procent av urvalet, avsiktligt blivit 
överrepresenterade, dels för att bortfallet, både i början av undersökningen 
och mellan de två mättillfällena, kunde förväntas vara högst i denna grupp 
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och dels för att undersökningen fokuserade främst på alkoholrelaterade 
problem. 

Intervjuerna genomfördes under vintern 2000/01 och den genomsnitt-
liga tiden mellan första och andra intervjun var 29 dagar. Målet att intervjua 
250 högkonsumenter var inte möjligt att uppnå. Vid första intervjutillfället 
utfrågades 680 personer, därav 175 högkonsumenter, 249 normalkonsu-
menter och 256 lågkonsumenter, inklusive 66 icke-konsumenter (d.v.s. per-
soner som inte hade druckit någon alkohol under de senaste 12 månaderna). 
Ytterligare 152 personer (22 procent) föll bort mellan mätningarna. På så 
sätt har totalt 528 personer - 120 högkonsumenter, 186 normalkonsumenter 
och 222 lågkonsumenter (därav 59 icke-konsumenter) - blivit intervjuade vid 
båda tillfällena, se Tabell 1.1. Som väntat var alltså bortfallet vid varje steg 
högst bland högkonsumenter.  

TABELL 1.1. SVARSFREKVENS VID TEST OCH RETEST BLAND OLIKA 
KONSUMENTTYPER. PILOTSTUDIEN. 

 Avsikt att 
intervjua 

Intervjuade vid T1 Intervjuade vid T2 

  
n 

 
n 

 
% 

Bortfall
% 
 

 
n 

 
% 

Bortfall  
Mellan T1 

och T2 
(%) 

Lågkonsumenter 250 (66*) 256 37  0 222 (59*) 42 13 
    
Normalkonsumenter 250 249 37  0 186 35 25 
      
Högkonsumenter 250 175 26 30 120 23 32 
      
      
Samtliga 750 680 100 9 528 100 22 

 
*därav icke-konsumenter 

Frågeformuläret 
Förutom några internationellt etablerade mätinstrument som AUDIT (Al-
cohol Use Disorder Identification Test - se t.ex. Saunders m.fl., 1993) och 
frågor baserade på ICD-10 (International Classification of  Diseases, WHO 
1993) omfattade formuläret även frågor som tidigare använts i olika skandi-
naviska och amerikanska undersökningar samt en del nya frågor som be-
dömdes som relevanta (se hela formuläret i Appendix A). Frågor om alko-
holproblem delades in inom vissa livsområden: familj, sociala relationer, 
problem med arbete, ekonomi, alkoholrelaterade hälsoproblem, inblandning 
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med polis, alkohol i trafiken, alkohol och gräl, våld och olyckor, materiella 
skador som uppstått i samband med drickande, m.m. 

För att mäta alkoholkonsumtionen användes en internationellt rekom-
menderad skala (WHO, 2000), den s.k. graduated frequency scale2, som inte i 
någon större utsträckning har testats i Sverige. Respondenterna blev även 
tillfrågade om sin berusningsfrekvens.  

Med några undantag refererade samtliga frågor till de senaste 12 måna-
derna före intervjun. 

Några resultat 
Alla test-retest studier är förenade med en rad metodologiska problem. Det 
största har att göra med den tid som förflyter medan de två mättillfällena 
och de händelser som kan inträffa då. En persons svar är sällan identiska vid 
båda mätningarna, förutom när det gäller några få egenskaper som inte van-
ligtvis förändras över tid och som är lätta att komma ihåg (t.ex. eget kön).  

Skillnaderna i svaren kan spegla verkliga förändringar sedan det första 
testet, men de kan också vara exempelvis en effekt av dåligt minne, minskad 
ambition att på ett ärligt sätt besvara känsliga frågor - speciellt upprepade 
gånger, m.m. Det kan också finnas faktorer som påverkar svaren i motsatt 
riktning, d.v.s. mot en överensstämmelse större än vad den är i verkligheten. 
Ett exempel är den s.k. övningseffekten; respondenterna kan ha memorerat 
vissa svar de gav vid första testet och sedan automatiskt upprepa dem vid 
nästa (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1992).  

Vi vet inte speciellt mycket om alla dessa felkällor och kan enbart spe-
kulera om på vilket sätt och i vilken utsträckning de påverkat svaren. Resul-
taten i Tabell 1.2 illustrerar klart hur utfallet kan bli även för enkla ”ja eller 
nej”- frågor, vilkas värden inte förväntas variera i någon större utsträckning 
över tid. Tabellen visar vilken dryckesstatus respondenterna rapporterade 
vid de två mättillfällena.  

                                                      
2  Läs mer om denna mätmetod i avsnittet om huvudstudien. 
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TABELL 1.2. HAR DU UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA DRUCKIT 
ÅTMINSTONE ETT GLAS AV NÅGOT SOM INNEHÖLL ALKOHOL (RÄKNA 
INTE LÄTTÖL)? SVARSFREKVENS VID T1 OCH T2. PILOTSTUDIEN. 

  T2 Totalt 

  Ja Nej  
T1     
 Ja 457 (87%) 12 (2%) 469 (89%) 
     
 Nej 12 (2%) 47 (9%) 59 (11%) 
     
Totalt  469 (89%) 59 (11%) 528 (100%) 

 
Sammanlagt 24 respondenter har uppgett en annan dryckesstatus vid andra 
mättillfället jämfört med det första. Hälften av dessa har först beskrivit sig 
själva som konsumenter, men sedan vid retesttillfället uppgett att de inte 
druckit någon alkohol, medan resten gjorde motsatsen. De som rapporterat 
konsumtion vid andra tillfället, men inte vid det första, kan faktiskt ha börjat 
dricka mellan mätningarna. En sådan faktisk förändring är kanske inte lika 
sannolik när det gäller de som blev ”icke konsumenter”, om inte vissa är 
mycket noga med att räkna månaderna av sin nykterhet och ett års jubileum 
råkar sammanfalla just med tiden mellan de två mättillfällena. Eftersom 
frågor om alkoholproblem kan upplevas som känsliga är det kanske mer 
troligt att vissa respondenter vid andra mättillfället förnekar sin konsumtion 
för att slippa besvara dem ytterligare en gång.  

Lågkonsumenternas dryckesvanor ligger närmast gränsen mellan konsu-
ment och icke konsument och det är därför inte direkt oväntat att 
övervägande delen av dem som rapporterat en förändrad dryckesstatus var 
lågkonsumenter (9 av dem som ”blev konsumenter” blev lågkonsumenter 
och 10 av dem som ”blev icke konsumenter” uppgav lågkonsumentstatus 
vid första testet).  

Endast ett fåtal frågor, de som inte direkt förutsätter någon egen alko-
holkonsumtion, ställdes till icke konsumenter. Några exempel är frågor om 
man har ”fått blåsa” eller om man åkt i en bil som kördes av en alkoholpå-
verkad förare. 

Följaktligen kunde 457 respondenter (konsumenter vid bägge tillfällena) 
ingå i en test-retest analys av de flesta problemfrågorna. Av dessa var 119 
högkonsumenter, 185 normalkonsumenter och 153 lågkonsumenter. 

Implikationer för huvudstudien 
Som redan nämnts gav resultaten från pilotstudien underlag för en omarbet-
ning av frågeformuläret inför huvudstudien. En del frågor som resulterade i 
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mycket låga andelar positiva svar eller uppvisade en dålig test-retest reliabilitet 
uteslöts i huvudstudien. Detta gällde exempelvis frågorna om huruvida alko-
holen har försämrat möjligheterna till befordran inom arbetet, om man har 
gömt alkohol i hemmet, om man, p.g.a. sitt drickande, hade förlorat kontakt 
med sina anhöriga och/eller vänner samt hela batteriet med frågor om vad 
konkret respondenten och dennes partner brukar bråka om när det handlar 
om alkohol (att han/hon inte är hemma, att han/hon beter sig olämpligt, att 
familjeekonomin blir lidande, m.m. – se formuläret i Appendix A). 

En del resultat från pilotstudien omnämns i flera olika sammanhang i 
denna rapport, mest i syfte att få ett metodologiskt stöd för vissa förfaran-
den. Test-retest reliabiliteten hos de flesta problemfrågor var exempelvis 
viktig att belysa i samband med skalkonstruktionen i Kapitel 4, som be-
handlar problematiken kring hur man mäter alkoholrelaterade problem.  

Ett annat sammanhang där resultat från denna förundersökning var till 
stor hjälp var vid ’filtrering’ av lågkonsumenter i huvudstudien. Med hjälp av 
pilotmaterialet kunde vi, utifrån konsumtionsvanor, hitta en lämplig av-
gränsning för att identifiera en grupp som drack lite och rapporterade i det 
närmaste inga problem. Dessa kunde alltså, på goda grunder, betraktas som 
icke-problematiker, utan att dessförinnan behöva besvara problemfrågorna i 
huvudundersökningen. Förfarandet beskrivs mer i detalj i kommande avsnitt 
om huvudstudien (Filterfrågor). 

Förutom att tjäna som en metodologisk bakgrund till huvudstudien har 
några av resultaten från pilotstudien publicerats internationellt i artikelform 
(Hradilova Selin, 2003). 

Resultat redovisade i den föreliggande rapporten bygger dock huvudsak-
ligen på materialet från huvudstudien. 

HUVUDSTUDIEN 

Design, urval och datainsamling 
Urvalet i huvudundersökningen bestod av 7 899 slumpmässigt utvalda 
personer i åldrarna 173-80 år ur Registret över totalbefolkningen (RTB), som 
förs av Statistiska centralbyrån (SCB). Urvalspersonerna hade i förväg fått 
missivbrev om undersökningen. För de personer som ännu inte var 
myndiga, skickades dessa brev till målsman. 

                                                      
3  Ålder har beräknats utifrån födelseår, d.v.s. som 17-åringar betraktades de som fyllde 17 

år under 2002. Det innebär att en del var 16 år vid intervjutillfället. 
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Urvalet individer ersattes av ett telecombolag med telefonnummer. De 
som saknade telefonnummer fick, tillsammans med missivbrevet, en förfrå-
gan om sådant. För att ytterligare minska bortfallet ägnade dessutom inter-
vjuarna en del tid åt att spåra de personer som de saknade telefonnummer till. 

Huvudundersökningen genomfördes under perioden 11 februari – 2 
april 2002 och datainsamlingen genomfördes av SCB. Omkring 145 
intervjuare medverkade i undersökningen. En särskild bortfallsuppföljning 
gjordes under 15 – 29 april samma år. Telefonintervjuerna genomfördes 
med hjälp av datorstöd. 

Bortfallsuppföljning 
och svarsfrekvens 

Efter fältarbetet var svarsfrekvensen ca 66 procent. Till bortfallsuppfölj-
ningen valdes 609 urvalsenheter, främst från geografiska områden där det 
saknades många intervjuer.  

En del av intervjuarna var specialutbildade för uppföljningsarbete. 
Övriga var intervjuare med intresse för just denna undersökning. Efter 
uppföljningen ökade svarsfrekvensen till 69 procent, motsvarande 5 469 
individer, se Tabell 1.3. 

TABELL 1.3. BORTFALLSSTORLEK SAMT SKÄL TILL ICKE-GENOMFÖRD 
INTERVJU. HUVUDSTUDIEN 

 Antal Procent 

Urval 7 899 100,0 
Svarande 5 469 69,2 
Bortfall 2 430 30,8 
Därav : förhindrad medverkan (bl. a. språksvårigheter)  180 2,3 
 övertäckning (utflyttad utomlands, avliden, m.m.)  51 0,6 
 ej anträffad 1 142 14,5 
 avböjd medverkan 1 057 13,4 

 
Som framgår i tabellen, bortfallet domineras av ej anträffade. En stor grupp 
består av personer som saknade telefon eller som hade hemliga telefon-
nummer. Många anträffades inte trots flera kontaktförsök under fältarbets-
tiden. Av dem som avböjt medverkan hänvisade de flesta till frivillighets-
principen. Under rubriken ”avböjd medverkan” återfinns även personer 
som inte kunnat eller velat uppge någon orsak. 

Tillgång till en del registeruppgifter gällande hela urvalet, d.v.s. även per-
soner som av olika skäl inte kunde intervjuas, gjorde det möjligt att få en 
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viss uppfattning om hur personer i bortfallet skilde sig från dem som ingick 
i våra analyser. Skillnaden redovisas i Tabell 1.4.  

Det framgår att bland de icke intervjuade ingår fler män, fler storstads-
bor och något fler ensamstående (ogifta, skilda eller änkor/änklingar). Me-
delinkomsten och andelen svenskfödda är lägre i bortfallet än bland de in-
tervjuade. Däremot föreligger det i princip ingen åldersskillnad mellan de 
intervjuade och de som inte genomförde intervjun. 

TABELL 1.4. BORTFALLSANALYS. HUVUDSTUDIEN 

    
 Svarande 

(n=5469) 
Bortfall 
(n=2430) 

Hela urvalet 
(n=7899) 

    
Kön (procent)    
Kvinnor 49  44  49  
Män 51  56  51  
    
Medelålder 46 år 47 år 46 år 
    
Civilstånd (procent)    
Gifta 45  39  43  
Ogifta 40  44  41  
Skilda 11  13  11  
Änkor/änklingar 4  5  5  
    
Disponibel medelinkomst  183 999 kr 168 478 kr 179 246 kr 
    
Födda i Sverige (procent) 89 81 87 
    
Befolkningstäthet (procent)    
Storstäder 33  44  37  
Mindre städer 55  47  53  
Landsbygd 11  9  11  

Frågeformuläret 
Frågeformuläret omfattar dels frågor som använts tidigare inom svensk eller 
internationell alkoholforskning och dels en del nya frågor, som bedömdes 
vara relevanta. Efter bearbetningen av pilotundersökningen blev det 
tydligare vilka frågor som inte fungerade på ett tillfredsställande sätt och 
dessa uteslöts eller modifierades i huvudundersökningen.  

Frågorna är inriktade på följande huvudområden: alkoholkonsumtion, 
berusning, dryckessammanhang och alkoholrelaterade problem inom olika 
livsområden - familj, sociala relationer, arbete, ekonomi, lag och ordning 
samt hälsa. Några frågor berör även rökning och bruk av narkotika. En del 
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av respondenterna fick också ett antal attitydfrågor och frågor om att själva 
ha känt sig drabbade av andras drickande.  

Det stora antalet respondenter är en förutsättning för att kunna få en 
uppfattning om mindre frekventa företeelser, som alkoholrelaterade pro-
blem oftast är. Andra frågor, som inte mäter ovanliga beteenden eller hän-
delser eller inte är lika känsliga, exempelvis frågor om dryckessammanhang 
eller attityder till alkohol, har ställts endast till ett av tre ungefär lika omfat-
tande delurval. Att formuläret är konstruerat på detta sätt innebär att vissa 
frågor inte kan studeras i relation till varandra; för vilka frågor detta kunde 
tillåtas var dock föremål för noggranna överväganden. Slumpen fick avgöra 
vilket delurval varje respondent skulle tillhöra. 

När det gäller sociodemografisk bakgrund, omfattar formuläret en 
mängd frågor om hushållssammansättning, civilstånd, sysselsättning, utbild-
ning, yrke, m.m. Dessutom kunde vi, som redan nämnt, få tillgång till en del 
av SCB’s registeruppgifter. Dessa gäller inkomst (t.ex. disponibel inkomst, 
arbetsinkomst, sammanräknad förvärvsinkomst, inkomst av kapitalbildning, 
m.m.), transfereringar (t.ex. socialbidrag, folkpension, sjukpenning, föräldra-
penning, KAS), utbildning, födelseår, kön, civilstånd, medborgarskap, eget 
samt föräldrarnas ursprungsland samt boenderegion (län och kommun). 

I Figur 1.1 återges mer schematiskt hur frågorna är uppdelade mellan de 
olika delurvalen samt vilka frågor som ställdes till samtliga 5 469 respon-
denter. I Appendix B återfinns hela frågeformuläret.  

Internationell studie om genus, alkohol och kultur (GENACIS) 
I ett av de tre delurvalen (delurval C) ingår frågor från ett omfattande inter-
nationellt projekt, det s.k. GENACIS projektet (Gender, Alcohol and Cul-
ture: An International Study), som genomförs i regi av IRGGA (Internatio-
nal Research Group on Gender and Alcohol), en internationell grupp av 
forskare med anknytning till Kettil Bruun Society for Social and Epidemio-
logical Research on Alcohol. Projektet leds av IRGGA-medlemmar vid 
North Dakotas universitet, Syddanmarks Universitet, Fria Universitetet i 
Berlin och Institutet för Prevention av alkohol- och drogproblem i Schweiz.  

Frågorna fokuserar på alkoholvanor och alkoholrelaterade problem inom 
parförhållanden. Studien är av jämförande karaktär, d.v.s. intervjuerna har 
genomförts i cirka 30 länder runt om i hela världen.4 Många av våra resultat 
kommer därför att i framtiden kunna placeras i ett bredare, internationellt 
sammanhang. Delar av arbetet stöds av EU, av U.S. National Institute on 

                                                      
4  Argentina, Brasilien, Costa Rica, Finland, Frankrike, Holland, Island, Indien, Israel, 

Italien, Japan, Kanada, Kazakhstan, Mexiko, Nigeria, Norge, Polen, Ryssland, Skottland, 
Spanien, Sri Lanka, Sverige, Schweiz, Tjeckien, Tyskland, Uganda, Ungern, UK och USA 
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Alcohol Abuse and Alcoholism, Världshälsoorganisationen, Hälsodeparte-
mentet i Tyskland och av nationella medel från Schweiz. Specifika länders 
frågeundersökningar har finansierats av statliga medel.  

FIGUR 1.1. FÖRDELNING AV FRÅGORNA MELLAN DE TRE DELURVALEN 

Till samtliga (vissa 'filtrerade') 
 
*Bakgrund (hushållssammansättning, levnadsstandard, yrke, utbildning, civilstånd) 
*Druckit eller ej under senaste 12 månaderna 
*Druckit någon gång i sitt liv 
*Tidigare alkoholproblem 
*Filterfrågor (första två AUDIT frågor och konsumtion av 3 eller fler drinkar) 
*Intensiva konsumtionstillfällen (1 flaska vin eller mer per tillfälle) 
*Upplevd berusning 
*Alkoholrelaterade problem inom olika livsområden 
*Orsaker till att avstå från alkohol (endast till icke konsumenter) 
*Problem med: 

familj och vänner (har någon försökt prata med dig om ditt drickande, familjekonflikter, konflikter med 
partner, familjefirande förstört) 
arbete (varit försenad, arbetat ineffektivt, druckit på arbetsplasten) 
våld och olyckor (gräl, slagsmål, olyckor, materiella förluster…) 
problem med lag och ordning (kört rattfull, gripen av polis när kört rattfull, gripen för fylleri, andra 
överträdelser i samband med drickande, åkt bil med en berusad förare) 
ekonomi (svårigheter med räkningar, köpt alkohol för pengar man hade till annat) 
hälsa (akuta och kroniska problem orsakade av drickande, fått olika typer av hjälp för alkoholrelate-
rade problem)  

AUDIT (resten) 
Bruk av narkotika 
 

Delurval A Delurval B Delurval C (IRGGA) 
*Kvantitet-frekvens skala 
*Dryckessammanhang 
*Positiva upplevelser i samband 
med drickande 
*Attityder och värderingar 
*Rökning 

*Kvantitet-frekvens skala 
*Konsumtion av hembränt 
*Utsatthet för andras drickande 

*Sociala nätverk 
*Ett antal bakgrundsfrågor 
rörande parförhållanden (lycklig 
eller ej, bra kommunikation eller 
ej…) 
*Alkoholdebut 
*'Graduated frequency' skala 
*Partners konsumtionsfrekvens 
*Hur många dryckestillfällen 
tillsammans med partnern. 
*Hur ofta berusad så man hade 
svårt att gå/tala 
*Alkoholens inverkan på sexlivet 
*Stress på arbetsplatsen 
*Allmänt hälsotillstånd (fy-
siskt/psykiskt)  
*Situationer då drickande är/inte 
är acceptabelt 
*Alkoholens inverkan på respon-
dentens sociala och sexuella 
beteenden/upplevelser  
*Aggression inom parförhållan-
den 
*Längd och vikt 
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Filterfrågor 
Dels för att förkorta intervjulängden, men främst för att undvika absurda 
intervjusituationer då t.ex. en gammal dam som knappt dricker någon alko-
hol blir tillfrågad om inblandning i slagsmål på grund av sitt drickande, be-
slöt vi att filtrera vissa problemfrågor, d.v.s. inte ställa dessa frågor till per-
soner med extremt låg konsumtion av alkohol. Enligt teorin om den s.k. 
preventionsparadoxen (Kreitman, 1986) behöver det dock inte, i absoluta 
tal, finnas färre alkoholproblem bland lågkonsumenter än bland högkonsu-
menter av den enkla anledningen att lågkonsumenterna är många fler. Där-
för var vi mycket försiktiga när vi övervägde gränsen mellan lågkonsumenter 
och övriga för att på förhand utesluta en grupp. 

För att göra ett välgrundat val kring hur filtreringsproceduren skulle gå 
till använde vi materialet från pilotundersökningen. Granskningen resulte-
rade i att dels personer som uppgav att de aldrig under de senaste 12 
månaderna hade druckit någon alkohol och dels de som inte druckit oftare 
än en gång i månaden, samtidigt som de aldrig drack så mycket som tre eller 
fler drinkar vid samma tillfälle, kategoriserades som icke- och lågkonsumen-
ter. Sammanlagt 21 procent av samtliga i pilotundersökningens första 
mätning tillhörde denna kategori. Av dessa svarade sex personer positivt på 
någon av problemfrågorna. En av dem fick, enligt egna uppgifter, en 
läkardiagnos, genomgick alkoholbehandling och deltog i en självhjälpsgrupp. 
Egentligen gäller detta inga aktuella problem med alkohol, utan händelser 
som förutsätter tidigare problem och vars syfte har snarare varit att 
eliminera dessa problem. Personen är då med största sannolikhet en s. k 
nykter alkoholist och det är rimligt att anta att det finns flera personer med 
liknande bakgrund bland icke-konsumenter i varje alkoholundersökning. 
Dessa kan, samtidigt som de påstår sig inte konsumera alkohol, uppge 
händelser upplevda efter tillnyktrandet – som t.ex. behandling. Att 
klassificera dem som personer med alkoholrelaterade problem, då 
undersökningsperioden är de senaste 12 månaderna före intervjun, är därför 
missvisande. 

Två bland de övriga fem uppgav enbart att de vid något tillfälle känt sig 
trötta efter att de druckit, en kände sig deprimerad en längre period och 
hade sömnproblem på grund av drickandet och ytterligare en person köpte 
alkohol för pengar han lånat av en vän eller bekant. Huruvida det 
sistnämnda överhuvudtaget kan ses som ett alkoholrelaterat problem är 
tveksamt.5 Endast en person uppgav att han varit med om något allvarligare 
– han hade grälat i samband med sitt drickande, han kände att alkohol har 
en negativ inverkan på hans hälsa och vid något tillfälle mådde han illa när 
han druckit.  
                                                      
5  Frågan ställdes aldrig i huvudstudien av just detta skäl. 
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Sammantaget kan det alltså konstateras att med den ovannämnda defini-
tionen av lågkonsumenter identifierar vi väldigt få personer med alkohol-
relaterade problem i denna grupp. De få problem som trots allt 
rapporterats av dessa personer var av mycket lindrig karaktär och gällde 
dessutom frågor som kan vara speciellt svåra för respondenten att korrekt 
attribuera till alkohol (t.ex. sömnproblem, depression eller trötthet). Enbart 
ett av de uppgivna problemen var av social karaktär (alkoholrelaterat gräl). 
Slutsatsen blev att denna grupp på goda grunder kunde uteslutas när det 
gällde frågor om alkoholrelaterade problem i huvudundersökningen med ett 
antagande om att så gott som inga sådana problem förekommer bland dessa 
personer. De uteslöts dock inte ur analysen, utan betraktas som negativa 
värden, d.v.s. som personer utan alkoholrelaterade problem. Sammanlagt 26 
procent av samtliga respondenter (18 procent bland män och 34 procent 
bland kvinnor) tillhörde denna kategori i huvudstudien. 

Att mäta konsumtionsvolymen  
Det finns flera olika etablerade sätt att fråga intervjupersoner om deras 
alkoholkonsumtion, d.v.s. om hur mycket alkohol de dricker. Ett av de i 
Sverige mest traditionella är den s.k. kvantitets-frekvens (KF)-skalan, då man 
först frågar om dryckesfrekvensen och sedan om mängden alkohol per till-
fälle. Oftast ställer man dessa frågor dryckesspecifikt, d.v.s. separat för öl, vin 
och sprit. Svaren räknas sedan om till liter eller centiliter ren alkohol per person 
och år. Denna metod användes i två av undersökningens tre delurval (A+B).  

I det tredje delurvalet (C), som omfattar frågorna från GENACIS-under-
sökningen, använde vi en annan metod (som också ingick i det GENACIS- 
formulär som användes i andra länder), den s.k. ’graduated frequency’ (GF) 
skalan. Detta frågesätt har använts alltmer internationellt, men inte i någon 
större utsträckning i Sverige. Intervjupersoner får frågor om dryckesfre-
kvensen för olika antal drinkar. Det finns flera olika sätt att ställa dessa frå-
gor. I denna undersökning började vi med de högsta nivåerna och fortsatte i 
fallande ordning – d.v.s. vi frågade först om konsumtion av 20 eller fler 
drinkar, sedan 12-19 drinkar, 8-11 drinkar, o.s.v. (se frågeformuläret i 
Appendix B). Svaren har, på samma sätt som för KF skalan, adderats till 
estimat i ren alkohol per person och år. 

Dessa två mätmetoder resulterade i något olika skattningar, även om 
skillnaden inte är speciellt stor. I Kapitel 2 i denna rapport behandlas bl.a. 
denna skillnad för olika konsumentkategorier.  

I de analyser som baseras på alla tre delurvalen och som fokuserar direkt 
på bl.a. alkoholvolymens effekter har vi i vissa fall valt att använda en relativ 
skala, där båda måtten har omvandlats till deciler (d.v.s. lägsta 10 procent, 20 
procent, o.s.v.) och på så sätt konstanthållit för skillnaden. Där volymen 
snarare använts i enbart kontrollsyfte har vi använt de direkta estimaten som 
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om de vore en och samma skala. Det faktum att slumpen avgjorde vilken 
skala respondenterna fick besvara bör innebära att tillförlitligheten, 
åtminstone på aggregerad nivå, inte minskar vid sådant förfarande.  

Felkällor 
Oavsett vilken mätmetod som används, konsumtionsvärden som uppmäts 
med hjälp av liknande frågeundersökningar ligger alltid under den faktiska 
konsumtionsnivån. Samma sak kan antas gälla de alkoholrelaterade proble-
men. Det beror delvis på underrapportering som kan vara både medveten, 
d.v.s. man vill inte svara ärligt på känsliga frågor, och omedveten, t.ex. på 
grund av att man inte kommer ihåg rätt. Det finns dock inga skäl att tro att 
denna underrapportering skulle skilja sig mellan de studerade befolknings-
grupperna och även om estimaten är underskattade i absoluta tal, bör detta 
inte i någon avgörande utsträckning underminera möjligheten att jämföra 
olika delar av befolkningen. Kapitel 2 i denna rapport ägnar mer utrymme åt 
metodologiska aspekter av mätning av konsumtionsvolymen och Kapitel 4 in-
nehåller en mer ingående diskussion om mätning av alkoholrelaterade pro-
blem. 

Förutom den ovannämnda underrapporteringen bland personer som 
faktiskt deltar i frågeundersökningar visar dessutom metodologiska studier 
(Kühlhorn m.fl., 2000) att personer med alkoholproblem är kraftigt under-
representerade i studier liknande denna. Det uppskattas att så många som 70 
procent av alkoholproblematiker inte omfattas av slumpmässiga urval ur 
allmänna befolkningen. Detta kan vara ett allvarligare problem vid jämfö-
relse av olika befolkningsgrupper, då det är rimligt att anta att andelen per-
soner med alkoholproblem kan variera mellan dessa grupper, exempelvis 
med avseende på socioekonomisk bakgrund. 

Allt detta påverkar naturligtvis tillförlitligheten av våra resultat och bör 
hållas i minnet vid deras tolkning. Men trots dessa metodproblem är det 
viktigt att påpeka att det finns i princip inget annat sätt att erhålla den nedan 
analyserade typen av information än genom direkta frågor till personer ur 
den population som studeras. Genom sådant förfarande och medvetenhet 
om möjliga felkällor bör vi i varje fall kunna närma oss en bättre kunskap på 
området. 

SLUTKOMMENTAR 

Alkoholkonsumtionen ökar och i tider av en allt större liberalisering på 
området är det inte troligt att denna trend kommer att kunna vändas inom 
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de närmaste åren. Den svenska alkoholpolitikens utgångspunkt har länge 
varit den s.k. totalkonsumtionsmodellen. Enligt denna modell motsvaras en 
förändring i totalkonsumtionen av en proportionerlig förändring i alla kon-
sumentgrupper, inklusive storkonsumenter. Som förklaring till detta har 
man sett drickandets kollektiva karaktär och individernas ömsesidiga påver-
kan när det gäller alkoholvanor (t.ex. Edwards m.fl., 1994; Skog, 1985; Skog, 
1983; angående svenska förhållanden: Kühlhorn, 1994). Utifrån denna mo-
dell har man sökt att förebygga alkoholrelaterade problem genom att för-
söka hålla den totala konsumtionen på en låg nivå. Många insatser har där-
med varit riktade mot hela befolkningen och inte enbart mot dem som löper 
störst risk att utveckla problem. Några exempel på sådana insatser är statligt 
monopol över import och försäljning, Systembolagets begränsade öppet-
tider och höga alkoholskatter. Sådana strategier har redan förlorat och kom-
mer troligtvis att fortsätta förlora sin legitimitet och styrka och kommer att 
ersättas med en annan typ av alkoholpolitik, mer riktad mot de grupper i 
befolkningen som löper större risk än andra att drabbas av alkoholens ef-
fekter. Resultaten från denna studie är förhoppningsvis ett steg på vägen 
mot en bättre kunskap om vilka dessa grupper är och vilka typer av problem 
de drabbas av.  

 19 



Kapitel 1 

REFERENSER 

Anderson, P. (1995): Alcohol and risk of physical harm, in: Holder, H. H. & 
Edwards, G. Eds) Alcohol and Public Policy: Evidence and Issues, pp 82-113 
(Oxford, Oxford University Press). 

Bondy, S. J. (1996): Overview of studies on drinking patterns and consequences. 
Addiction 91(11): 1663-1674 

Duffy, J.C. (2003): Association between aspects of drinking pattern and 
experience of alcohol-related problems. Addiction Research and Theory, 
11(3):195-205. 

Edwards, G., Anderson, P., Babor, T.F., Casswell, S., Ferrence, R., Giesbrecht, 
N., Godfrey, C., Holder, H. D., Lemmens, P., Mäkelä, K., Midanik, L. T., 
Norström, T., Österberg, E., Romelsjö, A., Room, R., Simpura, J., and Skog, 
O.-J. (1994): Alcohol Policy and the Public Good. Oxford University Press, 
Oxford. 

Kühlhorn, E. ( 1994): Totalkonsumtionen i perspektivet av 17 svenska undersök-
ningar på alkoholområdet. I: Svensk alkoholpolitik – bakgrund och nuläge. 
Delbetänkande av Alkoholpolitiska kommissionen. Statens offentliga utred-
ningar, 1994: 25, Socialdepartementet, Stockholm.  

Kühlhorn, E., Hibell, B., Larsson, S., Ramstedt, M. & Zetterberg H. L. (2000): 
Alkoholkonsumtionen i Sverige under 1990-talet. Alkoholinspektionen, FHI, 
Svenska Bryggarföreningen och Vin & Sprit AB. Stockholm. 

Hradilova Selin, K. (2003): Test-retest reliability of the Alcohol Use Disorder 
Identification Test in a general population sample. Alcoholism: Clinical & 
Experimental Research 27:1428-1435. 

Kreitman N. (1986): Alcohol consumption and the preventive paradox. British 
Journal of Addictions 81:353-363. 

Leifman, H (2000): The measurement of alcohol-related social problems in 
Sweden. Journal of Substance Abuse 12:197-212. 

Leifman, H. & Gustafsson, N-K. (2003): En skål för det nya millenniet. En 
studie av svenska folkets alkoholkonsumtion i början av 2000-talet. Forsk-
ningsrapport nr 11, SoRAD, Stockholm. 

Mäkelä, P., Fonager, K., Hibell, B., Nordlund, S., Sabroe, S. & Simpura, J. 
(1999): Drinking Habits in the Nordic Countries. SIFA rapport nr 2/99 

Frankfort-Nachmias, Ch. & Nachmias, D. (1992) Research methods in the social 
sciences, 4th ed., Edward Arnold, a division of Hodder and Stoughton Limited, 
Great Britain. 

Saunders, John B, Aasland, Olaf G, Babor, Thomas F., de la Fuente, Juan R. & 
Grant, Marcus (1993): Development of the Alcohol Use Identification Test 
(AUDIT): WHO collaborative Project on Early Detection of Persons with 
Harmful Alcohol Consumption - II. Addiction 88, 791-804. 

Ramstedt, M. (2002): Alcohol consumption and the experience of adverse 
consequences – a comparison of six European countries. Contemporary Drug 
Problems 29:549-575. 

 20 



Inledning – bakgrund, undersökningsdesign och metod 

Rehm, J & Gmel, G (1999): Patterns of alcohol consumption and social 
consequences. Results from a 8-year follow-up study in Switzerland. Ad-
diction 94(6): 899-912. 

Room, R., Bondy, S. & Ferris, J. (1995): The risk of harm to oneself from 
drinking, Canada 1989, Addiction 90: 499-513. 

Skog, Ole-Jorgen (1983): The Collectivity of Drinking Cultures. A Theory of the 
Distribution of Alcohol Consumption. SIFA¸ Oslo. 

Skog, Ole-Jorgen (1985): The Distribution of Alcohol Consumption, Part III: 
Evidence of a Collective Drinking Culture, SIFA, Oslo 

Socialstyrelsen (2004): Folkhälsan och sociala förhållanden. Lägesrapport 2003. 
Stockholm:Socialstyrelsen. 

Vägverket (2004): Personlig kommunikation med Hans Laurell, alkohol- och 
trafikexpert. 

WHO (1993): The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. 
Diagnostic criteria for research. WHO Geneva. 

WHO (2000): International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and 
Related Harm. Department of Mental Health and Substance Dependence. 
WHO Geneva. 

 21 





Mätning av alkoholkonsumtion – mått, metoder och datamaterial  

2. MÄTNING AV ALKOHOLKONSUMTION – 
MÅTT, METODER, DATAMATERIAL 

 
Håkan Leifman 

INLEDNING OCH HISTORISK TILLBAKABLICK 

 
Under efterkrigstidens första årtionden genomfördes flera socialvetenskap-
liga studier inom alkoholområdet i Sverige. I de flesta användes individbase-
rade registeruppgifter för att studera olika alkoholrelaterade problem och, 
före motbokens avskaffande, även för att kartlägga alkoholvanor och sam-
band på individnivå mellan alkoholvanor och alkoholproblem. Denna tradi-
tion var möjlig på grund av den strikta individkontroll som under många 
årtionden dominerade svensk alkoholpolitik och som gjorde det möjligt att 
någorlunda väl följa utvecklingen av alkoholmissbruket. I takt med att indi-
vidkontrollen gradvis kom att ersättas med allmänkontroll under 1960- och 
70-talen minskade emellertid möjligheterna att använda individbaserade 
registerdata. Numera används i allt större utsträckning frågeundersökningar 
för att mäta alkoholvanor och, i begränsad omfattning, även alkoholpro-
blem, i befolkningen. Behovet av ökad kunskap om utbredningen av olika 
dryckesvanor och alkoholproblem och, inte minst, förändringar av dessa, 
har dock ökat de senaste åren i takt med att den restriktiva svenska alkohol-
politiken försvagats och alkoholkonsumtionen ökat. Detta är bakgrunden till 
den kartläggning av dryckesvanor och alkoholrelaterade problem i den 
vuxna svenska befolkningen som denna rapport redovisar resultat ifrån. 

De första stora rikstäckande alkoholvaneundersökningarna genomfördes 
i slutet av 1940-talet på uppdrag av 1944-års Nykterhetskommitté. Kom-
mittén lät genomföra flera studier varav en var en frågeundersökning 
genomförd av Svenska Gallup Institutet AB år 1947 genom besöksinter-
vjuer riktade till ett riksrepresentativt urval om ca 5 000 personer av den 
svenska befolkningen 20 år och äldre. De frågor som ställdes avsåg att mäta 
hur ofta respondenterna förtärt sprit, vin respektive öl under de senaste fyra 
veckorna. Utifrån svaren fördelades respondenterna i olika grupper efter 
dryckesfrekvens, exempelvis i följande tre grupper: mera ”vanemässiga” 
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förtärare, personer som förtär mer sällan samt absolutister. I denna intervju-
undersökning ställdes inga frågor om upplevda alkoholproblem.  

De flesta av kommitténs studier av alkoholkonsumtion och alkoholpro-
blem, speciellt socialt relaterade sådana, baserades emellertid på data på 
individnivå från det nationella fylleriregistret, information från de lokala 
Nykterhetsnämnderna och från Systembolagets inköpsregistreringar. Sist-
nämnda var möjligt eftersom under motbokstiden varje alkoholinköp regi-
strerades, inte bara med avseende på (som idag) hur mycket av de olika 
alkoholdryckerna som såldes, utan också vem som köpte och hur ofta denna 
person köpte.  

Kommittén, som leddes av medlemmar från nykterhetsrörelsen, beskrev, 
inte oväntat, nykteristen som ett föredöme, en idealtypisk skötsam arbetare 
(se SOU, 1951:43, kap. 4). Av ett registerurval (med uppgifter om omfatt-
ning av alkoholinköp på Systembolag och nykterhetsanmärkning [fylleriför-
seelser, föremål för ingripande av nykterhetsnämnd]) på 40 000 män över 25 
år klassades ca 8 procent som nykterister – eller absolutister som de kallades 
– och 12 procent som ”nästan” absolutister. Nykteristerna uppvisade den 
lägsta andelen frånskilda/separerade och den lägsta andelen fäder vars äldsta 
barn var födda ”före äktenskapet eller inom åtta månader efter äktenskapets 
ingående”. De hade vidare minst kontakt med barnavårdsnämnd och lägst 
andel som fått fattigvårdsunderstöd. De hade den lägsta andelen arbetslösa 
och, tillsammans med ”nästan-absolutisterna”, den högsta andelen som, 
förutom sitt arbete, hade en bisyssla. Deras barn fortsatte i hög grad till 
högre utbildning och, inom sin inkomstklass, var de den grupp som hade 
högst andel förmögenhetsinnehavare. De hade den lägsta andelen med 
längre arbetsuppehåll p.g.a. sjukdom och olycksfall och en studie av försäk-
ringstagare visade att nykterister hade betydligt lägre dödlighet än andra i 
samma åldersgrupp. Med ökad alkoholkonsumtion ökade andelen ”icke-
skötsamma” och som mest problemtyngda framkom därför, inte oväntat, 
alkoholmissbrukarna. 

När motboken avskaffades i oktober 1955 försvann också möjligheterna 
att använda inköpsuppgifter på individnivå. Därefter har största delen av 
informationen om svenskens dryckesvanor erhållits genom olika fråge- eller 
surveyundersökningar – i vissa fall genom postenkäter, i andra fall besöks-
intervjuer och i flera fall - speciellt under senare år - genom telefoninter-
vjuer. Systembolagets försäljningsdata användes givetvis även efter 1955 och 
används fortfarande i många olika studier. Med dessa data är inte längre 
möjliga att bryta ner på individnivå. 
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TVÅ INDIKATORER PÅ ALKOHOLKONSUMTION 

I princip finns numera två olika indikatorer på alkoholkonsumtion. Den 
första är den registrerade (statistikförda) konsumtionen, dvs. försäljning på 
Systembolaget, restauranger och av folköl (samt mellanöl under perioden 
1965 till 1977). Den andra indikatorn är den enligt riksrepresentativa fråge-
undersökningar uppmätta alkoholkonsumtionen. Eftersom denna baseras på 
de svar som intervjupersonerna uppger kallas den ofta för den självrappor-
terade konsumtionen. 

Registrerad alkoholkonsumtion 
Försäljningssiffrorna från Systembolaget, liksom om försäljningen på restau-
ranger och i livsmedelsbutiker (folköl) ger ingen information om vem som 
gör köpet eller hur mycket han/hon köper. Systembolagets försäljningssiff-
ror kan dock brytas ner både regionalt (butiksnivå om man så önskar) och 
temporalt, vilket möjliggör exempelvis studier av regionala och månatliga 
skillnader i försäljningen av alkoholdrycker. Restaurangförsäljningen av 
starköl och folkölsförsäljningen kan även dessa brytas ned månadsvis (eller, 
självklart, kvartalsvis om så önskas) men däremot inte regionalt eftersom 
dessa försäljningsuppgifter avser hela landet. Sistnämnda gäller också för-
säljningen av vin och sprit på restaurang.  

Den officiella statistiken över folköl och restaurangförsäljning avser, till 
skillnad från Systembolagets uppgifter, försäljning i grossistledet, dvs. från 
partihandlare till livsmedelsbutiker och restauranger. Vad gäller restauranger 
finns dock ytterligare en källa, nämligen självdeklarerade uppgifter om alko-
holförsäljningen i liter och kronor från restauratörerna själva. Dessa upp-
gifter kan användas för att exempelvis få en bild av regionala skillnader i 
restaurangkonsumtion. De är dock behäftade med vissa brister. Den allvarli-
gaste är att samtliga restaurangägare inte lämnar in uppgifter. Bortfallet 
uppgår numera till ca 15 %. Sannolikt kan dock uppgifterna användas för att 
få en bild av hur mycket högre eller lägre restaurangkonsumtionen är i de 
olika länen jämfört med hela riket. För att få en bild av den ungefärligt sanna 
nivån i de olika länen kan man således utgå från den officiella försäljningen i 
hela riket mot vilken de olika länens relativa skillnader (enligt själv-
deklarerade uppgifter) ställs. (Exempelvis framkom det att Stockholms län 
uppvisar en restaurangförsäljning som var 83 procent högre än den för hela 
riket enligt den av restauratörerna självdeklarerade omsättningen. Den offi-
ciella restaurangförsäljningen för hela riket uppgick till ca 1,1 liter ren alko-
hol 2002, Stockholms län till ca 2,0 liter ([1,1 * 1,83]).  
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Den ökade konsumtionen av oregistrerad alkohol under senare år har 
medfört att de svenska försäljningssiffrorna har blivit en sämre indikator på 
att spegla den faktiska konsumtionen dels över tid, men i synnerhet mellan 
regioner såsom de olika länen. Exempelvis uppvisade Skåne län tillsammans 
med Jönköpings län den lägsta Systembolagsförsäljningen i Sverige år 2002, 
men den efter Stockholms län högsta självrapporterade konsumtionen 
(Leifman & Gustafsson, 2003).  

För att få en bättre bild av den totala alkoholkonsumtionen kompletteras 
därför den registrerade konsumtionen numera med skattningar av den ore-
gistrerade alkoholkonsumtionen, dvs. mörkertalet bestående av framför allt 
privatinförd alkohol men även insmugglad och hemtillverkad alkohol samt 
konsumtion av alkohol utomlands. Flera kartläggningar av den oregistrerade 
konsumtionen har således genomförts under senare år. Den första riktigt 
omfattande var den s.k. KALK-undersökningen, den senaste är det konti-
nuerligt pågående Monitorprojektet. Projektet, som bedrivs vid SoRAD, 
påbörjades i juni år 2000 med månatliga mätningar av den totala konsumtio-
nen (se t.ex. Leifman & Gustafsson, 2003). 

Självrapporterade alkoholvanor 
 enligt frågeundersökningar 

Frågeundersökningar har således blivit allt vanligare, både för att mäta den 
oregistrerade konsumtionen, men också och kanske i synnerhet för att få en 
bild av konsumtionen i olika grupper av befolkningen oberoende av hur och 
var alkoholen anskaffats. Som kommer att framgå nedan är även denna 
indikator långt ifrån problemfri. 

Olika frågebatterier (eller alkoholskalor) har använts över tid för att för-
söka mäta alkoholkonsumtionen bland de tillfrågade (se t.ex. Kühlhorn, 
m.fl., 2000). De olika alkoholskalorna uppvisar olika för- och nackdelar men 
de har det gemensamt att de sällan lyckas fånga in mer än högst 50 procent 
av den faktiska konsumtionen (enligt alkoholförsäljningen och skattningar 
av den oregistrerade konsumtionen).  

De alkoholskalor som användes i de tidigare svenska undersökningarna 
var knappast bättre än de som oftast används idag. Däremot var svarsfre-
kvensen i de tidigare undersökningarna högre. I den stora riksrepresentativa 
alkoholfrågeundersökning som genomfördes 1967/1968 som postenkät på 
uppdrag av Alkoholpolitiska utredningen uppgick bortfallet till enbart 5 
procent. Redan 11 år senare, i en samnordisk enkätundersökning uppgick 
bortfallet i den svenska delen till ca 40 procent. Därefter har bortfallet legat 
på ca 40-45 procent, i vissa fall ännu högre och i andra fall något lägre.  
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Under perioden 1982 till 2000 genomfördes först årligen (1982-1990) 
och därefter vartannat år alkoholfrågeundersökningar av SIFO (1982-1990) 
och därefter av TEMO (1992-2000). Dessa genomfördes som besöksinter-
vjuer på uppdrag av Systembolaget, CAN och senare år också av Folkhälso-
institutet. De flesta frågorna i dessa mätningar avsåg konsumtion av de olika 
dryckerna enligt den s.k. normalveckoskalan och vissa andra aspekter av 
dryckesmönster såsom omfattningen av berusningsdrickande. Vissa år 
ställdes också frågor om restaurangkonsumtion, några, i synnerhet under 
senare tid, olika frågor om konsumtion av oregistrerad alkohol, exempelvis 
privatinförsel av alkohol och bruk av hemtillverkad alkohol. Under perioden 
1982-90 omfattade undersökningarna 1000 intervjuer årligen, därefter 1500 
och år 2000 utökades omfattningen till 2000 intervjuade personer i åldrarna 
15-74 år. I dessa undersökningar ställdes, förutom år 2000, inga frågor om 
upplevda alkoholproblem. År 2000 ställdes de 10 frågor som ingår i den s.k. 
AUDIT-skalan, som är ett screeningtest (AUDIT) framtaget av WHO (se 
Bergman, m.fl., 1998). AUDIT-skalan bygger på att intervjupersonerna får 
återge frekvensen av alkoholbeteende som kan anses som riskfyllt (tre frå-
gor), alkoholberoende (tre frågor) och skadlig alkoholkonsumtion (fyra 
frågor). Skalan fungerar som ett additivt index och kan variera från 0 till 40 
poäng. Om poängantalet överstiger 7 anses den svarande ha alkoholrelate-
rade problem.

Flera andra undersökningar har genomförts i Sverige under senare år. 
Värd att nämna är den så kallade KALK-undersökningen som genomfördes 
under 1996 och början av 1997 med dagliga intervjuer om konsumtionen av 
olika drycker igår och i förrgår. 1997 genomfördes också den s.k. VoT-un-
dersökningen (Vanor och Trygghet) på uppdrag av BRÅ men i samarbete 
med KALK-projektet. Majoriteten av frågorna avsåg dels utsatthet för brott, 
dels olika aspekter av dryckesvanor. Även AUDIT-skalan inkluderades samt 
ett fåtal övriga frågor om olika upplevda alkoholproblem. Undersökningen 
bestod av fyra olika delundersökningar, riktade till olika populationer, varav 
en var ett riksrepresentativt urval av den allmänna befolkningen och en 
annan grova rattfyllerister (se Kühlhorn & Leifman, 1999).  

År 1998 genomfördes en större undersökning på uppdrag av OAS, CAN 
och Folkhälsoinstitutet med fokus på frågor om oregistrerad alkoholkon-
sumtion, speciellt svartsprit. Ca 5 400 intervjuer genomfördes, varav ca 2 500 
riktade sig till 16-24-åringar som en del av CAN:s och FHI:s vartannat år 
återkommande ungdomsundersökningar. År 2000 genomfördes ytterligare 
en sådan undersökning, denna gång av Intervjubolaget. Det månatliga 
Monitorprojektet har, som nämndes ovan, intervjuat 1 500 personer varje 
månad sedan juni 2000 men med frågor om konsumtion av olika alkohol-
drycker sedan juni 2001. Under hösten 2002 genomfördes ytterligare en 
undersökning inom ramen för Monitorprojektet, denna gång med fokus på 
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frågor om upplevda alkoholproblem och med drygt 2 000 genomförda tele-
fonintervjuer. 

I samtliga nämnda undersökningar från och med 1998 har den s.k. kvan-
titets-frekvensskalan (KF) använts. Även den i denna rapport aktuella un-
dersökningen använde KF-skalan till två tredjedelar av urvalet. (Till den 
resterande tredjedelen användes ytterligare en annan skala, nämligen GF-skalan 
(Graduated-Frequency), som beskrivs mer utförligt senare i detta kapitel). 

En individs totala alkoholkonsumtion under en given tidsperiod är re-
sultatet av hur ofta han/hon dricker (frekvens) och hur mycket han/hon i 
genomsnitt dricker per dryckestillfälle (kvantitet). KF-skalan, som har an-
vänts i många svenska och utländska frågeundersökningar, är en kombina-
tion av frågor om frekvens och kvantitet. Eftersom frågorna är dryckesspe-
cifika har frågan om frekvens (hur ofta) och kvantitet (hur mycket under ett 
vanligt dryckestillfälle) ställts separat för respektive alkoholsort: folköl, 
starköl, vin, sprit och i vissa fall även för starkvin och cider. 

Även om det regelbundet har genomförts alkoholundersökningar i Sve-
rige under flera decennier har dessa, som kanske framgått ovan, främst kon-
centrerat sig på själva konsumtionen, dvs. den konsumerade volymen alko-
hol. Däremot har vi mindre kunskap om andra aspekter av drickandet som 
t.ex. dryckesmönstret, dryckessammanhang, värderingar kring alkohol och, 
inte mist, olika upplevda konsekvenser av drickandet. Några av dessa områ-
den har berörts i de tidigare undersökningarna, men det saknas en mer 
genomarbetad sammanställning av sådana uppgifter. Den här rapporterade 
undersökningen från Sverige år 2002 är i detta avseende unik eftersom den, 
till skillnad från andra undersökningar, fokuserar minst lika mycket på 
dryckesmönster som på konsumtionsvolymer och allra mest på olika upp-
levda alkoholproblem. Här avses alltså den undersökning som rapporten 
bygger på. I detta kapitel har dess resultat, i syfte att kunna ge en bild av 
alkoholkonsumtionens utveckling, jämförts med vad andra studier kommit 
fram till och den refereras här fortsättningsvis till som SCB 2002.  

Under senare år har också intresset för dryckesmönstrets (och dryckes-
kulturers) betydelse för olika alkoholskador ökat, i synnerhet de problem 
och skador som inträffar i samband med berusningsdrickande (se t.ex. Ba-
bor, m.fl., 2003). Det svenska dryckesmönstret kännetecknas av relativt få 
dryckestillfällen under en vecka, men med relativt stora konsumtionsmäng-
der varje gång. Dessa dryckestillfällen äger ofta rum under helger och stor-
helger. Den ökade uppmärksamheten på berusningsmönstret belyses väl av 
Världshälsoorganisationens (WHO) beräkningar av alkoholens bidrag till 
den totala sjukdomsbördan där man inte enbart hänsyn till olika länders 
totalkonsumtion av alkohol utan också till olika länders berusningsmönster 
(se t.ex. Babor, m.fl., 2003, för svensk sammanfattning, se Ramstedt, 2003). 

I Sverige är det vanligt att berusningsdrickandet benämns intensivkon-
sumtion eller intensivkonsumtionstillfällen. Med detta avses hur ofta man 
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dricker stora mängder alkohol vid ett och samma tillfälle. Under senare år 
har dessa mängder i de flesta svenska undersökningar definierats som minst 
en flaska vin eller motsvarande alkoholmängd i öl eller sprit (ca 5 snapsglas 
eller 4 burkar starköl eller 6 burkar folköl). Detta är en i internationella 
sammanhang vanlig gräns för storkonsumtion (binge drinking).  

Tyvärr har inte intensivkonsumtionsfrågan sett likadan ut i tidigare un-
dersökningar, vilket gör det svårt att studera utvecklingen över längre tid. I 
flera som genomfördes på 1990-talet frågade man efter hur ofta man vid ett 
och samma tillfälle drack minst en flaska vin eller en halvflaska sprit (ej 5 
snapsglas) eller 6 burkar starköl (ej 4 burkar) eller 8 burkar folköl (ej 6 bur-
kar). Vissa undersökningar har också ställt en mer subjektiv fråga om upple-
velse av berusning, så även SCB 2002 (hur ofta man druckit alkohol så att 
man känner sig berusad).  

Än mer sällsynt i svenska undersökningar har frågor om olika dryckes-
sammanhang, t.ex. med vem, var och när man dricker alkohol varit. I denna 
rapport redovisas resultat av analyser av främst data från SCB 2002, men även 
Monitordata som rör dessa olika aspekter av svenska folkets dryckesvanor. 

Mer om de två indikatorerna på 
alkoholkonsumtion  

Både den registrerade och den självrapporterade alkoholkonsumtionen är 
alltså uppgifter behäftade med brister. Men frågan är om de två indikato-
rerna ger samma bild av verkligheten. I de följande avsnitten behandlas detta 
närmare, i det första avsnittet genom att se närmare på hur väl de två indi-
katorerna beskriver regionala skillnader i alkoholkonsumtion och i det andra 
genom att studera hur väl de två beskriver temporala förändringar. 

Regionala skillnader i alkoholkonsumtionen enligt de två 
indikatorerna 
I Tabell 2.1 redovisas de regionala sambanden mellan de två indikatorerna, 
dels mellan länen dels mellan sju större regioner. Två mått på självrapporte-
rad konsumtionen används, det ena från de månatliga Monitormätningarna, 
det andra från SCB 2002. Överensstämmelsen mellan å ena sidan Systembo-
lagets och restaurangernas försäljning (folkölsförsäljningen ingår ej eftersom 
regionala uppgifter saknas) och å andra sidan de två självrapporterade kon-
sumtionsuppgifterna är obefintlig, vilket indikeras av värdena på rangkor-
relationsmåttet (Spearman’s rangkorrelation [r]). De län som uppvisar hög 
självrapporterad konsumtion enligt data från SCB 2002 eller Monitormät-
ningarna är inte samma län som uppvisar hög försäljning på Systembolaget 
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och restaurangerna. Att det inte finns något tydligt mönster innebär alltså att 
de två indikatorerna ger olika bild av hur konsumtionen varierar mellan 
länen. Vad som inte framgår av tabellen är att den registrerade försäljningen 
på Systembolaget och restauranger toppas av två typiska turistlän – Gotland 
och Jämtland. Att försäljningen är hög i dessa län betyder alltså inte nöd-
vändigtvis att personer bosatta i dessa län dricker mest i Sverige. Gotland in-
vaderas av turister, främst stockholmare, under sommaren och Åre av 
stockholmare och andra skidsugna svenskar under vinterhalvåret. Jämtland 
har vidare en inte obetydligt försäljning till norrmän. Det finns med andra 
ord flera län, inte enbart Skåne, där försäljningsstatistiken ger en miss-
visande bild av konsumtionen bland de bofasta i dessa län. Sambandet för-
ändrades heller inte nämnvärt när dessa två län exkluderades ur analyserna. 

TABELL 2.1. SAMBAND (SPEARMAN’S RANGKORRELATION) PÅ LÄNSNIVÅ 
OCH FÖR SJU STÖRRE REGIONER MELLAN ALKOHOLKONSUMTION ENLIGT 
DE TVÅ KONSUMTIONSMÅTTEN (REGISTRERAD OCH SJÄLVRAPPORTERAD 
KONSUMTION) OCH SJUKDOMAR I LEVERN (DÖDSFALL OCH SLUTENVÅRD). 

 De två frågeundersökningarna 

 SCB Monitor 

   
Alla län   
 Registrerad konsumtion1 0,02 0,06 
   
Alla län förutom Gotland   
 Registrerad konsumtion -0,13 -0,04 
   
Alla län förutom Gotland och Jämtland   
 Registrerad konsumtion -0,02 0,13 
   
Sju större regioner   
 Registrerad konsumtion 0,04 0,00 
   
 

1 Försäljning på Systembolaget och på restauranger, folkölsförsäljning ingår ej. 
 

Den svenska alkoholkartan ser med andra ord olika ut beroende på vilken av 
de två indikatorerna som används. Detta betyder att åtminstone en av dessa 
är bristfällig som indikator på länsvisa (relativa) skillnader i alkoholkonsum-
tion. Men vilken av de två som ger den mest rättvisande bilden av regionala 
skillnader i alkoholvanor är fortfarande oklar. En vägledning kan vi få ge-
nom att studera hur pass väl de två indikatorerna samvarierar med lever-
cirrosdödlighet och -slutenvård på regional nivå. Dödlighet i levercirros an-
vänds ofta vid internationella jämförelser som en indikator på skillnader i 
per capita konsumtion av alkohol och i omfattning av alkoholproblem mel-
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lan länder. Länder (eller för den delen regioner) med högre alkoholkonsum-
tion (och större andel storkonsumenter) uppvisar i regel högre dödlighet i 
levercirros än länder med lägre konsumtion (och lägre andel storkonsumenter. 

Den indikator som uppvisar det starkaste sambandet med dessa två mått 
på regional nivå bör således vara den mest tillförlitliga i att beskriva regionala 
skillnader i alkoholbruk eller alkoholmissbruk. Analyserna, som inte 
redovisas närmare i detta kapitel, visade att den registrerade konsumtionen – 
alltså i detta fall försäljningen på Systembolaget och restauranger – visade på 
ett svagt samband med de båda levercirrosmåtten. Frågeundersökningarna 
visade på starkare, men långtifrån tillfredsställande samband. 

Sammantaget tyder dessa resultat på att de regionala skillnaderna i Sy-
stembolagets och restaurangernas försäljning (vilken domineras av System-
bolagets försäljning) inte speglar faktiska skillnader vare sig i alkoholkon-
sumtion eller i omfattning av alkoholmissbruk/alkoholproblem.  

Konsumtionsutvecklingen enligt de två indikatorerna 
Trots att den från frågeundersökningar självrapporterade konsumtionen 
innefattar både registrerad och oregistrerad alkohol är de uppgivna mäng-
derna (omräknat i exempelvis ren alkohol per invånare 15 år och äldre) 
betydligt lägre än de faktiska och den registrerade. Detta illustreras i Tabell 
2.2 som visar konsumtionen enligt frågeundersökningar (den självrapporte-
rade), den registrerade och den totala alkoholkonsumtionen för olika år. 
Samtliga de undersökningar som redovisas i tabellen använde sig av samma 
metod – KF-skalan – för att ställa frågor om hur mycket alkohol man 
dricker under en period av 12 månader. Detta är en förutsättning för att 
kunna jämföra konsumtionsnivåer mellan olika undersökningar (se exem-
pelvis Kühlhorn, 1998a).  

Intressant att notera är att den självrapporterade konsumtionen, enligt 
KF-skalan, låg på drygt 44 procent av den registrerade konsumtionen 1978, 
46 procent år 1990, men ökade till ca 60 procent i slutet av 1990-talet och år 
2002. Däremot har inte täckningsgraden i förhållande till totalkonsumtionen 
förändrats nämnvärt utan uppgår till ca 40 procent vid samtliga mätningar. 
Den ökade täckningsgraden i förhållande till den registrerade konsumtionen 
förklaras av att den sistnämndas andel av den totala konsumtionen har sjun-
kit under de senaste åren: ca 84 procent 1990, 72 procent 1998 och ca 70 
procent 2002.  

Att alkoholkonsumtionen enligt frågeundersökningar inte kan användas 
som mått på den faktiska konsumtionen är sedan lång tid känt inom alko-
holforskningen och beror bland annat på ett bortfall som, i större utsträck-
ning än bland de svarande, består av alkoholmissbrukare och, framför allt, 
på att de som svarar i stor utsträckning underrapporterar sin alkoholkon-
sumtion (se t.ex. Kühlhorn m.fl., 2000). Däremot kan den sannolikt använ-
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das för att studera konsumtionstrender totalt i riket och i olika befolknings-
grupper. Detta indikerar åtminstone konsumtionsuppgifterna i Tabell 2.2: 
den självskattade konsumtionen uppvisar ökningar i samma riktning som 
den faktiska konsumtionen. År 1990 och 1996 uppgick den självskattade 
konsumtionen till ca 3,0-3,1 liter ren alkohol per respondent, år 2002 till ca 
4,1 liter. Detta innebär en ökning med över 30 procent sedan 1996, att jäm-
föras med ökningen av den totala alkoholkonsumtionen under samma pe-
riod med ca 24 procent (från ca 8,0 liter 1996 och till 9,9 liter 2002). 

TABELL 2.2. ALKOHOLKONSUMTIONEN I SVERIGE UNDER OLIKA ÅR, 
TOTALT OCH I REGISTRERAD OCH OREGISTRERAD ALKOHOL (I ANTAL 
LITER REN ([100 %] ALKOHOL PER INV. 15+), SAMT SJÄLVSKATTAD 
ALKOHOLKONSUMTION ENLIGT FRÅGEUNDERSÖKNINGAR I ÅLDRARNA 
16-80 ÅR. 

 Dryckesslag 1967 1978 1989 1990 1992 1993 1995 1996 1998 2000 2001 2002 

Total registrerad 
konsumtion 

6,3 7,0 6,5 6,4 6,3 6,2 6,2  6,0 5,8 6,2 6,5 6,9 

Skattad total oregi-
strerad konsumtion --- 1,1 1,2 1,4 --- 1,5 1,6 2,0 2,2 2,2 2,6 3,0 

     
Total alkoholkon-
sumtion --- 8,1 7,7 7,8 --- 7,7 7,8 8,0 8,1 8,4 9,1 9,9 

     
Självrapporterad 
alkoholkonsumtion2 2,2 3,1 --- 3,0 --- --- --- 3,1 3,4 3,8 -- 4,1 

 I procent av den 
registrerade kons.3 35 44 -- 46 --- -- --- 52 59 62 --- 60 

 I procent av den 
totala konsum- 
tionen3

--- 38 --- 38 --- --- --- 39 42 46 --- 41 

 
Källor: Kühlhorn m.fl., 2000; Kühlhorn, 2001; Leifman & Trolldal, 2002; Leifman, 2003; 
Norström, 1997 
1 Inkl, cider och blanddrycker. 
2 1998-2002 ställdes även en fråga om konsumtion av cider (inkl. alkoläsk 1998 och 2000). 

Före 1996 var ciderförsäljningen obetydlig och alkoläsk fanns inte. 1996 uppgick försälj-
ningen av cider/alkoläsk till ca 0,05 liter, 2002 till ca 0,17 (liter ren alkohol per inv. 15 år 
och äldre). Försäljningen av alkoläsk har gradvis minskat och är idag obetydlig – ca 6 % av 
ciderförsäljningen år 2002. 

3 Täckningsgraderna (två nedersta raderna) är beräknade utifrån två decimaler på konsum-
tionsuppgifterna, ex 2002: totalkonsumtion = 9,87 och självrapp. konsumtion = 4,07 vilket 
ger täckningsgraden 41 %. 

 
Den registrerade alkoholkonsumtionen har under många årtionden använts 
som en indikator på den faktiska konsumtionsutvecklingen i Sverige. När 
denna under 1970-talet visade den högsta nivån under hela 1900-talet var 
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också de kroniska alkoholskadorna som flest och när försäljningen sjönk efter 
toppåret 1976 fram till 1984 blev också alkoholskadorna färre. Vid tiden för 
dessa konsumtionsförändringar var konsumtionen av oregistrerad (ej statistik-
förd) alkohol inte mer omfattande än att förändringar i den registrerade 
konsumtionen kunde användas som indikator på de faktiska förändringarna.  

Det är emellertid osäkert om de förändringar som ägt rum i den registre-
rade konsumtionen under de senaste tio åren fortfarande är en bra indikator 
på den faktiska konsumtionen över tid. Som framgår av Tabell 2.2 sjönk 
exempelvis den registrerade konsumtionen från 1989 till 1998 med 0,7 liter 
ren alkohol medan den oregistrerade konsumtionen ökade med ca 1 liter ren 
alkohol. Resultatet blev att totalkonsumtionen snarare ökade än minskade. 
Efter 1998 har dock både den registrerade och den oregistrerade konsum-
tionen ökat. Den förstnämnda är nu uppe på samma nivå som vid slutet av 
1970-talet, dvs. en försäljning motsvarande knappt 7 liter ren alkohol per 
invånare 15 år och äldre. Problemet är att den oregistrerade konsumtionen 
är mycket högre idag (ca 3 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre) än i 
slutet av 1970-talet (drygt 1 liter). 

 

OM KF OCH GF-SKALOR OCH ANDRA  
DRYCKESVANEFRÅGOR I SCB 2002  

KF-frågorna ställdes till två tredjedelar av urvalet (till delurval A och B). Till 
den resterande tredjedelen (delurval C) ställdes istället frågor som ingår i den 
s.k. GF-skalan (Graduated Frequency). GF-skalan, som rekommenderas av 
WHO, har används mycket sparsamt i Sverige och aldrig i riksrepresentativa 
frågeundersökningar. KF-skalan har däremot, som nämnts, använts i Sverige 
under flera decennier. Första gången den användes var i Riksundersökningen, 
som genomfördes 1967/68 inom ramen för den Alkoholpolitiska utred-
ningen (se SOU 1971: 77). Ingen beräkningen av konsumtionsmedelvärdet (i 
ex liter ren [100 %] alkohol finns dock redovisad. Indirekta skattningar tyder 
dock på att den självrapporterade konsumtionen uppgick till ca 35 procent 
av den registrerade konsumtionen. Bortfallet uppgick enbart till 5 procent. I 
senare undersökningar med KF-skalan har täckningsgraden uppgått, i runda 
tal, till ca 40 procent av den totala alkoholkonsumtionen (Leifman & 
Gustafsson, 2003). 

Samtliga tre urval i undersökningen valdes slumpmässigt. Konsumtionen 
bör således vara ungefär densamma i delurval A, B som i delurval C. AUDIT-
skalan ställdes till respondenterna i samtliga tre delurval. De tre första frå-
gorna på skalan, som avser olika dimensioner av dryckesvanor (hur ofta man 
dricker, hur många s.k. drinkar man konsumerar under en typisk dag då man 
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dricker alkohol och hur ofta man dricker sex drinkar eller fler vid ett och 
samma tillfälle), visade överlag på små, icke signifikanta skillnader mellan 
grupperna. Detta redovisas i Tabell 2.3 (som genomsnittspoäng för respek-
tive fråga) tillsammans med konsumtionen och andelen storkonsumenter 
enligt de två skalorna. Respondenterna i delurval A och B uppvisade totalt 
sett en högre alkoholkonsumtion enligt KF-skalan, (medelvärde såväl som 
median) än respondenterna tillhörande delurval C enligt GF-skalan. Skill-
naden i genomsnittskonsumtion var större och statistiskt säkerställd för kvin-
norna (och totalt), men inte för männen. Mediankonsumtionen var för båda 
könen signifikant högre i delurval A och B (KF-skalan). Skillnaderna i andelen 
storkonsumenter var mindre och genomgående icke statistiskt säkerställda.  

Det mesta tyder således på att GF-skalan genererar en något lägre 
självrapporterad alkoholkonsumtion än KF-skalan, men inte en lägre andel 
storkonsumenter. Detta framkommer också av Figur 2.1 som visar på de 
två skalornas fördelning över olika konsumtionsnivåer (uppdelat efter 
percentiler, dvs. hundradelar) för män respektive kvinnor. Konsumtionen är 
för båda könen högre enligt KF-skalan (t.ex. medianen= den 50:e 
procenten) fram till ungefär 90:e percentilen. Därefter är konsumtionen 
något högre för de konsumenter som besvarade GF-skalan.  

I de analyser i denna rapport som fokuserar på alkoholkonsumtion och 
dryckesmönster är detta ett mindre problem då delurval A och B, med 
sammanlagt 3 684 intervjuade personer, är ett tillräckligt antal. I analyser av 
samband mellan olika upplevda alkoholproblem och alkoholkonsumtion 
behövs dock samtliga delurval, detta eftersom antalet personer som uppger 
olika problem i regel är relativt litet. 

Ett sätt att komma till rätta med de olika alkoholskalornas olika kon-
sumtionsnivåer är att dela in materialet enligt olika relativa nivåer. De 10 
procent som dricker mest alkohol enligt KF och enligt GF bildar därmed 
gruppen storkonsumenter, de 10 procent som dricker minst alkohol enligt 
de två skalorna bildar gruppen småkonsumenter osv. Något absolut gräns-
värde för olika konsumtionsnivåer finns däremot inte.  

Metodanalyserna av skillnaderna mellan de två skalorna är värd en egen 
artikel och kommer inte att redovisas mer detaljerat i denna rapport. Vi kan 
dock konstatera att den skala som förespråkas av WHO inte är bättre än 
KF-skalan när de gäller att estimera konsumtionsnivåer, snarare tvärtom. 
KF-skalan uppvisar i regel i svenska undersökningar en täckningsgrad på ca 
40 procent, dock något lägre i SCB 2002. GF-skalan ger alltså en ännu lägre 
täckningsgrad.  

Som nämndes ovan är dessutom GF-skalan inte dryckesspecifik (utan 
man frågar efter hur ofta man dricker olika antal drinkar). Detta kan vara en 
viktig förklaring till skalans relativt låga täckningsgrad. Även om respon-
denterna har blivit noggrant informerade om hur mycket en drink är om-
räknat till olika alkoholsorter, kan det vara svårt att relatera till ett begrepp 
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som inte är etablerat i den svenska dryckeskulturen. Det är också viktigt att 
notera att det finns flera versioner av GF skalan. I denna undersökning 
började man med att fråga om den högsta mängden alkohol (hur ofta man 
druckit 20 drinkar eller fler under samma dag) för att därefter fortsätta neråt 
mot lägre konsumtionsnivåer, där den lägsta är hur ofta man druckit 1-2 
drinkar under samma dag. Men man kan också börja med att fråga om fre-
kvenserna för de lägsta antalet drinkar (1-2 drinkar) och därefter arbeta mot 
högre antal. Denna variant användes i en pilotstudie till undersökningen och 
gav inte högre konsumtionsnivå än den ovan redovisade. Ett viktigt skäl till 
att vi valde versionen med frågor om de högsta mängderna i början var att 
denna är den som rekommenderats och som använts internationellt, inte 
minst i de frågeundersökningar genomförda i de andra länder som ingår i det 
s.k. GENACIS-projektet. Delurval C är det svenska bidraget till detta projekt. 

TABELL 2.3. ALKOHOLKONSUMTION, ANDEL STORKONSUMENTER OCH 
POÄNG PÅ AUDIT-FRÅGORNA 1-2 FÖR KONSUMENTERNA I DELURVAL A,B 
(KF-FRÅGORNA) OCH DELURVAL C (GF-FRÅGORNA), SCB 2002. 

 Delurval A och B: KF-
skalan 

Delurval C: GF-skalan 

 Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

       
12-månaderns alkoholkonsumtion 
per konsument (i liter ren (100 %) 
alkohol per konsument):  

      

 Genomsnittskonsumtion  5,7 3,1 4,5 5,3 2,6 4,1 
 Mediankonsumtion  3,7  1,9 2,7 2,7 1,3 1,8 
       
Andelen storkonsumenter:       
 >30 g/dag (män); 20>g/dag 
(kv) 

7,6 3,5 5,8 7,5 4,0 5,9 

 Testaren 4-5 (kv:>22 cl ren 
alk/ve;  
Män: 30 cl ren alk/ve) 

5,7 2,2 4,2 6,4 1,7 4,3 

Medelpoäng på AUDIT-frågorna 
1-3: 

      

 AUDIT 1 2,05 1,92 2,00 2,09 1,96 2,04 
 AUDIT 2 1,30 0,64 1,01 1,25 0,69 1,00 
 AUDIT 3 0,91 0,48 0,73 0,90  0,55* 0,74 
 

* statistiskt säkerställd skillnad (p< 0,05) jfr med samma grupp enligt GF-skalan i 
delurval C. Genomsnittskonsumtion och AUDIT-poäng: t-test; median: mediantest; 
andel storkonsumenter: chi-två test. 
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FIGUR 2.1. KONSUMTIONEN ENLIGT DE TVÅ SKALORNA UPPDELAT EFTER 
PERCENTILER FÖR MÄN (ÖVERST) OCH FÖR KVINNOR (NEDERST SEPARAT 
(ENDAST KONSUMENTER). 
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Som nämndes ställdes i undersökningen flera frågor om olika aspekter av 
dryckesmönstret såsom berusningsmönster och dryckessammanhang (var, 
när och med vem man dricker). Vanliga konsumtionsfrågor ställdes givetvis 
också, men fokus var minst lika mycket på dryckesmönster och, givetvis, på 
olika upplevda alkoholproblem. 

Frågorna som berörde olika dryckesmönster ställdes i regel inte till re-
spondenterna i alla tre delurvalen. Exempelvis ställdes frågorna om dryckes-
sammanhang enbart till delurval A medan frågan om man druckit hembränt 
eller smuggelsprit ställdes till delurval B och frågan hur många gånger man 
druckit alkohol så att man haft svårt att tala tydligt eller gå rakt till delurval 
C. 

 Återigen är det värt att påpeka att dess använd-
barhet som indikator på konsumtionsutvecklingen är avhängig av att samma 
frågemetod används över tid. Det har nämligen, med stor tydlighet, visat sig 
att olika alkoholskalor (mätmetoder) fångar in olika mycket av den faktiska 
konsumtionen och därmed också olika stor andel med riskfyllda alkoholva-
nor (se t.ex. Kühlhorn & Leifman, 1993; Kühlhorn, m.fl., 2000). Besvärande 
är också att gruppen av storkonsumenter och alkoholmissbrukare är klart 
underrepresenterade i dessa frågeundersökningar. Det är heller inte 

Intensivkonsumtionsfrågan ställdes dock till samtliga respondenter i alla 
tre delurvalen.  

 

DISKUSSION 

 
I takt med att den oregistrerade alkoholkonsumtionen ökat och benägenhe-
ten bland allmänheten att delta i frågeundersökningar minskat har följaktli-
gen både den registrerade försäljningen och konsumtionen enligt frågeun-
dersökningar försämrats som indikatorer på den faktiska konsumtionen. 
Den största försämringen svarar den registrerade försäljningen för. Numera 
bör alkoholförsäljningen överhuvudtaget inte användas för att studera regi-
onala skillnader i alkoholkonsumtion och stor försiktighet bör även iakttagas 
i att använda dessa uppgifter för att studera konsumtionsutvecklingen. Det 
kan konstateras att den prognos om försäljningsstatistikens användbarhet i 
framtiden som Kühlhorn redovisade i mitten av 1990-talet blivit en realitet: 

Av allt att döma medför Sveriges inträde i EU en stark begränsning då 
det gäller att kunna använda försäljningsstatistiken som indikator för kon-
sumtionsutvecklingen. I synnerhet kommer detta att drabba den redan nu 
sönderfrätta regionala redovisningen av alkoholförsäljningen (Kühlhorn, 
1998b, s. 309). 

Frågeundersökningar ger sannolikt en mer trovärdig regional bild av al-
koholkonsumtionen och kan sannolikt användas för att ge en grov bild 
konsumtionsutvecklingen.
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osannolikt att den ökade arbetslösheten och ökade marginaliseringen under 
1990-talet ytterligare bidragit till att öka det selektiva bortfallet. 

Sammantaget finns det er av data från riksrepre-
sentativa frågeundersökning or i grupper med relativt 

gi

tio

risk att man vid analys
ar beskriver alkoholvan

små alkoholproblem. Lite tillspetsat skulle man kunna säga att när vi nu som 
bäst behöver följa konsumtionsutvecklingen är svårigheterna att göra detta 
större än någonsin. Lyckligtvis genomförs numera regelbundna mätningar 
av den oregistrerade konsumtionens storlek, vilket tillsammans med upp-

fter om den totala försäljningen av alkohol i Sverige sannolikt ger en rela-
tivt sett god bild av hur mycket svensken faktiskt dricker och hur konsum-

nsutvecklingen ser ut.  
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3. DEN SVENSKA 
ALKOHOLKONSUMTIONSUTVECKLINGEN 

 
Håkan Leifman 

 
Detta kapitel handlar först och främst om hur svenska folkets alkoholkon-
sumtion har förändrats under de senaste 10-15 åren, med betoning på ut-
vecklingen efter det svenska EU-medlemskapet år 1995. Som kommer att 
framgå har den svenska alkoholkonsumtionen ökat kraftigt under senare år. 
I kapitlet redogörs närmare för vilka alkoholdrycker (sprit, vin, starköl, 
folköl, cider) och delmängder (ex. resandeinförsel, Systembolagets försälj-
ning) som bidragit till denna ökning och vilka som eventuellt uppvisar kon-
sumtionsminskningar. Vidare redovisas konsumtionen och konsumtions-
trenderna för de två sociodemografiska variabler som i Sverige uppvisar 
starkast samband med uppgiven alkoholkonsumtion: kön och ålder.  

Svensk alkoholpolitik har under flera decennier arbetat med att via gene-
rella restriktiva åtgärder – med hög alkoholbeskattning, låg tillgänglighet 
samt begränsningar av utrymmet för privat vinstintresse i alkoholhanter-
ingen som främsta kännetecken – hålla nere totalkonsumtionen och därmed 
alkoholens skadeverkningar. Detta är en alkoholpolitik som, i ett europeiskt 
perspektiv, måste bedömas som framgångsrik (se t.ex. Norström m.fl., 2002). 
Men efter EU-medlemskapet har denna politik utsatts för stora påfrest-
ningar. År 1995 avskaffades de nationella monopolen på produktion, im-
port, export och partihandel och samma år höjdes de tillåtna införselkvoter-
na av vin och öl vid inresor från andra EU-länder. Därefter har införselkvo-
terna höjts stegvis, även för sprit, och kommer att fortsätta att höjas fram till 
och med år 2004 då Sverige kommer att ha uppnått samma indikativa nivåer 
som övriga EU-länder (10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin, 110 liter 
öl) men i själva verket fri införsel av alkoholdrycker för personligt bruk. 

Den 1 januari 1997 sänktes starkölsskatten och den 1 december 2001 
skatten på vin. Spritskatten har ännu inte sänkts, men de ökade införsel-
kvoterna och från och med den 1 januari 2004 fria införseln för personligt 
bruk, liksom spritskattesänkning i Danmark (45 % den 1 oktober 2003) och 
i Finland (44 % den 1 mars 2004) samt kommande nya EU-medlemsstater 
den 1 maj 2004, däribland Estland och Polen, ökar trycket ytterligare på 
regeringen att sänka även denna alkoholskatt. Vidare har realpriserna på 
alkoholdrycker sjunkit under senare år, eftersom alkoholskatterna inte längre 
justeras uppåt i takt med inflationen.  
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Även tillgängligheten till den i Sverige beskattade alkoholen har ökat se-
dan mitten av 1990-talet vilket bland annat beror på fler Systembutiker, inte 
minst självbetjäningsbutiker, och förlängt öppethållande, inklusive lördags-
öppet. Vidare har antalet restauranger med serveringstillstånd ökat (1995-
2002: ca + 20 procent) liksom det antal butiker som säljer folköl. Dessutom 
har

äljning av vin, så kallade ”bag-in-box” viner (låd-
vin

ar de med all sannolik-
het varit den dominerande orsaken till den kraftiga konsumtionsökningen 
under senare år. 

ök r 
analyser på nordiska och svenska data, se Room, 2002; Kühlhorn, 1994). 

konsumtionen och konsumtionstrenderna för män respektive kvinnor och 
för olika åldersgrupper (främst 16-29-, 30-49-, och 50-75-åringar) för män 
och kvinnor separat. 

MATERIAL OCH METOD 

Alkoholkonsumtionen i landet består dels av den i Sverige statistikförda 
försäljningen av alkoholdrycker på Systembolaget, restauranger och folköl 

 nya alkoholdrycker introducerats. De nya cidersorterna, med en alkohol-
styrka på minst 3,5 volymprocent, som sedan 1996 säljs på Systembolaget 
och i restauranger, är de mest betydelsefulla, åtminstone räknat i försälj-
ningskvantiteter. Det är också högst sannolikt att introducerandet av en ny 
förpackningsform för förs

), i sig bidragit till en ökad vinförsäljning. Lådvin har funnits på System-
bolaget sedan november 1996 och svarade år 2003 för ca 50 procent av 
Systembolagets totala vinförsäljning.  

Det är ingen överdrift att påstå att de alkoholpolitiska förändringar som 
skett och som håller på att ske, är de största under hela efterkrigstiden. 
Många av dem har genomförts under en tidsperiod med, relativt sett, kraf-
tigt ökade disponibla realinkomster. Sammantaget h

Tidigare forskning visar att en ökning av alkoholkonsumtionen i ett 
samhälle även innefattar storkonsumenter och att andelen storkonsumenter 

ar när konsumtionen gör det (t.ex. Edwards m.fl., 1994; Skog, 1985; fö

Vidare visar forskning, om samband mellan totalkonsumtion av alkohol och 
olika medicinska och sociala alkoholrelaterade skador överlag, på positiva 
samband. Detta gäller inte minst de tidsseriestudier som under senare år 
genomförts i flera länder, däribland Sverige (se t.ex. Norström, 1993, 1995; 
Norström m.fl., 2002; Norström & Andersson, 1996; Leifman & Romelsjö, 
1997). Sett ur ett folkhälso- och socialpolitiskt perspektiv är således alkohol-
konsumtionens omfattning och förändringar av denna av stor betydelse, 
även för olika grupper av befolkningen. 

Kapitlet inleds med att ge en närmare beskrivning av hur totalkonsum-
tionen av alkohol och konsumtionen av de olika alkoholdryckerna och del-
mängderna har förändrats över tid. Därefter ges en närmare redovisning av 
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(även kallad registrerad alkoholkonsumtion), dels av alkoholdrycker som inte 
statistikförs i Sverige. Sistnämnda, som fortsättningsvis kommer att be-
nämnas oregistrerad alkoholkonsumtion, består av alkohol som har förts in i 
Sverige från andra länder genom såväl resandeinförsel som smuggling, samt 
av hemtillverkade alkoholdrycker. För att en jämförelse skall vara möjlig 
mellan olika alkoholdrycker med olika alkoholstyrka är konsumtionen av de 

kerna i r n ren (100 
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som har bestått av hembrä

Dessa månatliga mätningar, Monitormätningar, påbörjas den sista veckan 
rje månad och fortsätter in i den första veckan nästkommande månad, 

etta för att ligga så nära en kalendermånad som möjligt. Vid varje mätning 
nomförs 1 500 telefonintervjuer riktade till slumpmässigt utvalda personer 

i Sverige i åldrarna 16-80 år. Bortfallet uppgår i genomsnitt till knappt 40 
rocent, men är något större under sommarmånaderna än resten av året.  

Mätningarna, som genomförs av T

frågor som rör respondenternas konsumtion av sprit, vin, starköl och folköl 
enligt den s.k. kvantitets-frekvensskalan (KF-skalan), oberoende av om 
denna konsumtion består av registrerad eller oregistrerad alkohol. Dessutom 
ställs en fråga om antal intensivkonsumtionstillfällen och några frågor om 
man råkat ut för olika problem i samband med att man druckit alkohol 
(olycka, slagsmål, gräl, kört rattfull). Frågorna avser de senaste 30 dagarna.  
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Skattningarna av totalkonsumtionen utgår således från den i Sverige regi-
strerade alkoholkonsumtionen (försäljningen) kompletterad med skattningar 
av mängden oregistrerad alkohol. Samtliga analyser bygger på värden viktade 
för ålder, kön, region och antal hushållsmedlemmar. För mer information 
och

 information, se 
Le

ÄNGDER 

der slutet av 1970-talet och början av 1980-talet (Kühlhorn, 
2001; Kühlhorn m.fl., 2000; se också Norström, 1997). På basis av dessa 

m n fö 197 tat ca lite  
 år o l re (K rn )  ta

et går b , s ar kl
v alkoholkonsumtionen i Sverig

skattad  totalkon ion n till 7, 7,8 liter år 1996 
3 till ca 10,2 liter ren alkohol per inv re 15 ch ä e. 

 metoder och material hänvisas till Leifman & Gustafsson, 2003. 
I kapitlet redovisas också konsumtion och konsumtionstrender bland 

män och kvinnor och för olika åldersgrupper. När det gäller konsumtions-
trender har mycket av uppgifterna hämtas från en tidigare studie av fem 
riksrepresentativa frågeundersökningar genomförda under perioden 1990 till 
2002 (se Leifman, 2003).  

De konsumtionsnivåer som redovisas för män och kvinnor och för olika 
åldersgrupper har tidigare publicerats i en SoRAD-rapport (En skål för det nya 
millenniet, Leifman & Gustafsson, 2003). Dessa konsumtionsuppgifter finns 
också redovisade i alkoholdatabasen Alkohol i siffror (webbdb.sorad.su.se). 
Konsumtionsuppgifterna är självrapporterade men har uppräknats till den 
skattade faktiska konsumtionsnivån i Sverige. (För mer

ifman & Gustafsson, 2003 eller webbdb.sorad.su.se.) 

KONSUMTIONSUTVECKLINGEN TOTALT OCH FÖR 
OLIKA ALKOHOLDRYCKER OCH DELM

År 1976 uppnåddes den högsta alkoholförsäljningen under hela 1900-talet 
med 7,7 liter ren (100 %) alkohol per invånare 15 år och äldre. Indirekta 
skattningar av den oregistrerade konsumtionen tyder på att denna uppgick 
till drygt 1 liter un

uppgifter har totalkonsu tione r år 6 skat s till  8,8 r ren
alkohol per invånare 15 ch ä

t
d ühl

 
ho , 2001 och 

o
1978-års

 
to lkon

i
-

sumtion till ca 8,1 liter. D a fram av Ta ell 3.1 m vis utvec ngen 
a e under vissa år av perioden 1976 till 2003. 
I början av 1990-talet upp
till c

es sumt e 7- , 
a 8,0 och år 200 åna  år o ldr
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TABELL 3.1. ALKOHOLKONSUMTIONEN I SVERIGE UNDER OLIKA ÅR, 
TOTALT PER DRYCKESSLAG OCH I REGISTRERAD OCH OREGISTRERAD 
ALKOHOL (I ANTAL LITER REN ([100 %] ALKOHOL PER INV. 15+), SAMT 
SJÄLVSKATTAD ALKOHOLKONSUMTION ENLIGT FRÅGEUNDERSÖKNINGAR 
I ÅLDRARNA 16-80 ÅR. 

 
Dryckesslag 

 
1978 

 
1989

 
1990

 
1992

 
1993

 
1995

 
1996

 
1998

 
2000

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
     
Sprit --- 3,0 2,9 --- 2,9 2,7 2,7 2,5 2,3 2,5 2,6 2,6 
Vin1 --- 2,3 2,4 --- 2,2 2,2 2,3 2,6 3,0 3,4 3,8 4,0 
Starköl --- 1,3 1,3 --- 1,3 1,6 1,7 1,8 2,1 2,4 2,6 2,9 
Folköl --- 1,2 1,2 --- 1,3 1,3 1,3 1,2 1,0 0,9 0,9 0,8 
     
T
kons.  

6 ,3 6,2 5 2 6,9  

otal oregistrerad 1,1 1,2 --- 1,5 1 2,0 2,2 2,6 3,0 3,3 

  
8,1 7,7 7,8 - 7, ,8 8,1 4 9, ,9 

  
erad 
mtion2

3,1 --- 3,0 - - --- 3,4 8 -- ,1 

ons.3
 

44 -- 46 - --- 59 2 --
 

60 
 

38 --- 38 - - --- 42 6 --
 

41 

  

otal registrerad 7,0 6,5 ,4 6 6,2  6,0 ,8 6, 6,5  7,0

T
konsumtion 
 

1,4 ,6 2,2

  
Total alkoholkon-
sumtion 

-- 7 7 8,0 8, 1 9 10,3 

   
Självrapport
alkoholkonsu

procent av den  

-- -- 3,1 3, 4 -- 

 I 
registrerade k -- -- 52 6

 
- 

 
-- 

 I procent av den  
o-totala konsumti

nen3
-- -- 39 4

 
- 

 
-- 

   
 

ällor: KühlhK orn m.fl., 2000; Kühlh  2001;  & Trolldal, 2002; Lei , 2003
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K
resultatet av en ökad vin- och starkölskonsumtion (se Leifman & Gustafsson, 
2003). Den totala alkoholkonsumtionen har ökat med nära 28 procent sedan 1996 
och ligger nu (2003) på en nivå som är högre än under mellanölsperiodens sista år 
i mitten av 1970-talet. Konsumtionen är därmed, med stor sannolikhet, den 
högsta på över etthundra år. Under 2003 ökade alkoholkonsumtionen med ca 4 
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procent vilket är klart lägre ökningstakt än under både 2001 (+ 8 % jfr med 2000) 
och 2002 (+ 9 % jfr med 2001). Ökningen 2003 förklaras av en ökad resandein-
försel, speciellt av sprit, ökad smuggling av starköl samt av en ökad vin- och 
starkölsförsäljning på Systembolaget 

Tabellen visar vidare att försäljningen ökat sedan 1998 för att under 2003 
uppgå till 7,0 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Detta är en ökning 
med 21 procent jämfört med 1998 (5,8 liter). Under 2003 uppvisade dock den 
registrerade konsumtionen enbart en svag ökning jämfört med 2002 (från 6,89 till 
,98 liter), vilket var resultatet av en fortsatt ökad starköls- (+ 4,4 procent) och 

vinförsäljning (inklusive starkvin och cider) (+ 4,8 procent) på Systembolaget. 
Folkölsförsäljningen fortsatte att minska (- 4 procent jämfört med 2002) och 
s
s
ökade Sy re 15 år 
och äldre med 2,5 procent. Detta kan jämföras med ökningen mellan 2001 och 

6

pritförsäljningen på Systembolaget sjönk med ca 5 procent, speciellt under det 
ista kvartalet, efter den danska spritskattesänkningen den 1 oktober 2003. Totalt 

stembolagets totala försäljning i ren (100 %) alkohol per invåna

2002 med 8,5 procent och mellan 2000-2001 med 6,8 procent. 
I motsats till den registrerade konsumtion uppvisade den oregistrerade 

alkoholkonsumtionen en tydlig ökning med knappt 12 procent, från knappt 
3,0 liter 2002 till drygt 3,3 liter 2003. Denna ökning förklaras först och 
främst av en ökad spritinförsel, men också av en ökad smuggling av starköl. 
Spritsmugglingen sjönk dock, likaså konsumtionen av hembränd sprit. (To-
talt sett ökade dock spritkonsumtionen med ca 4 procent). 

TABELL 3.2.  REGISTRERAD, OREGISTRERAD ALKOHOLKONSUMTION 
SAMT SYSTEMBOLAGETS DETALJHANDEL OLIKA ÅR UNDER PERIODEN 
1990 TILL 2003. 

Olika delmängder alkohol 1990 1996 2000 2001 2002 2003 

Registrerad alkoholkonsumtion       
Liter ren alkohol 6,4 6,0 6,2 6,5 6,9 6,9 
Andel av totalkonsumtionen 82 % 75 % 74 % 71 % 70 % 67 % 
       
Oregistrerad alkoholkonsum-
tion 

      

Liter ren alkohol 1,4 2,0 2,2 2,6 3,0 3,3 
Andel av totalkonsumtionen 18 % 25 % 26 % 29 % 30 % 33 % 
       
Enbart Systembolagets detaljhan-
del* 

      

Liter ren alkohol 4,5 3,9 4,3 4,6 5,0 5,1 
Andel av totalkonsumtionen 58 % 48 % 51 % 50 % 50 % 50 % 
       
Totalt 7,8 8,0 8,4 9,1 9,9 10,2 

 
* leveranser till restauranger ingår ej 
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Sett över en längre tidsperiod – från 1990 till 2003 – har den oregistrerade 
konsumtionen mer än fördubblats och sedan 1996 ökat med ca 57 procent, 
från 2,1 till 3,3 liter. Detta redovisas i Tabell 3.2, som också visar 
utvecklingen av den registrerade konsumtionen samt Systembolagets för-
säljning och andel av totalkonsumtionen av alkohol. Noterbart är att Sy-
stembolagets andel av totalkonsumtionen ökat sedan 1996, från ca 48 pro-

AD  DRYCKE SLAG OCH AN
R INVÅNARE 15 ÅR OCH ÄLDRE. 

Alkoholdryck och anskaff-
ningssätt 

1996 1998 2000 2001 2002 2003 

cent (1996) till ca 50 procent år 2003. 1990 var dock andelen än högre, näm-
ligen 58 procent. 

TABELL 3.3. DEN TOTALA ALKOHOLKONSUMTIONEN I SVERIGE 1996, 
1998, 2000, 2001, 2002 OCH 2003, UPPDEL  PÅ S -
SKAFFNINGSSÄTT, I LITER REN ALKOHOL PE

       
Sprit, totalt 2,7 2,6 2,3 2,5 2,6 2,6 
Systembolaget 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 
Restauranger 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
Resandeinförsel 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 1,0 
Smugglad 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 
Hembränd 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 
       
Vin, totalt 2,3 2,7 3,0 3,3 3,8 4,0 
Systembolaget 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 2,6 
Restauranger 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 
Resandeinförsel 0,3 0,4  0,6  0,7 0,7 0,7 
Smugglat1 --- --- 0,0 0,0 0,0 0,1 
Hemtillverkat 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 
       
Starköl, totalt 1,7 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9 
yst mbolaget 0,8 0,8 1,1 1,2 1,3 1,4 
estauranger 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

S e
R
Resandeinförsel 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 
Smugglat1 --- --- 0,1 0,2 0,3 0,4 
Hemtillverkat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
       
Folköl, totalt 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 
       
Total alkoholkonsumtion 8,0 8,2 8,4 9,1 9,9 10,3 
 
P.g.a. avrundning är summan av delmängderna inte alltid densamma som totalsumman.  
 

Samtidigt har stora förändringar ägt rum i de olika grupperna av oregi-
strerad alkohol. Detta framkommer av Tabell 3.3 som redovisar utveck-
lingen under perioden 1996 till 2003 för samtliga olika delmängder för re-
spektive alkoholdryck. Den hemtillverkade (hembrända) spriten har sjunkit 
med ca 70 procent, från uppskattningsvis 0,5 liter (0,53) år 1996 till 0,2 liter 
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(0,15) år 2003. Den resandeinförda alkoholen har dock ökat kraftigt för både 
vin, sprit och starköl. Även smugglingen av alkoholdrycker uppvisar 
ökningar under senare år och den största ökningen svarar ölet för. När det 
gäller sprit minskade, som nämndes ovan, smugglingen 2003 jämfört med 
2002. Sett till perioden 1996 till 2003 har spritsmugglingen legat ganska 
sta

olkonsumtionen bland män och bland kvinnor 
och

till 2002 visade det sig att den relativa konsumtionsökningen 
un

 
för

Bland kvinnorna däremot är det snarare frågan om en viss konsumtionsök-

bilt på ca 0,2 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. (Om någon 
förändring skett mellan 1996 och 2003 så är det snarare fråga om en liten 
minskning från 0,21 liter till 0,17 liter 2003). 
 

KONSUMTION OCH KONSUMTIONSUTVECKLING  
I OLIKA GRUPPER AV BEFOLKNINGEN 

I detta avsnitt redovisas alkoh
 för olika åldersgrupper för män och kvinnor separat. Männen dricker ca 

2,5 gånger mer alkohol än kvinnorna. För männen innebar det år 2003 i 
runda tal 14 liter ren alkohol (per man invånare 15 år) och äldre och för 
kvinnorna ca 6 liter. Omräknat till sprit (40 volymprocent) motsvarar detta 
ca 70 cl i veckan för männen och 30 cl för kvinnorna och i vin (12 volym-
procent) 3 flaskor i veckan för männen och 1,3 för kvinnorna. Det bör dock 
nämnas att alkoholkonsumtionens fördelning är mycket skev. Den tiondel av 
konsumenterna som dricker mest svarar för ca hälften av den totala alko-
holkonsumtionen och endast 30 procent dricker mer än medelvärdet. Medi-
anvärdet är drygt hälften av medelvärdet. 

I en studie av riksrepresentativa frågeundersökningar genomförda under 
perioden 1990 

der perioden 1996 till 2002 varit ungefär densamma för båda könen (i 
åldrarna 16-75 år), nämligen en ökning på ca 30 procent (Leifman, 2003). 
För kvinnorna var denna ökning främst resultatet av en ökad vinkonsumtion, 
bland männen svarade starkölet för den största delen av konsumtionsökningen.  

Det stora antalet intervjuade personer inom ramen för SoRAD:s Moni-
torprojekt (ca 18 000 per år) gör det möjligt att redovisa en detaljerad för-
delning av konsumtionen i ett större antal åldersklasser (två-årsklasser). 
Detta redovisas i Figur 3.1. För båda könen framkommer att konsumtionen 
är som högst i början av 20-årsåldern – för männen i åldersgruppen 24-25 år 
och bland kvinnorna i åldern 20-21 år. Därefter sjunker konsumtionen med 
ökad ålder fram till början (männen) eller mitten (kvinnorna) av 30-årsål-
dern. För männen ligger konsumtionen sedan kvar på ungefär samma nivå

 att därefter med inledning i början av 40-årsåldern uppvisa en gradvis 
minskad konsumtion med stigande ålder fram till mitten av 50-årsåldern. 

 48 



Den svenska alkoholkonsumtionsutvecklingen 

 49 

ning efter den relativt sett låga konsumtionen runt 30-35-årsåldern, en ökning 
som når sin kulmen i början av 40-årsåldern (42-43-åringar) och som sedan 
ligger kvar på ungefär samma nivå fram till mitten av 50-årsåldern. Därefter 
minskar konsumtion gradvis med ökad ålder fram till slutet av 60-årsåldern. 
De därpå följande åldersgrupperna uppvisar små konsumtionsskillnader.  

FIGUR 3.1. SJÄLVRAPPORTERAD ALKOHOLKONSUMTION PER MÅNAD 
BLAND MÄN OCH BLAND KVINNOR I OLIKA ÅLDERSGRUPPER (TVÅ-ÅRS-
KLASSER) UNDER PERIODEN JUNI 2001 TILL DECEMBER 2002, UTTRYCKT I 
LITER REN (100 %) ALKOHOL PER MÅNAD (30 DAGAR) (EJ UPPRÄKNAD 
MOT TOTALKONSUMTIONEN) (N=28554). 
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Konsumtionen bland unga män och kvinnor i 20-24-årsåldern är ca 45-50 
procent högre än genomsnittet för alla män respektive kvinnor i åldrarna 
16-80 år. Detta innebär att den faktiska konsumtionen för 20-24-åringa män 
sannolikt uppgår till ca 20 liter alkohol per år och för kvinnorna i samma 
åldersgrupp till knappt 9 liter. Omräknat till sprit (40 volymprocent) motsva-
rar detta för de unga männen ca 96 cl sprit i veckan och för de unga kvin-
norna drygt 40 cl i veckan. I antal starköl (ca 5,5 volymprocent) motsvarar 
20 liter ren alkohol nästan 14 burkar i veckan och de unga kvinnornas 9 liter 
ca 6 burkar i veckan. 

Undersökningar genomförda i Norge uppvisar en åldersfördelning lik 
den svenska. Men kanske mer intressant är att detta svensk-norska mönster, 
med en konsumtionstopp runt de dryga 20, inte framkommit vid analyser av 
data från länder i Sydeuropa och vissa länder i Centraleuropa (se t.ex. 
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Leifman, 2000, 2002). Med undantag av Storbritannien och kanske Irland, 
där likaledes konsumtionen tycks vara som högst i unga år, uppvisar andra 
länder små åldersskillnader (med undantag av de allra yngsta och äldsta). 
Konsumtionen tycks snarast vara något högre bland de medelålders (ca 40-
45-årsåldern) än bland de yngre vuxna 

I den ovan nämnda studien (Leifman, 2003) analyserades även konsum-
tionsutvecklingen samt 50-75-år-
ingar. Konsumtio mtliga grupper 

 i tre olika åldersgrupper: 16-29-, 30-49-, 
nsökningen från 1996 till 2002 framkom i sa

för båda könen med undantag av 30-49-åriga kvinnor. Bland unga män (16-
29-åringar) tycks konsumtionen ha ökat som allra mest från 1998 till 2000, 
för att år 2002 vara på ungefär samma nivå som år 2000. Unga kvinnor upp-
visade en blygsam ökning mellan 1998 och 2002 men en större ökning 
mellan 1996 och 1998.  

Den största konsumtionsökningen bland kvinnorna framkom i den 
äldsta åldersgruppen (50-75-åringarna). En stor del av konsumtions-
ökningen svarade vinet för.  

En viktig iakttagelse är att konsumtionen bland de yngsta (16-29-åringar) 
inte uppvisar ökningar sedan år 2000. Även de drogvaneundersökningar 
bland skolelever i årskurs 9 (15-16-åringar) som genomförs av Centralför-
bundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visade på konsumtions-
ökningar under 1990-talet men en stabilisering eller till och med nedgång i 
flera alkoholmått under de senaste åren. Detta tycks vidare i större ut-
sträckning gälla pojkarna än flickorna (CAN, 2004a). Konsumtionsnivån 
under de senaste åren ligger dock fortfarande klart högre än i början eller 
vid mitten av 1990-talet. Också undersökningarna av alkohol- och drog-
vanor bland mönstrande (18-åriga) män och bland 16-24-åringar, tyder på 
ökningar av alkoholkonsumtionen under de senaste 10-15 åren (CAN, 2003; 
CAN, 2004b). 

I sökandet efter svar på frågor om varför konsumtionsutvecklingen skil-
jer sig mellan olika grupper är det möjligt att andra förklaringsfaktorer än de 
gängse hamnar i förgrunden. Åtminstone bör förståelsen för hur olika sam-
hälleliga påverkansfaktorer inverkar på konsumtionsutvecklingen kunna 
förbättras. Ett exempel är den kraftiga konsumtionsökningen från 1996 till 
2002. Ökningen tycks visserligen ha ägt rum både för män och kvinnor och 
i alla åldersgrupper, med undantag av kvinnor i åldrarna 30-49 år. Ökning-
arna i de övriga grupperna inträffade inte under samma perioder. Bland 
unga män ökade konsumtionen som allra mest från 1998 till 2000, för att 
därefter vara relativt oförändrad, för 30-49-åriga män var den största ök-
ningen under perioden 1996-1998. Unga kvinnor uppvisade en blygsam 
ökning mellan 1998 och 2002, men en större ökning mellan 1996 och 1998. 

Det bör i detta sammanhang också nämnas att försäljningen av folköl, en 
dryck som åtminstone tidigare varit vanlig bland de yngre, speciellt bland 
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tonåringar (se t.ex. CAN, 2003b), har minskat kraftigt med mer än 40 pro-
cent från 1996 till 2003.  

En intressant iakttagelse i detta sammanhang är att konsumtionsök-
ningen bland kvinnorna sedan 1996 varit störst och, sedan 1998, enbart 
statistiskt säkerställd bland 50-75-åringarna. En stor del av konsumtionsök-
nin

ma period ökade Systembolagets totala försäljning 
av 

0-
tale

olkonsumtionen. I samtliga undersökningar sedan 1996 som 
redovisats i denna studie har kvinnorna svarat för ca 30 procent av totalkon-
sumtionen. Det tycks således som om kvinnornas konsumtion närmat sig 
männens, men att det rör sig om relativt små förändringar från slutet av 

gen sedan 1996 svarar vinet för, speciellt bland kvinnor, och i synnerhet 
de äldre av dem (50-75 år). Lådvinet introducerades, som nämndes, i 
november 1996 och svarade 2003 för ca 50 procent av Systembolagets totala 
vinförsäljning. Under sam

vin (>7-15 volymprocent) med drygt 50 procent. Det har tidigare visats 
att konsumtionsökningen i Sverige under senare år främst är resultatet av ett 
ökat antal dryckestillfällen (se Leifman & Gustafsson, 2003). Detta gäller 
inte minst för vin. Det är högst sannolikt att lådvinet bidragit till denna 
utveckling för båda könen, men speciellt bland de äldre kvinnorna.  

Ytterligare en förklaring avseende de äldsta kvinnorna har med kohortef-
fekter att göra. En stor andel av alla 50-75-åringar utgörs år 2002 av 40-
talisterna, vilket inte var fallet i början och mitten av 1990-talet. Även de 
äldsta 50-talisterna återfinns i denna åldersgrupp år 2002 men inte 1998 eller 
tidigare. De flesta 20-talister faller utanför åldersintervallet år 2002 men de 
flesta innanför intervallet 1996. Sannolikt uppvisar 40- och 50-talisterna, 
som har benämnts den ”våta” generationen (Sulkunen, 1981), andra, mer 
avancerade dryckesvanor än kvinnor födda på 1930- och, speciellt, 192

n. En liknande, men sannolikt inte lika stark, kohorteffekt kan möjligen 
också förklara en del av ökningen bland 50-75-åriga män och 30-49-åriga 
män. För de sistnämnda rör det sig i så fall om de män som 1996 var 24-29 
år (och som svarade för en del av konsumtionsökningen i åldersgruppen 16-
29 år mellan 1990 och 1996) och som år 2002 (i 30-35-årsåldern) fortfarande 
dricker relativt mycket. En sådan generationseffekt kan dock knappast för-
klara mer än en liten del av den kraftiga konsumtionsökningen av starköl 
som ägde rum mellan 1996 och 1998.  

Att kvinnorna dricker mer alkohol och närmar sig männens konsumtion 
är ett ofta återkommande påstående i media. Föreliggande studie, visar att 
kvinnornas konsumtion relativt männens närmade sig under första hälften 
av 1990-talet, men att skillnaderna därefter varit i stort sett oförändrade eller 
t.o.m. ökat något.  

Kühlhorn (1998) har visat att kvinnornas alkoholkonsumtion inte mer än 
marginellt närmade sig männens under perioden från slutet av 1970-talet 
eller början av 1980-talet fram till början av 1990-talet. I slutet av 1970-talet 
svarade kvinnornas självrapporterade alkoholkonsumtion för 27 procent av 
den totala alkoh
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1970-talet till början av 2000-talet. Sett under hela efterkrigstiden har dock 
alkoholkonsumtionen i Sverige ökat mer bland kvinnor än bland män, men 
det mesta tyder på att detta  1960- och 1970-talen (se 
Kühlhorn, 1998). 

ANDE KOMMENTAR 

en
oc
ni lusive gruppen av storkonsumenter och missbrukare. I den na-

so
sv
ni ala alkoholkonsumtio-

fö

sto

19
he tionsökningarna i Sverige under senare år inträffat samtidigt 

in
de en privatinförda och insmugglade 

(u

so h storhelger, har 
haft stora begränsningar i tillgänglighet och belagts med höga alkoholskatter. 

 främst inträffade under

AVSLUT

D hälsoinriktade 
alkoholpolitiken har under de senaste årtiondena varit den s.k. totalkonsum-

en dominerande teoretiska modellen inom den svenska, folk

tionsmodellen. Modellen sätter befolkningens totala (per capita) alkoholkon-
sumtion i blickpunkten. Genom att totalkonsumtionen av alkohol hålls på 

 låg nivå, något som främst sker genom begränsningar av tillgängligheten 
h höga priser, påverkas alkoholkonsumtionen för i stort sett hela befolk-
ngen, ink

tionella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador (prop. 2001/01:20), 
m riksdagen antog under 2001, står det följaktligen att målet för den 
enska alkoholpolitiken – att minska de medicinska och sociala skadeverk-
ngarna av alkohol – skall uppnås genom att den tot

nen sänks och åtgärder mot skadliga dryckesbeteenden vidtas. Under de 
rsta nio år som Sverige varit EU-medlem har emellertid alko-
lkonsumtionen ökaho t med över 30 procent. 
Modellens grundläggande utgångspunkter, att man genom allmänna be-

folkningsinriktade åtgärder kan påverka konsumtionens storlek och att en 
ökad totalkonsumtion av alkohol leder till en ännu större ökning av andelen 

rkonsumenter och därmed till en stegring av olika alkoholrelaterade pro-
blem, har starkt vetenskapligt belägg (se t.ex. Skog, 1985; Edwards m.fl., 

94; Kühlhorn, 1994; Room, 2002). Det är knappast heller någon tillfällig-
t att konsum

som de viktigaste nationella alkoholpolitiska styrmedlen försvagats, vilket 
neburit sänkta realpriser på alkoholdrycker och ökad tillgänglighet till såväl 
n i Sverige beskattade alkoholen som d

alkoholen.  
Svensk alkoholkonsumtion och alkoholpolitik befinner sig sedan några år 

lbaka i en brytningstid. Förenklat kan man säga att två i grunden til ofören-
liga alkoholkulturer har ställts mot varandra: den svenska eller nordiska 

ndantaget Danmark) med en hundraårig tradition av låg konsumtion och 
ansvarsfull alkoholpolitik och den Syd- och Centraleuropeiska, med hög 
konsumtion och i stora stycken avsaknad av alkoholpolitik. I Sverige har de 
social- och hälsopolitiska argumenten varit starka med litet och kontroller-
bart utrymme för de kommersiella vinstintressena. Alkohol har betraktats 

m en dryck avsedd för festligare tillfällen under helger oc
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I Syd- och Centraleuropa är förhållandena närmast det omvända. Alkohol-
ycker, som ofta är lågt beskatdr tade, betraktas först och främst som en han-

em
de holpolitiska förändringar som ägt rum är dock en direkt eller 

lan kså en betydande del av kon-

bid  dis-

lok
ch mot specifika beteenden såsom rattfylleri - är nödvändiga och måste 
anske t.o.m. förstärkas ytterligare. Men de är inte tillräckliga och långt ifrån 

lika effektiva som de hitintills styrande alkoholpolitiska instrumenten: priset 
och tillgängligheten. De kan därför inte mer än marginellt hejda den nu 
pågående processen mot ökad konsumtion och ökade skador. Det är visser-
ligen möjligt att ökningstakten minskar och t.o.m. upphör under kortare 
perioder. En konsumtionsökning kan heller inte fortsätta i det oändliga. Vi 
får räkna med en mättnadspunkt där konsumtionen kommer att stabiliseras, 
men denna kommer sannolikt att inträffa först när vi är strax under eller i 
nivå med de flesta andra EU-länders alkoholkonsumtion. Detta resonemang 
förutsätter att skatterna även i framtiden förblir relativt höga och att Sy-
stembolagets detaljhandelsmonopol finns kvar. Om inte finns en uppenbar 
risk att Sverige kommer att hamna i sällskap med de verkliga högkonsum-
tionsländerna inom EU. Då talar vi om en årlig konsumtion på ca 14 -15 
liter ren alkohol per vuxen och inte 11,5 - 12 liter vilket är genomsnittet för 
alla EU-länder. 

delsvara som skall ha lika stor tillgänglighet som andra vardagsvaror. Det 
rde nu vara uppenbart för oss alla ato tt det är den svenska synen på alkohol 

som fått ge vika. 
Fortfarande är konsumtionen lägre i Sverige än i något annat EU-land 

men avståndet till övriga länder har mer än halverats sedan 1995. Idag skiljer 
inte mer än 1,5-2 liter till EU-genomsnittet, den oregistrerade alkoholen 
(mörkertalet) inräknad.  

Det är lätt att skylla dessa förändringar på EU. Även Norge uppvisar 
ellertid konsumtionsökningar, dock inte lika stora som i Sverige. En stor 

l av de alko
indirekt konsekvens av EU-medlemskapet (även införandet av lådvinerna på 

dets Systembutiker) och dessa förklarar oc
sumtionsökningen under senare år. Av andra samhällsfaktorer som också 

ragit till en ökad alkoholkonsumtion bör speciellt hushållens ökade
ponibla realinkomster nämnas. Vi vet inte hur utvecklingen skulle ha sett ut 

 Sverige stannat utanföom r EU. Sannolikt hade den ökade internationali-
seringen ändå bidragit till att Sverige på sikt blivit alltmer integrerat med 
övriga länder i Europa med liberalare alkoholpolitik och ökad alkoholkon-
sumtion som följd. Men det är också sannolikt att denna process skulle ta 
mycket längre tid och ske under mer ordnade och kontrollerbara former.  

De motåtgärder som omnämns i den nationella handlingsplanen – t.ex. 
al prevention, förstärkning av opinionsinsatser om ”förnuftigt drickande” 

o
k
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4. ALKOHOLPROBLEM  
– DEFINITIONER, METODER, DATA 

 
Robin R

Omfatta
blem or
skador. 
befolkni
svenska
nom at
svenska
rade sjukdom dlighet. Internationellt sett har nu 
forskningen kommit till en punkt varifrån det är möjligt att på global nivå 

ssa sjukdomskostnader som kan tillskrivas 

a sätt att angripa frågan om alkoholrelate-

oom & Klara Hradilova Selin 

INLEDNING 

nde epidemiologisk och biomedicinsk litteratur ägnas åt hälsopro-
sakade av drickande – såväl kroniska sjukdomar som mer akuta 
Genom den svenska traditionen att föra omfattande register över 
ngen liksom över sjukhusvård, dödsfall och brott har det för 
 forskare varit möjligt att väsentligt bidra till denna forskning. Ge-
t använda registerdata ger Romelsjö (2000) en överblick av de 
 erfarenheterna från 1980- och 1990-talen då det gäller alkoholrelate-

ar och alkoholrelaterad dö

göra skattningar av den del av vi
alkoholen (Ezzati m.fl., 2002; Rehm m.fl., under publicering). 

Då det gäller sociala alkoholrelaterade problem är bilden en annan. Sär-
skilt har den förändrats under de senaste årtiondena, då utvecklingen av 
idéer kring individens integritet har lett till att inga register förs över alko-
holrelaterade sociala problem, förutom då det gäller brottslighet (Room, 
1996). Internationella översikter av epidemiologiska data om alkoholens roll 
när det gäller sociala och medicinska konsekvenser tvingas konstatera att det 
faktaunderlag som finns att tillgå på den sociala sidan i allmänhet är mycket 
svagare (se t.ex. Babor m.fl., 2003) 

I enlighet med detta konstaterade Leifman (2000) i sin genomgång av 
”Mätning av alkoholrelaterade sociala problem i Sverige” att det under 1950- 
och 1960-talen gjordes många undersökningar, huvudsakligen baserade på 
registerdata, av alkoholrelaterade sociala problem, men att denna forsk-
ningstradition inte längre kunde fortsättas då all registrering av individuella 
alkoholrelaterade problem upphörde. 

För att i dagens läge mäta sociala alkoholrelaterade problem finns det 
därför knappast andra alternativ än att förlita sig på riksrepresentativa 
frågeundersökningar, särskilt om det gäller sådana problem som inte 
definieras som brott. Det finns olik
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rad

onsumtion. I denna 
un

sumenter besvarat om problem relaterade till sitt eget drickande. 

e sociala problem utifrån svaren i dessa undersökningar. Om man vill 
granska problemen på kollektiv nivå, kan de intervjuade frågas om sin 
uppfattning då det gäller vilka och hur stora problem som finns i deras 
närmiljö eller det samhälle de lever i. Eller också kan alkoholrelaterade 
sociala problem studeras på individnivå eller i termer av social interaktion 
personer emellan. Då kan alkoholkonsumenter frågas om sina egna problem, 
eller så kan man ställa frågor till samtliga intervjuade om ifall de har haft 
problem på grund av andra personers alkoholk

dersökning används båda de sistnämnda angreppssätten. Kollektivt 
betraktade kan alla individuella problem summeras och därefter naturligtvis 
betraktas som problem på samhällsnivå. Däremot kan det, som konstateras 
nedan, också finnas problem på samhällsnivå som inte framkommer tydligt 
när granskningen görs på individnivå. 

Ett eget kapitel i denna rapport ägnas åt problem orsakade av andras 
drickande (Kapitel 10). Syftet med det föreliggande kapitlet är att konstruera 
mätinstrument för olika problemområden utifrån frågor som alkoholkon-

ATT DEFINIERA OCH MÄTA  
ALKOHOLRELATERADE SOCIALA PROBLEM 

Tidigare angreppssätt 
Den metodologiska utmaningen i att mäta alkoholrelaterade sociala problem 
framgår implicit av den definition som gjordes av Klingemann & Gmel (2001): 

”Social consequences of alcohol are changes, subjectively or objec-
tively attributed or attributable to alcohol, occurring in individual so-
cial behaviour or in social interaction or in the social environment.” 

Metodproblemen är många och har, på senare tid, diskuterats en hel del (se 
t.ex. Gmel m.fl., 2000; Room., 2000; Pernanen, 2001; Gmel & Gutjahr, 
2001). Här följer några exempel på vad diskussionen har kretsat kring: 

 
•      Sociala problem är, definitionsmässigt, interaktiva till sin natur. De är 

alltså inte, som t.ex. cirros, något som kan sägas vara enbart relaterat till 
den som dricker. Vissa av dem kan t.o.m. enbart förekomma på aggre-
gerad nivå. Minskad produktivitet på grund av alkoholkonsumtion är 
otvivelaktigt ett problem för företaget, eller samhället, men, om ingen 
har några invändningar, inte för individer inom företaget.  
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• De flesta sociala problem är, i viss utsträckning, sociala konstruktio-
ner och detta gäller också den omfattning i vilken alkoholen orsakat 
dem. Om ett visst handlingssätt är ett problem eller inte är inte givet 
av hur personen ifråga beter sig när han/hon dricker eller därefter 
utan är alltid beroende av i vilken grad andra personer tolkar det som 
ett problem. Att genomgå en skilsmässa är, objektivt sätt, en föränd-
ring. Men svaret på om och, i så fall, i vilken utsträckning någons al-
koholkonsumtion orsakat skilsmässan är beroende på konstruktion 

rågan om attribution, d.v.s. om hur problem relateras till alkohol, 

 
dir

psykiatriska epidemiologins tradition då det gäller att operationalisera 
”alkoholmissbruk” (se t.ex. Stinson m.fl., 1998). Detta förfarande har 
emellertid kritiserats från de mer medicinsk-epidemiologiskt inriktade 
forskarna eftersom ”outcome is not assessed independent of  expo-
sure”(Gmel & Gutjahr, 2001). 

och bedömning. Detta gör det svårt att i någon rent positivistisk anda 
närma sig problemet att mäta alkoholrelaterade sociala skador. 

• F
kommer därmed i första rummet. Objektiva händelser och föränd-
ringar, som att bli inblandad i slagsmål, skiljas eller att förlora sin an-
ställning, kan mätas utan att attribueras till alkohol. Men av en mängd 
sociala problem tenderar just dessa objektiva händelser att vara de all-
varligaste. När vi däremot ser på bråk eller gräl inom familjen eller på 
arbetsplatsen, kan vad som exakt hände och alkoholens eventuella 
roll i det hela alltid diskuteras. Varje försök att mäta de mindre allvar-
liga, mer vardagliga problem som uppstår på grund av att någon 
dricker blir problematiskt på grund av skilda tolkningar de olika del-
tagarna gör av händelsen ifråga. 

Mer om attributionsfrågan 
Inom olika forskningstraditioner har attributionsfrågan behandlats på skilda 
sätt. Den s.k. social-epidemiologiska traditionen, då det gäller frågeunder-
sökningar (Caetano, 1991) använde sig av en frågemetod där attributionen 
till alkohol är en del av själva frågan. Ofta ges den intervjuade ansvaret för 
tolkningen då det gäller alkoholens roll: ”Har du under de senaste 12 måna-
derna känt att Ditt drickande på något sätt har skadat ditt äktenskap eller 
hemliv?” Ibland återger den intervjuade en attribution (eller reaktioner som 
tyder på en sådan) som har gjorts av någon annan: ”Mina arbetskamrater 
säger att jag borde dricka mindre.” I vissa fall återger den tillfrågade helt 
enkelt ett tidsmässigt sammanfallande händelseförlopp utan att uppge något

ekt orsakssamband: ”Jag råkade i slagsmål när jag drack/druckit”; ”Jag 
har blivit kränkt eller förolämpad av någon som hade druckit”. Att låta den 
svarande stå för tolkningen av orsakssambanden används också inom den 
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För sjukdomar och olyckor finns välutvecklade traditioner med epidemi-
ologiska prospektiva- eller fallkontrollstudier som utgör ryggraden i forsk-
ningen om alkoholens inverkan. Till och med inom dessa forskningsinrikt-
ningar är attributionsfrågan ett problem, om än ofta i det fördolda. Det 
framgår exempelvis klart av de jämförande analyser mellan Europeiska län-
der som Ramstedt (2001) och Leifman m.fl. (2002) genomfört att det finns 
starka och förutsägbara kulturella skillnader i dödsorsaksstatistiken då det 
hand

M et 

dition har använts i frågeundersökningar i många länder men, som Gmel 
rna om sociala skador följer 

jag borde dricka mindre” hänfördes till den minst allvarliga. 
De problemområden som ingick i denna undersökning var problem med 
hustrun, problem med anhöriga, problem med vänner eller grannar, pro-
blem med polisen, aggressivt beteende och ekonomiska problem. 

Den alternativa metod, som använts mer allmänt i nyligen genomförda 
analyser, har bestått av att kombinera frågorna inom det sociala problem-
området till ett enda additivt index över ”konsekvenser” (t.ex. Hilton, 1991). 

lar om vilka dödsorsaker som tillskrivs alkohol. 
an har även försökt att använda sig av en icke-attributiv design då d

gäller alkoholens roll för sociala problem (Gmel, m.fl., 2000; Rehm & Gmel, 
1999). Mycket som är relevant vid, exempelvis, frågan om hur stor andel av 
ett särskilt socialt problem som kan tillskrivas alkohol finns att lära från så-
dan forskning. Undersökningarna är emellertid inte användbara om upp-
giften är att identifiera enskilda personer som har eller nyligen haft alkohol-
relaterade sociala problem, eftersom andelen som uppger sociala problem 
som kan tillskrivas alkoholen bland samtliga sociala problem vanligen är liten. 

Konstruktion av sammanfattande mätinstrument  
Traditionen att ställa frågor där attributionen till alkohol är inbyggd i for-
muleringen i syfte att undersöka drickandets roll för sociala problem är mer 
än ett halvt sekel gammal (Room, 2000). Frågor inom denna forskningstra-

och Gutjahr (2001) anmärkte, ”de flesta frågo
den frågetradition som användes för problematiskt drickande i de tidiga 
frågeundersökningar som genomfördes av Alcohol Research Group vid 
universitetet i Berkley” (Clark, 1966; Knupfer, 1967; Cahalan. 1970). Vid 
Berkley har det i huvudsak förekommit två olika metoder för att aggregera 
de erhållna uppgifterna till skalor. Den metod som först utvecklades av 
Genevieve Knupfer innebar att ett antal problemområden definierades och 
därefter, på förhand, bestämdes gränser för hur allvarligt respektive problem 
var genom att varje svarsalternativ tillskrevs en bestämd poäng (i några få 
fall bestämdes allvarlighetsgraden genom additiva index). I den analys som 
Cahalan och Room (1974) genomförde av ett urval män från 1969 betrakta-
des exempelvis, inom området som gällde ”problem med hustrun”, att hon 
verkligen lämnade sin man tillhöra den mest allvarliga nivån medan ”min fru 
har påpekat att 

 60 



Alkoholproblem – definitioner, metoder, data 

Sam

blems (Samhällets reaktioner mot alkoholproblem) 
arb

 
(so

                                                     

tidigt användes ett mått på ”beroende”, ett additivt index grundat på de 
frågor som begreppsligt rörde beroende eller kontrollförlust (i Cahalan & 
Room /1974/ uppdelat till tre skilda index: psykologiskt beroende, kontroll-
förlust och symptomatiskt beteende). WHO:s undersökning av Community 
Response to Alcohol Pro

etade med kortare uppgiftsserier och använde ett par skalor liknande 
Hilton’s ”sociala” och ”personliga” konsekvenser (Rootman & Moser, 1985). 

Instrumentens psykometriska egenskaper och dimensionalitets-
frågan 
Som Gmel och Gutjahr (2001) anmärker har ”skalor för sociala problem 
sällan testats psykometriskt, d.v.s. analyserats för att undersöka om a) olika 
frågor kan omfattas av en enda faktor och b) om alla frågor laddar lika starkt 
på samma faktor, något som är nödvändiga förutsättningar för att kunna 
aggregera frågor”. Såväl Cahalan och Room (1974:34, 38) som Gmel med 
kollegor (2000), som analyserade samma data, fann vid en faktoranalys 
(principal components) en stark första faktor6. Detta har varit ett vanligt 
resultat vid analyser av svarsdata från allmänna befolkningsurval av frågor 
som inte endast berörde sociala problem (som Gmel m.fl. inriktade sig på) 
utan också när områdena gällande storkonsumtion och beroende inkluderats

m i analysen genomförd av Cahalan och Room). 
Som Cahalan och Room konstaterade, kunde detta tas som ett rättfär-

digande av att alkoholrelaterade problem kan faktiskt, på ett adekvat sätt, 
empiriskt mätas genom en enda endimensionell skala. Men då det gäller 
innebörden i en sådan skala, skulle den i första hand mäta en benägenhet att 
dricka sig berusad (eller åtminstone en villighet att erkänna det). Cahalan 
och Room (1974:34–39) visar att sambanden mellan de olika problemområ-
dena överskattas genom det stora antalet negativa matchningar i ett urval av 
befolkningen – d.v.s. de flesta intervjuade tenderar att inte uppge några 
problem överhuvudtaget. Gmel m.fl. (2000) driver deras analys vidare fram 
till en Varimax-rotation av åtta faktorer (som förklarar över 50 procent av 
den totala variansen). De dimensioner de finner passar relativt bra, men 
absolut inte perfekt, för de problemområden Cahalan och Room studerade. 

I en studie av allmänbefolkning i USA, där en kortare serie bestående av 
14 frågor användes, fyra från alkoholkonsumtionsområdet, fem gällande 
”kontrollförlust” (symptomatiskt beteende, inklusive att förbli berusad mer 

 
6  Faktoranalys är en statistisk metod utvecklad för att identifiera svarsmönster i ett batteri 

med frågor relaterade till samma eller liknande ämne (t.ex. alkoholrelaterade problem). 
Den visar vilka frågor som tenderar att leda till liknande svar och därmed avslöjar huru-
vida det finns fler begreppsliga dimensioner inom svaren. 
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än en dag i taget) och fem som tillhörde kategorin ”negativa konsekvenser 
av alkoholbruk” (två angående aggressivt beteende, tre om uppförandet på 
arbetet/i skolan och relaterade problem), genomförde Lennox m.fl. (1998) 
en bekräftande (confirmatory) faktoranalys7 där de fann att den tre-faktors 
lös

ajoriteten av alla frågor som användes i 
huv k testats genom pilotundersökningen och 
därv  vanligaste anledningen till att utesluta en 
fråg d eller av en typ som inte resulterade 
i ett t antal positiva svar. De analyser 

                                                     

ning de testade fick ett adekvat stöd. 

Tillvägagångssättet i denna undersökning  
De flesta analyser som redovisas i detta kapitel baseras på svar från samtliga 
intervjuade i huvudundersökningen. Endast de resultat som rör test-retest 
reliabiliteten hos de konstruerade mätinstrumenten bygger på den pilotun-
dersökning som beskrivs i Kapitel 1. 

Inte alla frågor som fanns med i pilotundersökningen kom sedan till an-
vändning i huvudundersökningen. M

udundersökningen hade doc
id befunnits relevanta. Den
a var att den visat sig vara svårtolka

kligt stor, för relevanta analyser, tillräc
nedan som gjorts av resultat från pilotundersökningen grundas endast på de 
frågor som även omfattas av huvudundersökningen. 

Analys av frågor och skalkonstruktion 
Totalt 38 frågor angående främst sociala eller även några medicinska 
problem som kunde relateras till personens eget drickande ingick i en analys 
på variabel- och skalenivå. 

Dessa frågor togs med i en faktoranalys baserad på materialet från hu-
vudundersökningen för att identifiera dimensioner och undersöka i vilken 
utsträckning de överensstämde med den ursprungliga, teoretiska indel-
ningen, som fanns i vår åtanke vid konstruktion av frågeformuläret (se 
Appendix B). Genom att använda såväl empiriska resultat som teoretiska 
begrepp kategoriserades frågorna i ett antal problemområden som vart och 
ett mättes genom ett additivt index. Därefter undersöktes reliabiliteten hos 
dessa sammanfattningsmått med hjälp av test-retest data från pilotunder-
sökningen. 

 
7  Vid bekräftande (confirmatory) faktoranalys har man en teoretisk idé om hur frågorna 

grupperas och undersöker huruvida detta stämmer empiriskt. Vid en explorativ faktor-
analys har man däremot ingen på förhand bestämd bild utan syftet är just att skaffa sig en 
uppfattning om olika dimensioner. 
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Explorativ faktoranalys. Som tidigare nämndes, 38 frågor (redovisade i 
Tabell 4.1) blev föremål för en första faktoranalys (principal components). 
Svaren på respektive fråga dikotomiserades och kodades som 1 för de som 

blem åtminstone en gång under de senaste 12 måna-

t Eigenva s ett. Tillsammans förkla ade
rer 52 procent av variat n varen. Som vanligt är vid analyser

(se x halan & Room, 1974) laddad  de
ta faktorn, som uppvisade ett Eigenv

n föll till 2,01 kan en
es vara en genere ådan. Denna första faktors laddningar

tation genomförts, går a en första kolumnen Ta ell
g  laddade starkt på den först ktorn

enom att visa ganska låga laddningar (under 0,30)
de: att ha blivit o ändertagen lisen för n ot man

me t 0,2 promille, att ha bli gr en
ern, ha hjärtproblem, att känna sig illamå-

kte ska sin konsumtion, att en läkare ller
ed den intervjuade om hans/hennes dricka de, pro-

 en e mrat talat d den in rvjuade
en  behöva en ’drin agen efte  
 följde sju av de elva faktorerna ett lo skt
å 0,40 eller mer på de olik orerna er-

r i Tabell 4.1 n första faktorn best en
ver akuta problem orsakade av drickande – som min-

ch ångest dagen efter, att a
 o.s kallar detta problemom  försäm-
n en omfattar frågor om bl.a. em

 i slagsmå kande, m.m. och
referera till den som lem med lag och ordning. Nästa åde

frågor som rör alkoholrelaterade hälsoproblem av mer långvarig na-
em och arig depression. Den fjärde fak
 alkoholrelaterade ekonomiska problem. N ta en

p m med sin partner. Den sjätt aktorn
som nte självklart har något be eppsligt

rande relationsp m med någon annan än partn rn, t.ex.
ljemedlemmar elle änner, har delats mellan två

   

upplevt respektive pro
derna och 0 för övriga8.  

Elva faktorer hade et lue törre än r  
dessa fakto ione  i s  
av urval från allmän befolkning 

en förs
 t.e . Ca e  

flesta frågorna starkt på d alue 
på 5,88. Eftersom Eigenvalue för den andra faktor   d  
första faktorn ans ll s , 
innan någon ro  fram v d  i b  
4.1. Även om en majoritet av frå orna a fa , 
avvek ett flertal frågor g . 
Dessa var följan mh  av po åg  
gjort när man druckit, kört bil 
för rattfylleri, ha problem med lev

d mins vit ip  

ende eller skakig när man försö  min e  
sjuksköterska talat m n
blem att betala räkningar, att  arb tska me te  
angående drickandet och, slutlig

n (Varimax)
, att k’ d r.

Efter en rotatio 9 gi  
mönster. Frågor med laddning p a fakt åt
ges i övriga k

 som beskri
olumne . De år huvudsaklig  

av frågor
nesluckor, skuldkänslor, depressio

an väl börjat,
n o  inte kunn  

sluta dricka när m .v. Vi råde
rad självkontroll. Den andra dime sion  probl  
med polisen, inblandning l i samband med sitt dric  
vi har valt att  prob omr  
omfattar 
tur, leverproblem, hjärtprobl

nde
 långv torn 

omfattar tre frågor röra äs är  
faktor med ett antal frågor om 

 endast två frågor 
roble e f  

består av  i gr  
samband. Frågor rö roble e  
med andra fami r v  faktorer, 

                                                   
atistiska uppgifter som använts vid faktoranalysen i själva verket är 

 en fa alys som leder till en mer renod  av

8  Detta innebär att de st
phi-koefficienter. 

9  En rotation är ett nästa steg i
 

ktoran lad bild  
dimensionalitet i frågorna.
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den sjunde och åttonde. Faktor nio handlar om arbetsrelaterade problem, men 
består endast utav två frågor. Även faktor tio består av enbart två frågor 
utan någon självklar begreppslig relation och den elfte faktorn består av 
ndast en fråga rörande att behöva en ’ . 

Fem av frågorna laddade, efter rot 40 p . 
Dessa gällde alkoholens negativa effekt på  att en fest törd 

sade bete nproblem ört 
holhalt överstig  den lagliga g n (0,2 

ill arbete n efter man dr . 

e drink’ dagen efter
ation, inte över 0,

hälsan,
å någon faktor

blivit förs
på grund av den intervjuades beru ende, söm , att ha k
bil trots en förmodad alko

t att komma för sent t
ande ränse

promille) sam t dage uckit
Skalkonstruktion. Utifrån den s

serad
truktur som upptäckts i analysen organi-

ett antal dimensioner som företrädde teoretiskt 
mmanhängande områden av alkoh aterade 
vvek från mönstre l där vi ansåg att de 

en konstruerades fyra mått fö a om-
råden av alkoholrelaterade skador: 

 
1. Försämrad självkontroll 
2. Kroniska hälsoproblem 
3. Problem med lag och ordning 

 Relationsproblem  

En femte skala har slutligen konstruerats som ett sammanfattningsmått för 
alkoholrelaterade sociala problem, där interaktion med andra personer är en defi-

oblem men 
ven ett antal frågor om problem med arbete/studier och ekonomiska svå-
igheter i samband med alkohol. Till s a p

rad självkontroll respektive kroniska hälso  
Tabell 4.2-4.6 återges vilka frågor varje skala b er på. 

es frågorna om till 
tänkbara och inbördes sa
skador. Några frågor som a

olrel
t lades til

begreppsligt hörde hemma. Slutlig r olik

4.

nitionsmässig förutsättning. I detta instrument ingår samtliga frågor som 
omfattas av skalan över problem med lag och ordning samt relationspr
ä
r killnad från social

problem mer subjekti
ygg

roblem är försäm-
va till sin natur. I

Intern reliabilitet. För att undersöka de terna konsisten i varje 
ör var och en av dem korr ner mellan varj pektive 

ch’s alph Tabellerna 4.2 ). 
ach’s alphavärden varierar mellan 0,5 o ,8, vilket anses mellan 

. A., 1999), varvid skalorna för 
alkoholrelaterade socia blem visar den b interna 

alla frågor är ade med sin pektive 
ppvisar må n korrelation l än 0,3. 

11 ansågs dock även dessa tillhöra skala ga. 
                                                     

n in sen 
skala beräknades f elatio

a10 (se 
e res

 – 4.6fråga och hela skalan samt Cronba
Cronb ch 0 ligga 
acceptablt och bra (Reynaldo, J. & Santos

ontroll och försämrad självk la pro ästa 
konsistensen. Samtidigt som korreler  res
skala, åtminstone på 0,2-nivån, u nga e ägre 

n ifråBeroende på sin ”face validity”
 

10  en interna konsistensen innebär graden av hur frågorna inom en skala är interrelate-
rade, d.v.s. i vilken utsträckning de mäter samma fenomen. Cronbach’s Alpha är ett mått 
som används för att fastsälla detta. 

11  ”Face validity” refererar till forskarens mer subjektiva bedömningar av huruvida det 
använda instrumentet mäter vad det är avsett att mäta. 

D
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TABELL 4.1. ALKOHOLRELATERADE PROBLEM DE SENASTE 12 MÅ-
NADERNA. FAKTORANALYS (PRINCIPAL COMPONENTS) (FÖRSTA KOLUM-
NEN); VARIMAX ROTATION (ÖVRIGA KOLUMNER).  
1) Försämrad självko     ntroll 
Inte kunnat sluta dricka när man väl börjat 0,  46 0,48    
Lät bli att göra det man planerat  0,50   0,54   
Skuldkänslor för att man druckit 0,58 0,6     4
Minnesluckor 0,51 0,64     
Mått illa/fysiskt dåligt dagen efter 0,42 0,66     
Känt sig ångestfylld/eprimerad dagen efter 0,52 0,63     

ordning     2) Problem med lag och 
Blivit gripen av polisen för något man  0,28    0,58  
gjorde när man druckit 
Inblandad i slagsmål  0,46    0,53  
Inblandad i olycka  0,41    0,49  
Egna/ågon annans tillhörigheter förstörda  0,42    0,50  
Någon blivit skadad 0,40    0,77  

 3) Kroniska hälsoproblem    
Problem med levern  0,23 0,69     
Problem med hjärtat  0,26 0,76     
Ångestfylld och/eller deprimerad en längre 
period 

0,41 0,49     

Känna sig illamående eller skakig när man 
försökt minska drickandet 

0,24 0,53     

4) Ekonomiska problem     
Alkohol har påverkat ekonomin negativt 0,52 0,40 0,41     
Svårt att betala räkningar  0,28 0,62     
Köpt alkohol för pengar avsedda för annat 0,44 0,70     
5) Problem med partner     
Alkohol haft negativ inv. på äktenskapet 0,45 0,72     
Din partner talat med Dig  0,45 0,65     
Gräl med partner 0,44 0,41     
6) (Övrigt)     
Gripen för rattfylleri 0,18   0,70  
En läkare/sjukskötersk  talat med Dig 0,13   a har 0,63  
7) Relationsproblem     
Alkohol haft negativ inverkan på familjelivet 0,37     0,70
Alkohol haft negativ inverkan på  
vänskapsrelationer 

0,46  0,48   

Familjekonflikter 0,43 0,50    
 8) (Övrigt)    

En vän har talat med Dig  0,43  0,49   
En familjemedlem har talat med Dig  0,46 0,70    

 9) Arbetsrelaterade problem    
En arbetskamrat har talat med Dig  0,24   (0,31) 0,41 
Alkohol påverkat arbete/studier negativt 0,33   0,78  

 10) (Övrigt)    
Omhändertagen för fylleri 0,30   0,51  
Problem med magen 0,34    0,56 

 11) (Övrigt)    
 Behövt en ’drink’ dagen efter 0,19    0,63 
Frågor som, efter rotation, inte ladd
över 0,40 för någon faktor: 

ade     

För sen till jobbet dagen efter 0,43     
En fest blivit förstörd  0,41     
Alkohol inverkat negativt på Din hälsa 0,40     
Kört bil med minst 0,2 promille  0,27     
Sömnproblem 0,36     
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TABELL 4.2. INTERN KONSISTENS I SKALAN FÖR FÖRSÄMRAD SJÄLV-

variabeln och hela 
sk

 Alpha 
med variabeln 

KONTROLL, RÅ (DVS. ICKE STANDARDISERADE) VARIABLER 

 Korrelation mellan Cronbach’s

alan utesluten 

Inte kunna sluta dricka när Du väl börjat 0,42 0,69 
Lät bli att göra det Du planerat  
Skuldkänslor p.g.a. att Du druckit 0,54 

0,53 0,65 
gestfylld/ deprimerad dagen 

0,52 0,66 
en efter 0,26 0,

t dagen efter 0,45 0,

 0,

0,46 0,68 
0,66 

Minnesluckor 
Känna sig ån
efter 
Behövt en ’drink’ dag 72 
Må illa/fysiskt dålig 72 

Cronbach’s alpha för hela skalan: 72 

 

 

 
 

TABELL 4.3. INTERN RELIABILITET I SKALAN FÖR KRONISKA HÄLSO-
TANDARDISERADE) VA ER 

Korrelation m  
variabeln oc  

skalan 

Cronbac pha 
med variabeln ute-

slu

PROBLEM; RÅ (DVS. ICKE S RIABL

 ellan
h hela

h’s Al

ten 

Problem med levern  0,30 0,52 
Pro em med hjärtat bl

bl
0,28 0,53 

Känt sig illamående och skakig när man 
försökt dra ner på drickandet 0,31 0,50 
Sömnsvårigheter 0,31 0,50 
Alkohol inverkat negativt på hälsan 0,32 0,52 
En läkare/sjuksköterska talat med Dig 0,28 0,51 

Cronbach’s Alpha för hela skalan  0,53 

Pro em med magen 0,23 0,53 
Ångestfylld och/eller deprimerad en längre 
period 0,32 0,50 
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TABELL 4.4. INTERN RELIABILITET I SKALAN FÖR PROBLEM MED LAG OCH 
ORDNING, RÅ (DVS. ICKE STANDARDISERADE) VARIABLER 

 Korrelation mellan 
variabeln och hela 

skalan 

Cronbach’s Alpha med 
variabeln utesluten 

Omhändertagen av polisen för något Du 
gjort när Du druckit 

 
0,27 

 
0,54 

Inblandad i slagsmål  0,36 0,49 
Inblandad i olycka 0,37 0,49 
Egna eller någon annans tillhörigheter 
förstörda 

 
0,34 

 
0,50 

Någon blivit skadad 0,39 0,48 
Omhändertagen för fylleri 0,55 
Kört bil med minst 0,2 pro 0
Gripen för rattfylleri 

la skal

0,23 
0,20 
0,20 0,55 

mille  ,57 

Cronbach’s Alpha för he an  0,56 

 

 

TABELL 4.5. INTERN RELIABILITET I SKALAN FÖR RELATIONSPROBLEM; 
RÅ S. ICKE STANDARDISERADE) VARIABLER (DV

 Korrelation mellan 
variabeln och hela 

skalan 

Cronbach’s Alpha 
med variabeln 

utesluten 

Alkohol haft negativ inverkan på Ditt 
äktenskap 0,51 0,63 
Din partner talat med Dig 0,38 0,66 
Gräl med Din partner 0,29 0,71 
Alkohol haft negativ inverkan på 
familjelivet 0,39 0,66 
Familjekonflikter 0,44 0,64 
En familjemedlem talat med Dig  0,33 0,67
Alkohol

 

0,66 
Cro

 haft negativ inverkan på Dina 
vänskapsrelationer 0,44 0,65 
En vän talat med Dig 0,35 0,66 
En fest blivit förstörd 0,34 

nbach’s Alpha för hela skalan  0,69 
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TABELL 4.6. INTERN RELIABILITET I SKALAN FÖR ALKOHOLRELATERADE 
SOCIALA PROBLEM; RÅ (D.V.S. ICKE STANDARDISERADE) VARIABLER 

 Korrelation 
mellan variabeln 
och hela skalan 

Cronbach’s 
Alpha med 
variabeln 
utesluten 

Omhändertagen av polisen för något Du gjort när 
Du druckit 0,23 0,77 

Gripen för rattfylleri 0,24 0,78 
Inblandad i slagsmål 0,39 0,76 
Inblandad i olycka 0,32 0,77 
Egna eller någon annans tillhörigheter förstörda  0,37 0,77 
Någon blivit skadad 0,34 0,77 
Omhändertagen för fylleri 0,23 0,78 
Kört bil med > 0,2 promille  0,26 0,77 
Alkohol inverkat negativt på Ditt äktenskap 0,42 0,76 
Din partner talat med Dig 0,33 0,77 
Gräl med partner 0,30 0,78 
Alkohol inverkat negativt på familjelivet 0,36 0,77 
Familjekonflikter 0,38 0,77 

 familjemedlem talat med Dig 0,42 0,76 
Alkohol inverkat negativt på Dina vänskapsrelationer 0,44 0,76 
En vän talat med Dig 0,44 0,76 
En fest blivit förstörd 0,35 0,77 
En arbetskamrat talat med Dig 0,24 0,77 
Alkohol inverkat negativt på Ditt arbete/Dina studier 0,28 0,77 
Kommit för sent till arbetet dagen efter 0,33 0,77 
Alkohol inverkat negativt på Din ekonomi 0,44 0,76 
Svårigheter att betala räkningar 0,30 0,77 
Köp

En

t alkohol för pengar avsedda till annat 0,34 0,77 
Cronbach’s Alpha för hela skalan   0,78 

 
Test-retest reliabilitet. Som tidigare nämnt, testades de flesta frågorna i en 
pilotundersökning som föregick huvudundersökningen12. De fem skalor 
                                                      
12  Endast tre av frågorna i huvudundersökningen hade inte använts i pilotundersökningen: 

att tala med en läkare eller annan professionell vårdare, gräl med partner och att bli om-
händertagen för fylleri. Många av de frågor som ingick i båda undersökningarna skilde sig 
något i formuleringen och några var t.ex. utformade som en enda fråga i pilotundersök-
ningen men uppdelades till två frågor i huvudundersökningen (de exakta skillnaderna 
framgår av Appendix A och B). Ett exempel är att de intervjuade i pilotundersökningen 
tillfrågades i fall deras partner, eller någon annan familjemedlem, hade påpekat att 
han/hon borde dricka mindre, medan i huvudundersökningen ställdes två separata frågor 
om reaktioner från partner respektive från andra familjemedlemmar. De flesta frågorna 
var emellertid identiska och de som inte var det har vid denna analys genom omkodning 
anpassats för att vara jämförbara i största möjliga utsträckning. 
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som konstruerades vid Huvudundersökningen utformades sedan med hjälp 
av materialet från pilotundersökningens båda intervjutillfällen. Graden av 
överensstämmelse mellan de två mättillfällena studerades dels för hela 
ska

2+) /ASE 

lan, dels för två dikotomiseringar av respektive skala – 0 mot 1 poäng 
eller mer samt mindre än 2 mot 2 poäng eller mer och i den tredje kolumnen 
testas en trikotomi för 0, 1 respektive 2 eller fler poäng. Resultaten framgår 
av Tabell 4.7. 

TABELL 4.7. TEST-RETEST RELIABILITET (ÖVERENSSTÄMMELSEN MELLAN 
FÖRSTA OCH ANDRA MÄTNINGEN FÖR SKALORNA ÖVER ALKOHOL-
RELATERADE PROBLEM). PILOTSTUDIEN. 

 Pearson’s r 
(hela 

skalor) 

Kappa (poäng 
0/ 1+) / ASE 

Kappa (poäng 
<2/ 2+) / ASE

Kappa 
(poäng 0, 1, 

Försämrad självkontroll 0,83*** 0,73 / 0,0319 0,67 / 0,0408 0,63 / 0,0308 
Kroniska hälsoproblem 0,76*** 0,48 / 0,0632 0,69 / 0,0876 0,44 / 0,0600 
Problem med lag och 
ordning  

 
0,63*** 

 
0,52 / 0,0614 

 
0,55 / 0,1076 

 
0,45 / 0,0576 

Relationsproblem 0,57*** 0,53 / 0,0843 0,58 / 0,1435 0,50 / 0,0821 
Alkoholrelaterade sociala 
skador 

 
0,75*** 

 
0,61 / 0,0461 

 
0,66 / 0,0594 

 
0,52 / 0,0436 

 
*** p < .0001 

 
När Pearson´s r användes för att mäta graden av reliabilitet för hela skalorna 
varierade korrelationerna mellan 0,57 och 0,83. Måttet för försämrad självkon-
troll visade sig vara mest reliabelt. Reliabiliteten är lägre, men likafullt till-
fredsställande, då det gäller skalorna för problem med lag och ordning och 
relationsproblem. 

När skalan avseende försämrad självkontroll dikotomiserades med skär-
ningspunkten 1 eller fler poäng visade den sig fortfarande vara den mest 
reliabla jämfört med de andra måtten (Kappa=0,73). Då Kappavärden från 
0,4 till 0,6 anses vara måttliga (”moderate”) och de från 0,6 till 0,8 som höga 
(”substantial”) (Fleiss, 1981), betyder detta att skalan för försämrad självkontroll 
uppvisar en hög reliabilitet och de övriga skalorna en måttlig sådan. 

Resultaten förändrades inte mycket när skärningspunkten två eller flera 
poäng användes, utom att skalan för kroniska hälsoskador nu fick ett högre 
Kappa-värde så att reliabiliteten nu kunde anses som hög. 

I ett sista steg klassificerades mätinstrumenten till trikotomier – att 
uppnå 0, 1 respektive 2 eller fler poäng. Kappavärdena varierade, återigen, 
mellan 0,4 och 0,6, vilket, i enlighet med den ovannämnda klassificeringen, 
tyder på måttlig reliabilitet.  
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DISKUSSION 

Vårt syfte har varit att komm oholrelaterade medicinska 
men framförallt sociala skador som är begreppsligt relevanta, både med 

i 
re

so

to å för-

ne
ih

ni
no

visade en reliabilitet inom vad 

va
ho
m rant m.fl., 1995; Üstün m.fl.,1997; Chatterji m.fl., 1997). I likhet 

en

en
un

A
alk  konstaterats här är 
definitivt högre än de som uppnåddes av Bondy & Lange (2000) för ett mått 

a fram till mått på alk

avseende på s.k. face validity och med hänsyn till de analyser som genomförs 
de följande kapitlen. Som ett sekundärt kriterium lades även vikt vid 
sultaten från korrelationsmatriser och faktoranalyser angående frågorna. 
i har därefter undersökt den interna reliabiliteten och test-retest öV verens-

stämmelsen för dessa mått. 
I likhet med tidigare forskare, som huvudsakligen använt data från USA, 

fann vi vid en faktoranalys (principal components) av frågorna om problem, 
m de intervjuade själva relaterade till sitt drickande, en generell faktor. När 

vi sökte efter möjlighet att indela alla frågor i olika områden fann vi, i likhet 
med Gmel m.fl., (2000), en acceptabel men inte på något vis perfekt över-
ensstämmelse mellan kategoriseringen av frågor efter innebörd och de fak-

rer som identifierats i en faktoranalys av dem. Därför använde vi p
hand fattade beslut tillsammans med resultaten från den empiriska kompo-

ntanalysen för att konstruera skalor av variabler som begreppsligt passar 
op då det gäller att undersöka olika problemområden. 

Den interna reliabiliteten i de fem skalor som konstruerades utifrån frå-
rna, inklusive ett sammgo anfattningsmått över alkoholrelaterade sociala 

problem, visade sig ligga inom intervallet för måttlig till hög. Tidigare analy-
ser av intern reliabilitet mellan frågor på detta forskningsområde har givit 
liknande resultat. Exempelvis uppnådde Rehm m.fl., i en allmän befolk-

ngsundersökning, ett Cronbach’s alpha på 0,72 för män och 0,64 för kvin-
r när de undersökte en skala bestående av fem frågor om alkoholrelate-

rade problem på olika livsområden. 
Test-retest resultaten för de fem skalorna 

som bedöms som tillfredsställande till hög. Tidigare undersökningar har 
nligtvis konstaterat bättre test-retest reliabilitet för skalor gällande alko-
lberoende än för olika mått avseende skadligt alkoholbruk eller alkohol-
issbruk (G

med detta fann vi i denna studie ett högre värde på Pearson’s r och, oftast, 
 högre Kappa-koefficient då det gällde försämrad självkontroll än för de 
dra undersökta skalorna. Saman tidigt var de Kappa-värden som konstatera-

des för alkoholrelaterade sociala problem i allmänhet högre än de som återfanns i 
 av WHO genomförd undersökning från flera städer i olika länder för att 
dersöka alkoholmissbruk definierat enligt DSM-IV (0,49) och ICD-10-

definitionen av skadligt alkoholbruk, (0,17 med ett mätinstrument, 0,60 med 
ett annat, Üstün m.fl., 1997). Det som begreppsligt innefattas i DSM-IV, 

lkoholmissbruk, liknar mycket vad vi, i denna undersökning, avser med 
oholrelaterade sociala problem. De Kappa-värden som
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grundat på fem variabler rörande skadliga effekter inom olika livsområden 
ed ett litet urval från allmänbefolkning (0,48 för en eller flera skadetyper, 
5 för två skadetyper eller fler). 

m
0,2

vju
all

sk
m

ko

Problemskalorna, byggda på uppgifter från i denna undersökning inter-
ade personer om hans/hennes eget drickande och dess konsekvenser får 

tså, enligt en test-retest undersökning, anses ha acceptabel reliabilitet när 
det gäller Sveriges allmänbefolkning. Test-retest resultaten är emellertid långt 
ifrån det ideala. En korrelation på 0,75 mellan mätningarna, som gällde 
skalan över alkoholrelaterade sociala problem, innebär att endast 56 procent av 
variationen i svaren från det andra intervjutillfället kunde prediceras genom 
svaren från det första. För framtida forskning blir uppgiften att utveckla 

alor avseende såväl sociala som medicinska alkoholrelaterade problem 
ed bättre reliabilitet. 

De här framtagna mätinstrumenten appliceras i Kapitel 6 i en analys av al-
holrelaterade problem i svensk befolkning. 
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5. DRYCKESVANOR I DEN  
SVENSKA BEFOLKNINGEN 

 
Klara Hradilova Selin 

INLEDNING 

I Kapitel 3 har vi kunnat läsa om hur alkoholkonsumtionen har utvecklats i 
Sverige under de senaste åren, speciellt efter Sveriges EU inträde 1995. Det 
har skett en dramatisk ökning av den totala alkoholkonsumtionen med när-
mast 29 procent mellan 1996 och 2003 till en nivå motsvarande 10,3 liter ren 
alkohol per invånare 15 år och äldre. Det är dock inte säkert att alla delar av 
befolkningen har påverkats på samma sätt av denna utveckling. Därför är 
det viktigt att uppdatera vår kunskap om alkoholvanornas sociodemogra-
fiska fördelning; denna fördelning kan - men behöver inte - skilja sig något 
idag från hur den såg ut enligt undersökningar genomförda för några år sedan. 

Syftet med detta kapitel är alltså att titta närmare på hur dryckesvanorna 
skiljer sig beroende på en rad sociodemografiska faktorer - kön, ålder, ut-
bildning, yrkesstatus, inkomst och region man är bosatt i. Att män tenderar 
att dricka mer alkohol än kvinnor och yngre mer än äldre är gemensamt för 
de flesta västerländska kulturer. Andra skillnader, som exempelvis de som 
beror på boenderegion eller socioekonomisk bakgrund, kan vara mer kultur-
specifika.  

Tidigare svensk forskning visar bl.a. att medelkonsumtionen ökar svagt 
med högre utbildning bland kvinnor, samtidigt som det dock finns en högre 
andel högkonsumenter bland lågutbildade, speciellt bland män. Detsamma 
gällde dock även andelen nykterister, d.v.s. också denna var högre bland 
personer med lägre utbildning. Det indikerar att spridningen i alkoholkon-
sumtionen är större i denna grupp än bland högutbildade. Akademiker 
drack istället mindre mängder per tillfälle men desto oftare. På det hela taget 
visade sig utbildning spela en större roll för hur man drack än för själva den 
totala mängden (Hradilova Selin, 1998; Leifman, 1998). När det gäller 
dryckespreferenser, visade sig vin utgöra den största andelen av den totala 
konsumtionen bland högutbildade, speciellt för kvinnor. Sprit, å andra sidan, 
var klart mer populär i lägre socioekonomiska skikt. Vissa resultat tyder 
också på att medan medelkonsumtionen var högre bland högre skikt, tillfällen 
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me

 nya alkoholpolitiken är det dock 
up

na (Leifman & Gustafsson, 2003) visar att Stockholms 
län samt Skåne toppar i särklass listan när det gäller den totala konsumtio-
nen. Jämtland och Norrbotten ligger lägst. Den höga konsumtionen i 
Sydsverige förklaras av en ökad  och smuggling. Den andelen 
som oregistrerad alkohol utgö onsumtionen är som störst i 

METOD 

Frågor om dryckesvanor  

nämnts, andra aspekter av drickande att studeras. Respondenterna har dels 
tillfrågats om hur ofta de, under de senaste 12 månaderna, har känt sig beru-
sade och dels har de fått uppge hur ofta de, under samma period, hade 
druckit minst en flaska vin eller samma mängd annan alkohol under ett 
dryckestillfälle. Det sistnämnda beteendet refererar vi i fortsättningen till som 

                                                     

d intensivkonsumtionen (d.v.s. då man druckit större mängder alkohol 
vid ett tillfälle) var fler bland lägre samhällsklasser. Skillnaden var dock mer 
uttalad på 70-talet jämfört med under senare tid (Leifman, 1998). 

När det gäller alkoholvanornas regionala fördelning, visar en undersök-
ning från 1996, som jämfördes med tidigare uppgifter, att det under efter-
krigstiden hade skett en tydlig regional utjämning av konsumtionen inom 
Sverige (Kühlhorn m.fl., 1998). Med den

penbart att denna utvecklingstrend, åtminstone tillfälligt, har brutits. De 
senaste skattningar

 resandeinförsel
r av den totala k

denna region; endast 28 procent av det som totalt dracks i Skåne kom år 
2003 från Systembolaget (SoRAD seminarium, 2004).  

Dryckesvanor är på inget sätt ett endimensionellt fenomen. Även om de 
olika dimensionerna är interrelaterade, hög medelkonsumtion i en befolk-
ningsgrupp motsvaras inte alltid självklart av en hög andel högkonsumenter 
eller låg andel nykterister i denna grupp. En annan aspekt av konsumtionen 
är vilken typ av dryck man föredrar eller hur ofta man dricker sig berusad. 
Skillnader och/eller likheter i samtliga dessa beteenden mellan olika delar av 
befolkningen är föremål för de föreliggande analyserna.  

Enbart två delurval, d.v.s. 368413 respondenter, kommer att inkluderas i 
analysen. Det är de delurval (A+B) där konsumtionen av alkohol skattades 
med hjälp av samma typ av mått, den dryckesspecifika kvantitets-frekvens 
skalan, KF (se Kapitel 1). 

Förutom skillnader i medelkonsumtionen kommer även, som redan 

 
13  Antalet varierar något mellan olika analyser beroende på internt bortfall.  
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’intensivkonsumtion’. Dessa två frågor bör kunna betraktas som mått på 
delvis samma företeelse, en som en mer subjektiv beskrivning av berus-
ningsupplevelsen och den andra mer objektiv till sin natur. Bland dem som 
har uppgett konsumtion kommer även variation i dryckespreferenser att 
studeras, d.v.s. konsumtion av vin, öl respektive sprit i förhållande till den 
totala konsumtionsmängden. 

Andra frågor som ligger i fokus för vår analys är andelen icke-konsu-
menter, d.v.s. de som uppgett att de inte druckit någon alkohol under de 
senaste 12 månaderna respektive under sin livstid, i olika befolkningsgrup-
per.  

Sociodemografisk bakgrund 
En av de bakgrundsvariabler som ingår i analysen är yrkesstatus utifrån den 
Socio-ekonomiska indelningen (SEI) som konstruerats av Statistiska cen-
tralbyrån (SCB, 1984). De intervjuade har besvarat en öppen fråga om vilket 
yrke de hade och svaren kodades sedan enligt SEI-manualen, där varje yrke 
har en egen kod. Flera indelningssätt kan sedan användas och vi valde att 
dela in svaren i fyra kategorier – arbetare, lägre tjänstemän, högre 
tjänstemän och personer med chefsbefattning samt övriga. Dessa ’övriga’ är 
i princip personer som inte är yrkesverksamma, d.v.s. pensionärer, studenter, 
hemarbetande samt arbetssökande. Kategorin domineras av ålders- och för-
tidspensionärer (60 procent). Även om denna kategori är relativt omfattande 
och uppgifterna presenteras i tabellerna, kommer dessa inte att tolkas speci-
ellt utförligt i texten, då syftet med att inkludera variabeln var att belysa 
effekten av yrkesstatus.14 En särskild analys av alkoholvanor beroende på typ 
av yrke samt i olika underkategorier av icke-yrkesverksamma personer finns 
dessutom i Kapitel 9. 

En annan variabel är disponibel inkomst, som erhållits genom det be-
folkningsregister som förs av SCB. De intervjuade har delats in i fyra grup-
per utifrån inkomstkvartiler: låginkomsttagare n första kvartilen, d.v.s. de 
lägsta 25 procenten), lägre re (andra kvartilen), högre 
medelinkomsttagare (tredje kvartilen) och höginkomsttagare (den fjärde 
kvartilen, d.v.s. de högsta 25 procenten). 

                            

 (de
medelinkomsttaga

                          
tgör en egen kategori enligt SEI, men eftersom en14  Egna företagare u dast 44 av de inter-

vjuade inom de två delurvalen uppgav en sådan typ av yrke har de inkluderats i kategorin 
’övriga’ och motsvarar 3 procent inom denna kategori. När det gäller egna företagare kan 
indelningen dessutom anses som något missvisande när syftet är att mäta yrkesstatus. 
Kategorin egna företagare består till stor majoritet av småbönder, samtidigt som den 
även omfattar exempelvis VD för storföretag. 
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Även information om de intervjuades bostadsort, såväl geografiskt som i 
termer av befolkningstäthet, är registerbaserad, utifrån uppgifter om de 
intervjuades bostadslän och bostadskommun. Geografiskt har landet indelats 
i fyra regioner – södra Sverige, mellanregionerna Götaland och Svealand (in-
klusive huvudstaden Stockholm) och Norrland. Då det gäller befolkningstät-
het, studeras tre kategorier – storstadsområden (Stockholm, Göteborg och 
Malmö), mindre städer och landsbygd.15  

Uppgifterna om kön, ålder och högsta genomgångna utbildning är 
självrapporterade. 

Felkällor 
Kvantitet-frekvens skalan, som används i detta kapitel för att mäta konsum-
tionsnivån, återger enbart cirka 34 procent av den faktiska konsumtionen, 
om vi jämför våra resultat med de senast genomförda skattningarna (Leif-
man & Gustafsson, 2003). Det beror både på medveten och omedveten 
underrapportering samt underrepresentation av problemkonsumenter i fråge-
undersökningar lik denna (Kühlhorn m.fl., 2000). Som redan nämnts i 
Kapitel 1, finns det inga skäl att tro att underrapporteringen skiljer sig mellan 
olika befolkningsgrupper och det bör därför inte leda till inkorrekta slutsat-
ser när syftet är att göra jämförelser mellan dessa grupper snarare än att göra 
nivåskattningar. Det stora bortfallet bland personer med alkoholproblem 
kan vara ett allvarligare problem, vilket är viktigt att tänka på vid tolkning av 
våra resultat. 

Analysmetoder 
Inledningsvis kommer svarsfrekvenser samt medelvärden för svar på de 
studerade frågorna om dryckesbeteenden att redovisas för att beskriva skill-
nader mellan olika grupper. Multivariat regressionsanalys kommer sedan att 
användas för att säkerställa resultaten. Detta är en statistisk metod som 
används för att renodla betydelsen av varje bakgrundsfaktor (d.v.s. kön, 

                                                      
15  Till storstadsområden räknas Stockholm (1.239 millioner invånare), Göteborg och Malmö 

(504 000 respektive 244 000 invånare), mindre städer är kommuner med över 90 000 invå-
nare inom 30 km radie från centralorten och kommuner med över 27 000 men mindre än 
90 000 invånare inom en radie av 30 km från centralorten och som har över 300 000 
invånare: till landsorten räknas kommuner med över 27 000 men färre än 90 000 inom 30 
km radie från centralorten och med färre än 300 000 invånare och, slutligen, kommuner 
med mindre än 27 000 invånare inom en radie av 30 km. 
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ålder, m.m.). På så sätt kan vi exempelvis undersöka vilken roll utbildning i 
sig spelar för alkoholvanor, kontrollerat för skillnader i inkomst eller typ av 
yrke. Där den studerade variabeln har endast två alternativ, t.ex. nykterhet 
under senaste 12 månaderna (ja/nej) vänds tisk
analys, som för varje bakgrundskategori (t.ex.  visa s-
kvot för sannolikheten att, i vårt exempel, vara ny oddskvot l re än 
1 (t.ex. 0,25) innebär att sannolikheten att vara nykter är lägre (med 75 pro-

denna grupp jämfört med refer skategorin n od ot 
.ex. 1,30) indikerar att sannoli n är högr ed 30 proce . Ett 

inte finns någ
den studerade variabeln är kon erlig, som empelvis den otala 
tionsmängden, används därem  s.k. linjär gression. Si orna 
ameter estimat) i dessa tabell skriver lutningen av sambandet 

rje bakgrundsfaktor och kon tionen. E ögre värde ebär 
n är brantare, d.v.s. att konsu tionen öka er relativt 
d värdeförändring i bakg svariabeln tt negativt estimat 

är negativt, d.v ed ökat v e på den stu  
ariabeln (t.ex. ökad ålder) s nker konsu tionen, medan en 

fekt tolkas som att tillhörighe den stude e bakgrundskatego-
rad till högre konsumtion, jämfört med referenskategorin. 

n ärnor vid v je estimat, ä  an-
ltat; d merar o ur statistisk ker-

 resultat är, d.v.s. hur säkra vi kan vara att skillnaden inte ra är 
pen vid urvalet utan en faktisk eglar förhåll en i 

pulationen – den vuxna svenska bef en.  
ionsmodellerna har uppgif om alkoho nsumtionen ans-

ts till naturliga logaritmer för at ärma sig e  normalfördelning, 
 förutsättning för att k  tillämpa ssa analysmetoder. 

ar viktats med h  till den faktiska köns- och 
ela populationen

RESU T 

I Tabell 5.1 presenteras bl.a. andelen nykterister, som vi har valt att kalla 
personer som uppgav att de inte har druckit någon alkohol under de senaste 
12 månaderna respektive under sin livstid, efter kön, ålder, socioekonomisk 
bakgrund samt boenderegion.  

, an en s.k. logis
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kter. En 

 regressions-
r en odd

äg

cent) i 
 1 (t

en , medan e dskv
över khete e (m nt)
värde nära 1 innebär att det on skillnad.  

När tinu  ex  t
konsum ot en  re ffr
(s.k. par er be
mellan va sum tt h inn
att lutninge m r eller sjunk
kraftigt me rund . E

äinnebär att sambandet .s. m rd derade
bakgrundsv ju m
positiv ef ten i rad
rin är relate

Signifikansnivån, markerad med a
nan aspekt av styrkan i våra resu

t
en in
al stj ar r

t 
 en

for m h sä
ställda dessa  ba
beroende på slum att d t sp and
den studerade po olkning

I regress ter lko  tr
formera t n n
vilket är en unna  de
Datamaterialet h

delningen i h
änsyn
.åldersför   

LTA

Vem avstår från alkohol? 

 79 



Kapitel 5 

Även om andelarna livstidsnykterister naturligtvis är genomgående lägre 
än de gällande personer som inte druckit alkohol under de senaste 12 måna-
derna, är variationerna mellan de olika befolkningskategorierna relativt lika 
för båda typer av nykterhet. Sammanlagt 15 procent uppgav att de inte 
druckit året före intervjun och 6 procent att de aldrig någonsin druckit nå-
on alkohol. Det är nästa d k n 

att avstå från alkohol, s spektiv. n viss 
tendens till ett kurvlinjärt sam  andelen nykterister och ålder, 

re andelar bland yngre och äldre och lägre bland de som är 30-49 år 
amla. Den något högre

r sin livstid, som kan obser eras i den yngs  kateg n dock 
 förklaras av att en del inte har gjo lk holdebut än. Så  

cent bland personer er 65 års ålder uppger tt de inte har 
it under det senaste året me  även li stidsnyk erhet är klart va ligast 

e äldsta, rapporte 15 nt r van e at
ohol bland lågut  s lågin ta eg e  

der obs rveras, men andelarna är något högre i No rland 
sbygden. 

få statistiskt s  s tälld ta  kunna iden  
 av olik akg ktore  på sa att
förd en lo sk r sion lys s edo  i 

nolikheten att avstå från alkohol är drygt 60 procent högre 
n bland m åde eend stid unde ena 2 

llerat de ö a fa rna s ny t, i både 
ch kort tidsperspektiv, vara klart minst vanlig bland personer 17-29 år 

de mä
eträffande utbildning och ink mst bekräftas i stort sett resultate  från 

nde analysen  b g e  bla nk
er livssti rt as ld har be  
vinnor –  är nor med g sko  a 

 som i större utsträckni g avstår från alko olen. N r det 
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om hänsyn har tagits t illna i båd bild och s-
terist nd ic -yrkesv

g n dubbelt så vanligt blan
peciellt i ett livstidsper

band mellan

vinnor som bland mä
Det finns e

med hög
g  andelen personer som inte druckit alkohol, särskilt 
unde v ta orin, ka  
troligtvis rt sin a o många
som 37 pro öv a
druck  n v t n
bland d rad av  proce . Det ä också ligar t avstå 
från alk bildade amt komst gare. R ionalt s tt kan
inga större skillna e r
samt på land

För att ett mer äkers a resul t samt tifiera
oberoende effekter
från alkohol, genom

a b
 vi 

rundfa
gisti

r
gres

nnolik
ana

heten 
m r

 avstå 
isase e s o v

Tabell 5.2
nor ä
. San

bland kvin än, b  avs e liv och r de s ste 1
månaderna. Kontro
långt o

 för vrig ktore tyck kterhe

gamla och åldersskillna
B

n är speciellt uttalad för n.  
o n

den beskriva ; det är
la

land lå utbildad  samt nd lågi
 

omst-
etagare som nykt l är k  vanlig t. Utbi ning dock tydels

enbart bland k  det  kvin rund la som högst
avslutade utbildning n h ä

varje högre ink
is n

egor and or o män. et 
exempelv ånge nligare onde na i  lägs
inkomstkvartilen 
jämfört 
alltså även ill sk den e ut ning  yrke
status. Andelen nyk
samma personer. 

er är dessutom klart högst bla ke erk-

 80 



Dryckesvanor i den svenska befolkningen 

TABELL 5.1. ANDELEN NYKTERISTER DE SENASTE 12 MÅNADERNA 

% 

RESPEKTIVE UNDER LIVSTID. PROCENT. 

 N Inte druckit 
alkohol senaste 

12 mån.* 
% 

Aldrig druckit 
alkohol 

Kön    
Kvinnor  8 
Män  4 
Ålder   

1637 10 3 
Uni

Öv

m  1395 12 5 
No

1886 19
1796 11

 
17-29 år 749 10 6 
30-49 år 1318 9 3 
50-65 år 998 13 4 
Över 65 år 617 37 15 
Utbildning     
Grundskola 1100 28 11 
Gymnasium  

versitet/högre utb.  854 7 2 
Yrkesstatus    
Arbetare  1059 10 2 
Tjänstemän 899 6 2 
Högre tjänstemän och chefer 386 6 1 

riga (pensionärer, studerande, mm) 1331 28 12 
Inkomstnivå    
Låg inkomst  929 24 12 
Medellåg inkomst  932 21 6 
Medelhög inkomst 882 11 3 
Hög inkomst 939 4 1 
Region     
Södra Sverige  709 15 5 
Götaland 1055 18 6 
Svealand inkl. Sth

rrland 523 19 7 
Befolkningstäthet    
Storstäder (Sthlm, Gtg, Malmö) 1232 12 5 
Mindre städer 2024 15 6 
Landsbygd 423 22 8 

Samtliga 3682 15 6 

 
* Inkluderar även de som aldrig druckit alkohol 
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TABELL 5.2. NYKTERHET, D.V.S. SANNOLIKHETEN ATT AVSTÅ FRÅN 
ALKOHOL – UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA RESPEKTIVE UNDER SIN 
LIVSTID – PREDICERAD UTIFRÅN SOCIODEMOGRAFISK BAKGRUND. 
LOGISTISK REGRESSION. 

 Int der 
de senaste 12 månaderna

(Oddskvoter) 

l 
(O ote

e druckit alkohol un
 

Aldrig druckit alkoho
ddskv r) 

 Kvinnor  
(n=1830)

M
(n=

Samtl
(n=3582)

Kvinnor 
(n=183

Män 
(n=1752)

a 
(n=3582) 

än 
1752)

iga 
0)

Samtlig

K       ön 
K   1,63  
Män (ref.kat.)    

Å    

1 0,31*** 0,14*** 0,23*** 0,43** 0,34* 0,38*** 
3 0,54* 0,46* 0,49*** 0,55(*) 0,69 0,56* 
5 0,50** 0, 0,58 *  
Ö    

U     

G 2,16*** 1,31 1,75*** 2,23** ,27 
G )       
U tb.  1,04 0, 0,84 ,38 33(*) 5 

Y    

A    
T 0,60* 0,91 0,73 0,68 2,27(*) 1,09 
H  och 
c

0,93 0,73 0,94 0,80 1,46 1,06 

Ö  stud., 
m

1,60* 1, 1,64 *  

I    

Låg inkomst  4,01*** 6,61*** 4,87*** 4,36* 7,74*** 5,47*** 
Medellåg inkomst  2,45* 4,07*** 3,03*** 2,19 65(*)

M st 2,04* 2, 2,10 3 3* 
H    

R     
S 5 1,2 1 1,08 0,60  
G 7 1, 1,39 1,04 1,22  
S
(

   

N 1,02 1, 1,18 1,30 0,93 1,18 

Befolkningstäthet       

Storstäder (Sthlm, Gtg, 1,02 1,11 1,04 1,01 0,80 0,92 

    

vinnor ***   1,62**
  

 
 

lder   

7-29 år 
0-49 år 
0-65 år 76 ** 0,49

 
0,69
 

0,54* 
 ver 65 år (ref.kat.) 

tbildning   

1

 

1,72** rundskola  
ymnasium (ref.kat.

ögre universitet/h 58(*)  1
 

0, 0,8

rkesstatus   

rbetare (ref.kat.) 
jänstemän 

   

ögre tjänstemän
hefer 

 

vriga (pensionärer,
m) 

68* ** 2,40 2,96* 2,51** 

nkomstnivå    

2, 2,39* 
edelhög inkom 22* ** 1,6

 
3,0
 

2,08(*)

 ög inkomst (ref.kat.) 

egion    
ödra Sverige  1,2
ötaland 1,1

1 1,2
84** 

 0,87
1,11* 

vealand inkl. Sthm 
ref.kat.) 

   

orrland 57  

Malmö) 
Mindre städer (ref.kat.)   
Landsbygd 2,13** 1,17 1,67* 1,50 0,50 1,10 

 
(*) p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.0001.  
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Inga signifikanta regionala skillnader kunde observeras när det gäller livs-
tidsnykterhet. Däremot är det dubbelt så vanlig bland kvinnor från lands-
bygden jämfört med andra kvinnor att ha avstått från alkoholen under de 
senaste 12 månaderna. Män bosatta i Götaland uppger också i signifikant 
högre grad att de inte har druckit någon alkohol året före intervjun. 

Medelkonsumtion  
I första kolumnen av Tabell 5.3 återges medelkonsumtionen i liter ren 
alkohol för varje kategori inom de olika befolkningsgrupperna. Det är 
viktigt att än en gång betona att dessa enbart är minimiskattningar som 
motsvarar ungefär en tionen. Syftet med 
denna analys är doc an de olika 
befolkningsgrupperna. 

esponderar med uppgifter beträffande de övriga socio-
eko

v att i vår indelning ingår flera län än Skåne (t.ex. Blekinge och 
Sm

tredjedel av den faktiska konsum
k främst att studera skillnader mell

Medelkonsumtionen i hela urvalet uppskattas till cirka 3,4 liter ren alko-
hol per person och år. Den är mer än dubbelt så hög bland män jämfört 
med kvinnor (4,7 respektive 2 liter ren alkohol) och sjunker successivt med 
åldern.  

En markant skillnad kan observeras när det gäller personer med olika in-
komstnivå. Respondenter inom den högsta inkomstkvartilen har i genom-
snitt uppgivit drygt 5 liter ren alkohol, jämfört med 2 till 3 liter i de tre lägre 
kvartilerna. Det korr

nomiska indikatorerna; när det gäller yrkesstatus, är konsumtionen klart 
högst bland högre tjänstemän och chefer samtidigt som den också är högst 
bland personer med akademisk utbildning. När det gäller utbildningsnivå är 
dock skillnaden minimal från endast gymnasialt utbildade (3,7 och 3,8 liter 
ren alkohol). 

Geografiskt sett bekräftar inte våra resultat det andra undersökningar vi-
sat, nämligen att konsumtionen i Sydsverige skulle vara högre än i andra 
delar av landet. Den uppskattade konsumtionsnivån i denna region ligger 
faktiskt något under riskgenomsnittet. Det låga värdet kan nog delvis 
förklaras a

åland) i det vi kallar för Sydsverige. I enbart Skåne uppgår medelkonsum-
tionen till 3,5 liter ren alkohol, vilket visserligen är högre än genomsnittet 
för hela landet, men skillnaden är liten. Den lägsta konsumtionen kan, 
liksom i andra studier, observeras i Norrland. Indelat efter befolkningstäthet 
är det i storstäderna som det totalt konsumeras mest alkohol (4,3 liter), 
jämfört med mindre städer och landsbygden (knappt 3 liter i båda 
kategorier). 
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TABELL 5.3. MEDELKONSUMTION AV ALKOHOL I LITER REN ALKOHOL 
SAMT PREDICERAD (LOGARITMERAD KF SKALA, REN ALKOHOL) AV 
SOCIODEMOGRAFISK BAKGRUND. LINJÄR REGRESSION.  

 Medelkonsumtion 
(liter 100% alkohol) 

Medelkonsumtion  
(Parameter estimat (b)) 

  Kvinnor
(N=1830)

Män 
(N=1752)

Samtliga 
(N=3582) 

Kön     
Kvinnor 2,07   -0,90*** 
Män (ref.kat.) 4,68    
Ålder     

    
Utbildning      
Grundskola 2,60 -0,68*** * ,5

nasium (ref.kat.) 69   
et/högre utb.  ,80 0, 5 01 

  
 (ref.kat.) ,74  
än 3,76  0,33* 7 12 

änstemän och chefer ,37  0 1 05 
nsionärer, stude- ,54 -0  3** ,44*

å   
83 -1,21*** 8*** ,14**
,12 -0,88*** ,94***

 inkomst ,30 -0,56** ** ,41**
st (ref.kat.) ,15  

  
,29 -0, ,16(*)

26 -0,24* 8* ,26**
m (ref.kat.) ,67  

88 0,10 3 ,08 
  

lm, Gtg, Malmö) 4,27 0, * 19* 
 (ref.kat.) 88  

94 -0,71***  ,26 (*)

,38  

17-29 år 4,00 1,46*** 1,19*** 1,45*** 
30-49 år 3,43 0,96*** 0,43* 0,79*** 
50-65 år 3,55 0,92*** 0,30 0,69** 
Över 65 år (ref.kat.) 2,26

-0,49 * -0 8*** 
Gym 3,  
Universit 3 11 -0,1 0,
Yrkesstatus   
Arbetare 3   
Tjänstem -0,0 0,
Högre tj 4 ,04  0,1 0,
Övriga (pe
rande,mm)  

2 ,36* -0,5 -0 ** 

Inkomstniv   
Låg inkomst  

omst  
2, -0,9

1,19*** 
-1 * 

Medellåg ink 2 -0  
Medelhög 3 0,40 -0  
Hög inkom 5   
Region  

  
  

Södra Sverige 3 18 -0,14 -0
Götaland 3, -0,2 -0  
Svealand inkl. Sth 3   
Norrland 2, -0,2 -0
Befolkningstäthet   
Storstäder (Sth

äder
10 0,28 0,

Mindre st 2,   
Landsbygd 2, 0,18 -0

Samtliga 3   
 

(  p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.0001 

När samtliga bakgrundsvariabler inkluderas i en regressionanalys med 
medelkonsumtionen som beroende variabel (Tabell 5.3), framstår låg ålder 
och hög inkomst samt att vara man som de mest signifikanta riskfaktorerna. 

*) p<0.10, *
 

 84 



Dryckesvanor i den svenska befolkningen 

I t 
lik . 

I T bell 5.4 redovisas de procentuella andelar som de olika alkoholdryck-
e vin, starköl, folköl och c ar m n totala 
k ppgifterna bygger på kons  varj mräknad 
t

 är det vin som idag d ons  med 36 
p ån, följd av starköl ent. Sprit motsvarar 18 
p  står estera procent av 
t

rt mellan oli  av be lkningen. Bland 

dessa kategorier konsumeras det alltså mer alkohol i genomsnitt, allt anna
a. Inkomst och ålder har ungefär samma effekt bland kvinnor och män

När det gäller utbildningsnivån är konsumtionen signifikant lägre bland 
personer med enbart grundskoleutbildning, men skiljer sig inte mellan aka-
demiker och gymnasialt utbildade. Även detta gäller både kvinnliga och 
manliga respondenter. Skillnaden vi tidigare kunde observera när det gäller 
yrkesstatus försvinner när vi kontrollerar för andra faktorer, förutom att 
konsumtionen är signifikant lägre bland icke-yrkesverksamma. I övrigt rap-
porteras det lägre alkoholkonsumtion i Götaland än i andra regioner och när 
det gäller befolkningstäthet är medelkonsumtionen högre bland män i stor-
städer medan bland kvinnor är den lika hög i både storstäder och mindre 
städer, men däremot signifikant lägre på landsbygden. 

Dryckespreferenser  
a

rna, d.v.s. sprit, ider, bidr ed till de
onsumtionen. U umtion av e dryck o
ill ren alkohol. 

tatEnligt våra resul ominerar k umtionen
rocent av den totala niv  - 31 proc
rocent, folköl 12 procent och cider för de r nde 3 
otalkonsumtionen. 

Mönstret skiljer sig dock kla ka delar fo
kvinnor utgör vin 60 procent av all konsumerad alkohol, medan dryckespre-
ferenserna är något mer jämnt fördelade för männen. Män dricker mest 
starköl (39 procent) men även vin och sprit står för relativt stora andelar (26 
respektive 20 procent). Starköl är också den dryck som utgör hälften av 
ungas konsumtion men vin tar över bland dem som är 30 år eller äldre. I 
den äldsta kategorin, d.v.s. bland de över 65 år gamla, är samtidigt sprit i 
särklass mer populär (32 procent) jämfört med alla andra kategorier. I den 
yngsta kategorin, å andra sidan, är konsumtion av cider klart högst (7 
procent). 

Andelen vin stiger med utbildning och bland akademiskt utbildade utgör 
den över hälften av konsumtionen. Bland grundskoleutbildade är samtidigt 
folkölskonsumtionen (15 procent) och spritkonsumtionen (26 procent) mer 
populär än bland personer med högre utbildning. När det gäller yrkesstatus, 
konsumeras det relativt sett mest starköl bland arbetare (43 procent) medan 
andelen vin motsvarar hela 56 procent bland högre tjänstemän och chefer. 
Ett liknande mönster kan observeras beträffande skillnader i inkomst; an-
delen starköl är högst bland låginkomsttagare och andelen vin dominerar 
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den totala konsumtionen i den högsta inkomstkvartilen. I de mellersta in-
komstkategorierna liknar fördelningen genomsnittet för hela urvalet.  

Detsamma gäller även geografiska skillnader, d.v.s. svarsfördelningen 
liknar den som gäller samtliga intervjuade, med undantag av Norrland som, 
relativt sett, uppvisar lägre konsumtion av vin och något högre konsumtion 
av folköl och cider än de andra regionerna. Beträffande befolkningstäthet 
visar resultaten att vin är mer populärt i storstäder, medan det finns en 
jämnare fördelning mellan de olika dryckerna i de glesare befolkade 
regionerna. På landsbygden är det öl som dominerar (37 procent) men också 
sprit står för relativt mycket av all konsumerad alkohol, 23 procent. 

TABELL 5.4. ANDELAR AV OLIKA ALKOHOLSORTER AV TOTALKON-
SUMTIONEN, PER PERSON OCH ÅR. ENBART KONSUMENTER UNDER DE 
SENASTE 12 MÅNADERNA. PROCENT. 

 N Sprit Vin Starköl Folköl Cider 

Kön       
Kvinnor 1476 15 60 13 7 5 
Män 1580 20 26 39 14 2 
Ål

 11 1 

der       
17-29 år 649 17 16 50 9 7 
30-49 år 1181 14 38 33 14 2 
50-65 år 858 21 49 18 12 0,4 
Över 65 år 371 32 43 14 12 0,1 
Utbildning        
Grundskola 758 26 27 28 15 3 
Gymnasium  1457 17 31 37 12 4 
Universitet/högre utb.  778 15 53 21 10 1 
Yrkesstatus       
Arbetare  938 18 23 43 13 3 
Tjänstemän 837 17 44 26 10 3 
Högre tjänstemän och chefer 361 12 56 20 11 1 
Övriga (pensionärer, stud., mm) 914 24 34 27 12 3 
Inkomstnivå       
Låg inkomst  672 16 23 42 11 7 
Medellåg inkomst  714 18 39 28 13 3 
Medelhög inkomst 777 20 36 29 13 2 
Hög inkomst (ref.kat.) 895 19 43 26
Region        
Södra Sverige  596 28 36 25 10 2 
Götaland 852 14 35 38 11 2 
Svealand inkl. Sthm  1197 17 39 29 13 3 
Norrland 412 21 29 30 15 5 
Befolkningstäthet       
Storstäder (Sthlm, Gtg, Malmö) 1056 18 42 27 11 3 
Mindre städer 1676 18 34 33 13 3 
Landsbygd 322 23 23 37 14 4 

Samtliga 3054 18 36 31 12 3 
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Intensivkonsumtion och berusningsdrickande 
Två frågor har, som nämnt, använts för att mäta tillfällen då intervjupersonen 
har druckit mycket alkohol på en och samma gång. En rörde konsumtion av 
minst en flaska vin, eller ängd p
(intensivkonsumtion) och en m själva upplevelsen av berusnings-
känsla. bell 5.5 pres s f g  f
kategorierna, dels gälland delen so ådana tillfällen ofta (minst 
2-3 gånger i månaden) re ve aldrig  d ste 12 m na och dels 
i termer av genomsnittl tal sådana tillfäl bellens sista kolumn visar 

vå frågorna är korre va re värde e t
samband. 

t genomsnittlig len a onsumtion respekti
har beräkn tif  d io svarsalterna so respo ter k 
llan. Berä en gjordes på följande vis (baserat på de sena 2 

d.v.s. årsb is

arje dag 338 gå er (6,5 x 52) 

motsvarande m
 handlade o

 annan alkohol, er tillfälle 

I Ta entera
e an
spekti
iga an

 svars ördelnin
m har up

under

en för
plevt s
e sena

len. Ta

de studerade be

ånader

olknings-

hur de t
are 

lerade med randra. Ett hög  indik rar e t 
stark

De a antalet tillfäl v intensivk ve be-
rusning ats u rån e n tiv m nden na fic
välja me kning ste 1
månaderna – på ett as ): 

 
I stort sett v ng
4-5 gånger i veckan 234 g er (4,5 x 52) 

n 130 g er (2,5 x 52) 
52 gån  

ånaden 30 gånger (2,5 x 12) 
n gång i m 12 gånger  

ger unde ste rna 4 gån   
nas mån rn 1 gång  
ste 1 a) 0 gånge   

ång
å2-3 gånger i vecka

Ungefär en gång i veckan
ng
ger  

2-3 gånger i m
Ungefär e ånaden 
Några få gån r sena  12 månade

a
ger

En gång (under se
Aldrig (under sena

te 12 
2 månade

de
rn

a)  
r

 
Nästan genom
som m

gående gäller det att tillfällen då man känt berusning rapporterades 
frekventa jämfört med tillfällen då man har druckit minst en f aska 

mtidi pe t  de be nin u  som ger e 
ns nsu n ckså uppger gr ekvens  upplevd 
o mb det inte är a sta t samtli kat r. 

berusn för lle ra me ncen ra ll mitt tern n, 
onting mellan fta och aldrig, medan spridningen örre när det ller 

nsivk mt  n t fler h arat 'ofta' r 'aldrig etta
omsnitt mtl vjuade plevt  en av en -

6 tillfällen då de känt sig beru e un  d naste 1 ån a. 
 11 procen pge  dru  min ka vin tillf 3 

d  o roce svarade at e aldr jort a. 
ro nd p lse av b snin r 8 pektive pro  

talet tillfällen med intensivkonsumtion och/eller berusning samt 
 ofta upplevt dessa tillfällen är högst bl  män a, 

utbildad  ar re r det g st ks s and ra 
rvlinjär k r. ke inst en ka vin per 

indre l
vin. Det är sa gt up nbar

m
 att folk gsgr

h
pper upp  högr

frekvens av inte ivko tio  o ö e fr  av
berusning, även m sa an lik rk för ga egorie
Rapporterad 
d.v.s. någ

ing efa r va r ko tre d ti enal ative
o  är st gä

frågan om inte onsu ion; ågo ar sv  elle ' i d  fall. 
I gen har sa iga inter  up  7 tillfäll  int sivkon

sumtion och sad der e se 2 m adern
Totalt har t up

 eller
tt att
ftare;

 de har
 53 p

ckit
nt 

st en flas
t d

per 
ig 

älle 2-
 dettgånger per måna  g

Motsvarande siff
Både an

r gälla e up leve eru g ä  res  43 cent. 

andelen som and , bland ung
gymnasialt e

araktä
 och beta . Nä äller inkom en, tyc amb et va

av mer ku Både andelen som ofta dric r m  flas
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gång och antalet sådana tillfällen är högre bland höginkomsttagare såväl som i den 
lägsta inkomstkvartilen. Ett liknande mönster, även om mindre tydligt, gäller även 
den mer subjektiva definitionen av berusning. Bland höginkomsttagare kan man 
observera en relativt stor diskrepans mellan de två typer av uppgifter. Med tanke 
å hur ofta dessa respond e druckit n är 

det, jämförelsevis, få som u lar 
sig bl.a. i det låga sambande na. Bland höginkomsttagare är 
et dessutom relativt få pg  d sig sad

nitionerna.  
re regionala variatio r kunde are sig konsum
ka vin eller känsla av erusning, för essa illfällen f  

 frekventa i mindre städer jämfört m d såväl landsbygd som storst

empelvis u so  l st in n  
mell giv al tillfä dent uckit

in och tillfällen då denne u de känsla av berusning , 
ildade, hög h a taga  

ra rade för o v vk tio t 
r usn

ar, återigen, att undersö  de ren dlade s anden mellan 
rafiska egen r oc tta f sn  in kon on 

 i s tt at riat som revs  är 
a. D m t d sum lfä d 
äldigt lika de som a se nsla. De t n, 

er, gymnasialt utbildade samt höginko tagare, om uppvisar en 
ns av ber dr , i b och tiv g. 

e yrke är g ast ign
ms nt  rus
and arbetare i Tabell 5.5, är på gränsen till icke signifikant. 

l det kurv sam et m ko ch b ings -
ra äl ifik me r h s

 sam liga lägr omst artiler g re frek ens av 
levd berusning  fram t, in onsumtion.  

nt, v erar inte rusnin drickande i någon örre utst ckning 
 åt e e iska  D ns 

ens till hög frekvens r av sådana drycke fällen i Svealand 
i and. en rre det g gio d 

ingstäthet; det dre st r
l vid samma tillfälle och/eller upplever 

ber dra ord vanligare bland män i storstäder 
och på landsbygden, vilket också framgår av svarsfördelningen i Tabell 5.5. I sort 
sett ingen sådan skillnad kunde dock observeras bland kvinnor. 

p enter uppger att de had
 att de f

 minst en flaska vi
ppgav aktisk känt sig 
t mellan de två variabler

berusade. Det avspeg

d  som up av att e ”aldrig” druckit  beru e enligt 
båda defi

Inga stör ne  observeras i v
utom att d

tion av 
refallerminst en flas  b  t ö

mindre e adsregi-
onerna. 

Bland ex nga p
 upp

er ner o
 ant

ch åginkom
llen då respon

tagare f ns det 
en dr

e  starkare
 minst överensstämmelse an na

en flaska v pplev . Äldre
högskoleutb re tjänstemän oc chefer s mt höginkomst re är de
kategorier där den 

v uppgifte
pporte
m ber

ek
ng. 

msten a  intensi onsum n mins
motsvaras a o i

Nästa steg v  ka o amb
sociodemog skape h, i de all, beru ing och tensiv sumti
(Tabell 5.6). Analysen styrker tort se t de va ioner  besk  ovan
statistiskt säkerställd
minst en flaska vin v

essuto är estima
v

en gällan
r berusningskä

e kon tionstil
t är all

llen me
så mä

yngre person  mst  s
högre frekve usnings ickande både su jektiv  objek menin
Estimaten gälland sstatus  (förutom för ’övri a’) end  svagt s ifikanta; 
den frekventa föreko

bserveras bl
ten av i ensivkonsumtions- och be ningstillfällen, som 

kunde o
Tendensen til linjära band ellan in mst o erusn drickan
de finns kvar när vi g
som skiljer sig från

nskar sj va sign ansen, n det ä öginkom ttagarna 
t e ink kv enom en hög v

både upp  och, förall tensivk
Som redan näm ari  be gs st rä

mellan landets olika regioner, minston inte i g ograf termer. et fin
möjligtvis en svag tend

holm samt 
re e still

och Stock
olik

Norrl
 är män

 Skillnad
 i min

 är stö
äder som, jämfö

 när äller re
t med andra

ner me
 män, a befolkn

mer sällan dricker stora mängder alkoho
usning. Berusningsdrickande är med an

 88 



Dryckesvanor i den svenska befolkningen 

TABELL NST EN 
FLASKA D ETT 
TILLFÄLLE) OCH UPPLEVELSE AV BERUSNING SAMT SAMBANDET MELLAN 

5.5. TILLFÄLLEN MED INTENSIVKONSUMTION (ATT DRICKA MI
VIN ELLER MOTSVARANDE MÄNGD ANNAN ALKOHOL VI

DESSA. PROCENT. 

 N Minst en flaska  
vin per tillf. 

Känt sig berusad Samband 

  Ofta 
(≥ 2-
3 ggr 
/mån

Aldrig Genom-
snitt ggr 
per år 

Ofta 
(≥ 2-3 

ggr 
/mån)

Aldrig Genom-
snitt ggr 
per år 

Pearson’s 
r 

Kön     
Kvinnor 1885 4 67 3,1 3 58 3,0 0,71 
Män 1785 18 40 11,3 14 37 9,1 0,75 
Ålder      
17-29 år 745 25 29 13,6 24 21 13,8 0,81 
30-49 år 1314 10 41 7,0 7 33 5,8 0,70 
50-65 år 989 7 64 5,7 4 61 3,2 0,62 
Över 65 år 616 2 92 2,5 2 89 2,2 0,62 
Utbildning       
Grundskola 1097 9 71 5,5 6 65 4,4 0,74 
Gymnasium  1629 14 42 9,5 11 37 7,8 0,77 
Universitet/högre 
utb.  

850 7 51 5,3 7 44 5,1 0,69 

Yrkesstatus      
etare  1055 15 40 9,7 12 36 7,3 0,75 

Tjänstemän 895 10 46 7,1 8 36 6,0 0,72 
Högre tjänstemän 
och chefer 

384 8 44 6,2 5 41 5,1 0,57 

Övriga (pensionä-
rer, studerande, 
mm)  

1323 9 72 5,5 7 67 5,3 0,80 

Inkomstnivå      
Låg inkomst  927 16 55 8,7 14 47 8,1 0,84 
Medellåg inkomst  927 6 68 4,7 5 63 4,0 0,73 
Medelhög inkomst 878 8 52 6,1 7 45 5,6 0,73 
Hög inkomst 
(ref.kat.) 

936 13 39 9,1 8 36 6,4 0,67 

Region       
Södra Sverige  707 10 57 6,7 7 50 5,0 0,77 
Götaland 1050 9 58 6,7 7 53 5,1 0,77 
Svealand inkl. 13

Arb

Sthm  
88 12 49 7,6 11 44 7,1 0,74 

Norrland 522 11 52 7,6 7 43 6,2 0,76 
Befolkningstäthet      
Storstäder (Sthlm, 
Gtg, Malmö) 

1226 13 47 9,1 11 43 7,6 0,74 

Mindre städer 2015 9 58 5,5 6 51 4,6 0,76 
Landsbygd 422 14 50 9,4 10 43 8,0 0,77 
Samtliga 3670 11 53 7,2 8 48 6,0 0,76 
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TABELL 5.6. TILLFÄLLEN MED INTENSIVKONSUMTION OCH UPPLEVELSE 
AV BERUSNING PREDICERADE AV SOCIODEMOGRAFISK BAKGRUND. LINJÄR 
REGRESSION.  

 Minst en flaska vin per 
tillfälle 

 (parameter estimat, b) 

Känt sig berusad  
(parameter estimat, b) 

 Kvinnor 
(n=1827)

Män 
(n=1741)

Samtliga 
(n=3568)

Kvinnor 
(n=1822)

Män 
(n=1745)

Samtliga 
(n=3567) 

Kön       
Kvinnor   -0,82***   -0,64*** 
Män (ref.kat.)       
Ålder       
17-29 år 1,25*** 1,87*** 1,52*** 1,53*** 2,14***  1,80*** 
30-49 år 0,55*** 0,90*** 0,71*** 0,82*** 1,10***  0,93*** 
50-65 år 0,19* 0,41* 0,28** 0,21* 0,43**  0,30*** 
Över 65 år (ref.kat.)       
Utbildning        
Grundskola -0,27*** -0,22* -0,25*** -0,25*** -0,12 -0,18** 
Gymnasium (ref.kat.)       
Universitet/högre utb.  -0,13(*) -0,37** -0,25*** -0,02 -0,25* -0,13* 
Yrkesstatus       
Arbetare (ref.kat.)       
Tjänstemän -0,04 -0,14 -0,12(*)  0,13(*)  0,04  0,05 
Högre tjänstemän och 
chefer 

-0,16 -0,20 -0,22*  0,05 -0,19 -0,12 

Övriga (pensionärer, 
studerande, mm) 

-0,21* -0,43*** -0,35*** -0,04 -0,24* -0,17* 

Inkomstnivå       
Låg inkomst  -0,20* -0,33* -0,24** -0,11 -0,29* -0,16* 
Medellåg inkomst  -0,25** -0,46*** -0,38*** -0,16(*) -0,29** -0,24*** 
Medelhög inkomst -0,25** -0,24* -0,27*** -0,13 -0,02 -0,10 
Hög inkomst (ref.kat.)       
Region        
Södra Sverige  -0,17* -0,07 -0,12(*) -0,10 -0,15 -0,13* 
Götaland ( ) ( )

Svea
 -0,12 * -0,14 -0,14* -0,10 * -0,28** -0,20*** 

land inkl. Sthm 
(ref.kat.) 

      

Norrland 0,04 -0,11 -0,05 0,02 -0,19 -0,09 
Befolkningstäthet       
Storstäder (Sthlm, Gtg, 
Malmö) 

0,10(*) 0,34*** 0,21*** 0,01 0,25** 0,12* 

Mindre städer (ref.kat.)       
Landsbygd 0,05 0,48** 0,28** 0,09 0,37* 0,24** 

 
(*) p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.0001 
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SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

I detta kapitel har vi sökt att ge en översikt över hur alkoholvanor skiljer sig 
mellan olika delar av den svenska befolkningen. Resultaten har bl.a. visat att 
15 procent av samtliga intervjuade har inte smakat alkohol under de senaste 
12 månaderna och att en nykter livsstil är mycket vanligare bland kvinnor 
(19 procent) än bland män (11 procent), samtidigt som den förekommer 
oftare bland äldre, bland kvinnor med lägre utbildning, bland låginkomstta-
gare och bland kvinnor bosatta på landsbygden. Medan det inte är lika 
märkligt att äldre personer i större utsträckning avstått från alkoholen året 
före intervjun kan det förefalla oväntat att även livstidsnykterhet är vanligast 
förekommande bland personer över 65 år, d.v.s. bland dem som har haft 
längst tid på sig att smaka alkohol vid något tillfälle. Förutom en möjlig 
underrapportering kan det vara fråga om ett generationsskifte kopplat till 
den svenska nykterhetsrörelsen. Personer som idag är över 65 år gamla var 
unga vid slutet av 50- och början av 60-talet, d.v.s. under en period strax 
efter motbokens avskaffande. Nykterhetsrörelsen hade då visserligen börjat 
förlora sin styrka, men jämfört med dagens situation var den fortfarande väl 
förankrad, speciellt inom arbetarklassen (Lindgren, 2001). Att benägenheten 
att välja bort alkohol fortfarande skiljer sig beroende på vilken socialgrupp 
man tillhör speglas också i våra resultat. 

När vi tittar närmare på själva konsumtionen, är denna mer än dubbelt så 
hög bland män jämfört med kvinnor. Den sjunker samtidigt successivt med 
ålder och tenderar även att vara högre i mer tätbefolkade områden. Beträf-
fande socioekonomisk bakgrund kan vi, bland både kvinnor och män, ob-
servera en signifikant lägre totalkonsumtion bland personer med enbart 
grundskoleutbildning och en högre nivå bland höginkomsttagare, speciellt 
de kvinnliga, jämfört med personer med lägre inkomster. Inga tydliga skill-
nader kunde observeras när det gäller yrkesstatus, när bl.a. inkomst och 
utbildning hölls konstanta, förutom att personer som inte var yrkesverk-
samma uppvisade måttligare alkoholvanor jämfört med dem som var en del 
av arbetsmarknaden. Det förklaras delvis med att denna grupp domineras av 
pensionärer. En mer detaljerad analys av konsumtionsvanor bland personer 
med olika yrken och bland dem som av olika skäl inte är yrkesverksamma 
återges i Kapitel 9.  

När det gäller den höga konsumtion av alkohol i Sydsverige som fram-
kommer i andra källor, blir dessa uppgifter inte bekräftade i denna under-
sökning. Med stor sannolikhet är det ett resultat av underrapportering i 
denna region, en felkälla som kan vara speciellt stor i denna studie. En tänk-
bar förklaring, och det finns troligtvis andra, kan vara att en större andel av 
den totala konsumtionen i Sydsverige består av oregistrerad alkohol, som 
exempelvis den som smugglats från utlandet, och att konsumtion av denna 
tenderar att rapporteras i mindre utsträckning och därmed blir mer under-
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skattad än konsumtion av registrerad alkohol, d.v.s. alkohol från Systembo-
laget och restaurangförsäljning.  

Förutom skillnader i hu talt dricker ägnades några 
analyser också åt själva dry r vi dricker – i termer av 

sig
D

pe
en sumtionen. Att dricka mest vin är också ty-

hö

låg
 

låg

de
re

tivt lika. Å andra sidan, 

i d  de leder till olika slutsatser om vilken dryck som 

är ts för 

fra
o  & Gustafsson, 
003). 

En annan fråga, som har att göra med dryckesmönstret, är hur ofta vi 
dricker oss berusade eller dricker en större mängd alkohol vid ett tillfälle. 
Båda dessa frågor har ställts till de intervjuade och när det gäller sociodemo-
grafiska skillnader, uppvisar de ungefär samma mönster, även om upplevelse 
av berusning uppges som mindre frekvent än konsumtion av en större 
mängd alkohol (en flaska vin eller mer) vid ett och samma tillfälle. Frekven-
sen av berusningsdrickande, enligt båda mått, tenderar att vara högre i de 
kategorier som har konstaterats ha högre medelkonsumtion, med vissa un-
dantag. Berusningstillfällen är vanligare bland män, unga samt höginkomst-

                                                     

r mycket alkohol vi to
ckesmönstret, d.v.s. hu

dryckespreferenser och frekvensen av berusning. Det visade sig att, omräk-
nat till ren alkohol, är vin den mest populära alkoholsorten, men den skiljer 

 inte mycket från den andel av den totala konsumtionen som utgörs av öl. 
et finns dock en klar skillnad mellan kvinnor och män; medan vin står för 

över hälften av kvinnornas konsumtion, föredrar män starköl. Även unga 
rsoner dricker mest starköl och först efter 30-års ålder börjar vin utgöra 
 större del av den totala kon

piskt bland personer med akademisk utbildning, hög inkomst samt bland 
gre tjänstemän och personer med chefsbefattning. Andelen vin sjunker 

klart med lägre befolkningstäthet, d.v.s. den är högst i storstäder och mycket 
 på landsbygden. Sprit är, relativt sett, mest populär bland män, bland 
rsoner äldre än 65 år, lågutbildade samt personer bosatta ppe å landsbygden.

Cider är en ungdomsdryck, samtidigt som den konsumeras mer av kvinnor, 
inkomsttagare och är, liksom folköl, mer populär i Norrland.  
Dessa resultat korresponderar bara delvis med vad man kommit fram till 

i tidigare underökningar. Enligt Leifman & Gustafsson (2003) är procentan-
len starköl bland samtliga intervjuade högre än den beträffande vin (34 
spektive 31 procent), d.v.s. tvärtemot vad våra resultat visar (31 respektive 

36 procent)16. För övriga drycker är uppgifterna rela
även resultaten beträffande vin och öl ligger egentligen relativt nära varandra 

essa två studier, trots att
är den mest populära i dagens Sverige. Vad som dock verkar framgå tydligt 

 att landet i allt mindre utsträckning tillhör det som en gång har kalla
öl- och spritbältet och att anledningen till stor del är att vin har fått en mer 

mträdande roll i vår dryckeskultur. Det är också den alkoholsort vars 
nsumtion har ökat mest under de senaste åren (Leifmank

2

 
16  Studierna är från samma år, 2002 och frågesätten är relativt lika (KF skala) 

 92 



Dryckesvanor i den svenska befolkningen 

tagare. När det gäller utbildningsnivå är det däremot gymnasialt utbildade 
som utgör en riskgrupp.  

Som nämnts rades berusningstillfällen som mindre frekventa än 
tillfällen med k ängd annan 
alk
k
ningskänsla behöver inte gälla för en annan, men man kan anta att för de 

esta behövs mindre än en flaska vin för att börja känna sig berusade eller 
en av alkohol. En studie av Midanik (1999), baserad 
et krävdes i genomsnitt 5,7 drinkar för en person att 

känna sig berusad (’drunk’); motsvarande siffra gällande enbart kvinnor var 
4,4 drinkar. Enligt en annan studie fr erris m.fl., 1994) uppgav 
de flesta tillfrågade att de b ör att ’känna effekten av 
alkohol’. Med andra ord, det verkar behövas mindre alkohol än vad en flaska 
in innehåller (6 drinkar) för att uppleva både lättare och mer rejäl 

, rapporte
onsumtion av minst en flaska vin eller samma m

ohol. Vi har visserligen alla olika toleranströsklar och reflekterar olika 
ring betydelsen av berusning, d.v.s. vad en person upplever som berus-

fl
åtminstone känna effekt
på U.S. data, visade att d

ån Kanada (F
ehövde 3-4 drinkar f

v
berusning. Ändå rapporteras berusningstillfällen som mindre frekventa i 
denna underökning. Det gäller både kvinnor och män såväl som alla andra 
befolkningsgrupper. Det kan vara så att det upplevs som mer laddat att 
fråga om en 'känsla', att det är mer tabu att känna berusning. Att fråga hur 
ofta man har druckit en större mängd alkohol vid ett tillfälle handlar om 
själva konsumtionen, medan att fråga om berusning innebär att fråga om en 
konsekvens av denna konsumtion. Det är möjligt att frågor om konsekven-
ser är känsligare och därför underrapporteras dessa händelser i större 
utsträckning jämfört med själva dryckesvanorna. 
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6. ALKOHOLRELATERADE  
PROBLEM I OLIKA BEFOLKNINGSGRUPPER 

 
Kla

NLEDNING 

 problem av olika slag men det 
är 

yserna ligger på sociala alkoholrelate-
rad

minst 0,2 promille alkohol i blodet ökat från 2 till 3,3 procent under den 
studerade perioden. Statistiskt sett skulle detta innebära en ökning med 65 
procent på bara fem år. Uppgifter från Vägverket tyder på att denna ökning 
fortsätter; andelen dödade bilförare som enligt obduktionsprotokollet hade 

ra Hradilova Selin 

I  

 
I Sverige har alkoholkonsumtion med avseende på mängden alkohol som 
dricks granskats i flera decennier, medan kunskapen om dess konsekvenser 
och hur dessa drabbar olika grupper i befolkningen är begränsad. Syftet med 
detta kapitel är att få större kunskap om vilka skador eller problem, framför 
allt sociala, konsumtion av alkohol kan leda till och vilka som löper större 
risk än andra att uppleva dessa problem. I dagens läge, då alkoholkonsum-
tionen i Sverige är kraftigt stigande (Leifman & Gustavsson, 2003) är sådan 
information av yttersta vikt. Det är rimligt att förvänta sig att konsumtions-
ökningen bör resultera i fler alkoholrelaterade

inte någon självklarhet. Vissa problem orsakade av alkohol kan dessutom 
utvecklas med en tids fördröjning, vilket i synnerhet gäller kroniska hälso-
problem (Skog, 1984; Norström, 1987), medan andra, mer akuta fysiska 
skador och vissa sociala problem bör kunna observeras relativt snabbt i 
samband med konsumtionsuppgången.  

Huvudfokus i de föreliggande anal
e problem, även om en del fysiska eller medicinska problem också 

kommer att uppmärksammas. Det finns redan tecken på att vissa 
alkoholrelaterade problem har ökat under de senaste åren. Exempelvis har 
den alkoholrelaterade dödligheten, för första gången på flera decennier, gått 
upp något mellan 2000 och 2001, speciellt bland män (Socialstyrelsen, 2004). 
Även andelen personer som kör bil när du druckit tycks öka. Enligt en 
preliminär jämförelse mellan skattningar från denna undersökning och en 
annan studie från 1997 har andelen som kört bil när de tror att de hade 
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alkohol i blodet ökade mellan 2002 och 2003 från 28 till 29 procent 
(Vägverket, 2004).  

Det är tyvärr inte många frågor i denna studie som vi kan jämföra med 
tidigare uppgifter för att få en uppfattning om eventuell förändring. Som 
redan nämnt, saknas liknande studier i svensk alkoholforskning. Vad vi 
däremot hoppas på är att kunna replikera studien inom några år och på så 
sätt få en bättre bild av vad som händer med alkoholrelaterade problem över 
tid

blem främst omfattar frågor om fysiska skador eller åtminstone problem 
som, i direkt form, mest drabbar själva respondenten, är problem med lag 
och ordning samt relationsproblem av mer social karaktär, genom att de 
förutsätter en interaktion med andra personer. 

, under en, från ett alkoholpolitiskt perspektiv, mycket turbulent period. 
Att försöka kartlägga dagens situation är ett första steg på denna väg, en bas 
att utgå ifrån i fortsättningen. 

METOD 

I Kapitel 4 konstruerades fem skalor för att mäta olika alkoholrelaterade 
problem; försämrad självkontroll (7 frågor) – d.v.s. frågor om mer akuta pro-
blem som kan ha uppstått i direkt samband med eller inte långt efter själva 
dryckestillfället (att inte kunna sluta dricka, att känna skuldkänslor, att må illa 
dagen efter, behöva återställare m.m). Andra området kallar vi för kroniska 
hälsoproblem (8 frågor), d.v.s. problem med levern, hjärta, magen, sömnsvå-
righeter, mm. I nästa område, problem med lag och ordning (8 frågor), ingår 
frågor om inblandning med polis, inblandning i slagsmål, rattfylleri o.s.v. 
Som relationsproblem (9 frågor) kallades problem med den sociala omgiv-
ningen – reaktioner från omgivningen på respondentens drickande, negativ 
effekt av alkoholen på familjelivet och vänskapsband, alkoholrelaterade gräl 
m.m. Slutligen har ett index konstruerats för att mäta hela området av alko-
holrelaterade sociala problem (23 frågor). Mätinstrumentet för sociala alkohol-
relaterade problem omfattar, förutom frågorna om problem med lag och 
ordning och relationsproblem, även frågor om problem inom arbetslivet och 
ekonomiska svårigheter i samband med eller till följd av alkohol. Detta 
sammanfattande måttet kommer enbart att användas i slutet av analysen för 
att få en helhetsbild av hur sociala problem på grund av alkohol varierar 
mellan olika delar av befolkningen. 

Medan skalorna gällande försämrad självkontroll och kroniska hälsopro-
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Försämrad självkontroll 
Kroniska hälsoproblem 

oblem och på så
den sociala problemsfären. 

Kopplingen mellan själva de studerade hände
alkohol är direkt inbyggd i formuleringen av varje
att du, i samband med ditt r
information om vilka frågor
Kapitel 4. Referensperioden var, även i detta fall,
f
h
har konsumera
uppgivit en ext
analyserna medtagits som negativa fall, d.v.s. det
på problemfrågorna skulle ha varit negativa. 

 har för varje skala behandlats 

med andra ord, att undersöka hur förekomste
holrelaterade problem skiljer sig med avseende
ålder, yrkesstatus (SCB, 1984), disponibel inkoms
                                                     

 
Problem med lag och ordning 
Relationsproblem 
 
Alkoholrelaterade sociala problem - problem med

tionsproblem & problem med arbete och ekonom
 
Även om problem inom arbetslivet samt ekon

rekt behöver innebära interaktion med andra, k
som fysiska eller medicinska pr

Personliga problem 

drickande…”). Fö
 som ingår i varje 

öre intervjutillfället. Problemfrågorna som ingår
ela urvalet, med undantag för nykterister (d.v.s. d

t någon alkohol de senaste 12 
remt låg konsumtion17. Dessa r

Internt bortfall
äng har beräknats för var och en av dessa skalor
inte svarat på upp till två frågor inom respektive
gäller den sammanfattande skalan över sociala pr
frågor) har tillskrivits dessa poäng. Personer som
frågor än så uteslöts från analyserna.  

Variationer i prevalensen för de olika typerna
blem studeras i detta kapitel mot de intervjuade
grund. I princip används samma bakgrundsvaria
Kapitel 5 om alkoholvanor i svensk befolkning.
detaljerad beskrivning av hur dessa variabler är 

 
17  Som lågkonsument definierades den som under de sen

mer sällan än en gång i månaden och aldrig tre eller 
Respondenterna hade fått en noggrann definition av vad
en snaps eller en starköl). Se Kapitel 1. 
 
Sociala problem 
97 

 sätt kan de sägas tillhöra 

lserna eller problemen och 
 fråga (t.ex. ”Har det hänt 
 att få en mer detaljerad 

Tabell 4.2-4.6 i 
 de senaste 12 månaderna 

 och de som 
tegorier har i 

 har antagits att deras svar 

på följande sätt: Medelpo-

Vi kommer, 
n av olika typer av alko-
 på respondenternas kön, 
t, högsta avslutade utbild-

 lag och ordning & rela-
i 

omiska svårigheter inte di-
an dessa inte klassificeras 

skala, se 

 i formuläret har ställts till 
e som uppgivit att de inte 
månaderna)
espondentka

 och intervjupersoner som 
 skala (upp till sex när det 
oblem, som bygger på 23 
 inte hade svarat på fler 

 av alkoholrelaterade pro-
s sociodemografiska bak-
bler i denna analys som i 
 Där ingår också en mer 
konstruerade. 

aste 12 månaderna hade druckit 
fler drinkar vid samma tillfälle. 
 en ”drink” innebär (ett glas vin, 
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ning samt boenderegion (både geografiskt och i termer av befolkningstät-
het). När det gäller ålder, har respondenterna delats in i tre grupper, till 
skillnad från kapitlet som behandlar alkoholvanor. Skälet är att alkoholrela-

rade problem är, i ä e grad än själva konsu en, koncent  
a och en vidare kategoriseri v personer ö

nte t i f  

r e ras and r a i rvjupe nerna  
nått mins t bes t antal oäng på  först yra skalorna, lik  

delvärden varje lemo åde, sep t för  och nnor, in  
olika befol ngskat orierna. Alla demo a kgrundsdata inklude-
sedan i log iska re essionsmodeller18 llande de olika p blemom -

 b nde beln er vanligtvis at upp mins  
ve  (för problem och ordning ha k 
or a  vid m t en poäng för att få med ett tillräc t 

rt antal p tiva fa Avslutningsvis g mfö en sammanfatta  
lys av alkoholrelaterade social roblem, serad p regr ionsmodell 
d den gene a skalan över so problem som den beroen  variab . 

l nor å ller.  1 udera
akgrunden, meda oholvanor (frekvens intensiv-

o me el nsumt n ar g till i ell 2 ö tt 
trollera hu mycke v samba en i Mo  1 som kulle kunna förklaras 

t enkelt a att mä iskor inom en speciell demografisk kategori har 
re medelkonsumti h/eller oftare dr er stör  mängd  vid samma 

d ra meda odell glar direk amba  
grafiska bakgru oho aterade skador, ar 

 u e ka b nä nhete pro lem inom 
ografisk undergru  då hän n tas till oholva r. Konsumtionsv
na är m na endast fö att kont llera o  och, i så fall, r 

kterna av en de grafisk runden ändra deras egna effekter 
nte t tolkas i detta k itel.19 Intensivkonsumtion mäts med hur 

e a er m arand hol rats vid 
amma tillfälle och medelkonsumtion genom dryckesspecifika frågor enligt 

för två tredjedelar av urvalet och med den s.k. 

                                                     

te nnu högr mtion rerade
mod-till ung

ligen i
ng a ver 50 år skulle för

illföra någon ny nformation, i varje all inte i en allmänbefolk-
ningsstudie som denna. 

Inlednings  pvis es nte hur stora ela v nte rso som
upp t et täm  p  de a f som
me för prob mr ara män kvi om
de kni eg grafisk ba
ras ist gr gä ro rå
dena. Den eroe  varia  avs t ha nått t två
poäng på respekti
gränsen för kv n

 skala
 s

 med lag r doc
in tts  ins klig

sto osi ll). eno rs nde
ana a p ba å en ess
me rell ciala de eln

För såvä män som kvin  testas tv mode  Modell  inkl r en-
bart den demografiska b
konsumtionst ällen 

n alk
ioillf ch d ko ) h la ts  Mod  f r a

kon r t a nd dell  s
hel v nn
hög on oc ick re er
tillfälle. Me  and ord, n M 1 spe  de ta s nden
mellan demo
Modell 2 till 

ndsdata och alk
e

lrel
ec

 syft
att nd rsö ge n att utv kla b varje 

dem pp sy  alk no ari-
abler edtag r ro m hu
effe  d mo a bakg s; 
kommer i at ap
ofta minst n flask vin ell otsv e alko mängd konsume
s
kvantitet-frekvensskalan (KF) 

 
18  Se Kapitel 5 för beskrivning av metoden 
19  Effekter av medelkonsumtion och intensivkonsumtion på olika former av alkoholrelate-

rade skador studeras i Kapitel 7. 
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graduated frequency-skalan (GF) för den resterande tredjedelen20 (se Kapitel 
1). 

Det bör hållas i minnet att de fem skalorna har konstruerats utifrån både 
olika antal o h typer av fråg vilka vse
positiva svar) och därför är de andelar s rsta
v alysen inte di t jämförbar  mellan de olika probl
r bör inte det tum att en större andel e inte ade 
h  självkon ll tolkas som att denn onsekv  av 
d lle vara vanligare komman  andra pro m som de-
ras här. Å andra sidan är det rimligt att jämföra relativa skillnader mellan 
kvi

sociodemografisk bakgrund 

c or (av  somliga resu
om redovisas

lterar i a
 i den fö

värt fler 
, beskri-

ande, delen av an
s 

rek a emom-
åden. Exempelvi  fak av d rvju
ar angivit försämrad tro a k ens
rickande sku före de än ble  stu

nnor och män, olika åldrar och andra sociodemografiska grupper vad 
gäller ett visst problemområde. 

 

RESULTAT 

Förekomsten av alkoholrelaterade problem mot 

Ålder och kön 
Alkoholproblem är på det hela taget starkt köns- och åldersrelaterade (se 
Tabell 6.1a). Unga män uppvisar, inom samtliga här studerade områden, 
flest problem. Samtidigt sjunker förekomsten av samtliga dessa problem 
stegvis för varje åldersgrupp; d.v.s. mönstret för de bivariata sambanden 
mellan ålder och alkoholrelaterade problem är relativt lik för varje 
problemområde. Även om problemen genomgående är färre bland 
kvinnorna, är skillnaden mellan de tre åldersgrupperna i princip densamma 
som bland män. Unga kvinnor rapporterar, i vissa fall, flerdubbelt högre 
förekomst av problem med alkohol jämfört med äldre kvinnor. 

                                                      
20  Eftersom intervjupersonerna slumpmässigt utvaldes till att ingå i en av de tre delurvalen, 

förmodas det att den tänkbara variationen i uppskattad konsumtion inte påverkar 
resultaten på aggregerad nivå. En analys av skillnader mellan de skalorna visade endast 
smärre skillnader dem emellan (se Kapitel 2). Vidare är konsumtionsvariablerna endast 
medtagna i modellerna i syfta att hålla sambanden mellan demografiska data och 
alkoholrelaterade problem under kontroll. Av denna anledning används de båda 
konsumtionsmåtten som ett enda för hela urvalet, i en logaritmerad form. 
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TABELL 6.1A. ALKOHOLRELATERADE PROBLEM EFTER KÖN OCH ÅLDER. 
PROCENT OCH MEDELPOÄNG FÖR RESPEKTIVE SKALA. 

 Kvinnor Män Samt-
liga 

Ålder <30 
(n=574) 

30-49 
(n=992) 

50+ 
(n=1248) 

<30 
(n=590) 

30-49 
(n=944) 

50+ 
(n=1121) 

 
(n=5469) 

Försämrad självkontroll       
≥1 58 37 10 71 57 22 37 
≥2 31 12 3 45 27 8 17 
≥3 16 5 1 28 13 4 9 
≥4 8 3 * 17 6 3 5 

Kroniska hälsoproblem       
≥ 9 4 2 14 8 6 
≥ 3 1 * 
≥ 0 0
≥4 0 1 5 
Medelpoäng 0,11 0,06 0,0 0,21 0,12 

Problem med lag och ordning      
≥ 10 3 * 28 9 5 
≥ 3 * 0 12 2 * 
≥ 1 0 0 5 1  
≥ 0 0 2 * 0 * 
M 0,04 0,48 0,  11

Relationsproblem       
≥ 21 8 3 27 14   
≥ * 6 3 5 
≥ 1 2 
≥ 1 * 0 3 1 1 
≥ * 0 0 2 * * 
M 0,31 0,13 0,03 0,51 0,22 4  

≥5 4 1 0 9 2 2 2 
Medelpoäng 1,19 0,58 0,14 1,74 1,07 0,41 0,72 

1  4 
2 
3 

3 3 
2 1 

2 
1 
0 

0,07 

2 
* 0 

0 
  

0   0. 0 
3 0,09 

1 7 
2 2 
3 0 1 
4 * 
edelpoäng 0,15 0,01 13 0,05 0,  

1 7 11
2 8 3 
3 3 

15 
6 2 0 2 

1 4 
5 * 
edelpoäng 0,1 0,18

 
* min c vdre än 0,5 pro ent men ö er 0 
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TABELL 6.1B. KVOTER MELLAN MÄNS OCH KVINNORS MEDELPOÄNG PÅ 
KDE FEM S ALORNA GÄLLANDE OLIKA PROBLEMOMRÅDEN. 

 -29 år 
(n=1164) 

30-49 år 
(n=1936) 

50+ år 
(n=2369) 

Samtliga 
(n=5469) 

Försämrad självkontroll 1,5 1,8 2,8 1,8 
Kroniska hälsoproblem 1,8 2,1 2,2 2,0 

ro lem med lag och ordning 3,3 3,5 3,8 
 1,6 1,8 2,1 

P b 7,4 
Relationsproblem 4,8 

 
Tolkat utifrån skillnaden i medelv  var ala .

flesta typerna av  u  du va d mf  
bla e ag och ordni t er mer 
f  Samtidigt som alkoholrel te  p är an ast 
hos unga, är könsskillnaden lägst i denna grupp. Skillnaden mellan kvinnor 
o kar med stigan lder är, m ndan ör k ka 
hälso  särskilt stor bla d pers  år g eller äldre. 
P  och ordning är det område där kö är mes
uttalad: totalt sett porter sådana p blem, s nämnt v fyra g ger 
f män än kvinno och me n sju gå er fler b d män ldersgruppen 
ö

Utbildning, inkomst och yrkesstatus 
Ä bildningsnivå, y tatus kom elate till va a, 
v rkar de inte samvariera på samma sätt med alkoholrelaterade problem. 
P  medelhög utbildning (gymnasium) är e som störst ut
sträckning uppger em ( bell 6.2 Det kur jära sa andet lan 
utbildnin h alk lrelaterade probl  mer mträd  bland m n; 
m de på iska probl ar exempelvis skillnader i d-

land kvinnor. För många av de studerade ty-
mtidigt förekomsten av problem visserligen 

gr skillnaden 

ärden för je sk
nliga blan

(Tabell 6
 män jä

1b) är de 
 problem ngefär bbelt så ört med

nd kvinnor o
rekventa bland m

ch probl m med l n
a
g är näs an fyra gång

 vän. rade roblem lig

ch män ö
problem,

de å
n

och 
oner som 

ed u
är 50

tag f
amla 

ronis

roblem med lag nsskillnaden t 
rap as ro om , a ån

ler r r ä ng lan  i å
ver 50 år. 

ven om ut rkess och in st är r rade randr
e
ersoner med  d i -

 probl ). vlin mb melTa
g oc

ed avseen
oho

 kron
em är

em h
 fra ande ä

utbilhälso
ning nästan ingen betydelse b
perna av konsekvenser är sa
lä e bland akademiker men är i vissa fall mycket liten från 
gymnasialt utbildade. När det gäller relationsproblem, är dock andelen som 
uppger minst ett sådant problem bland män högst bland personer med 
högskoleutbildning (även om medelpoängen är återigen högst bland 
gymnasialt utbildade). Förutom problem med lag och ordning är det dock i 
sort sett personer med enbart grundskola som rapporterar minst problem 
med alkohol, bland både kvinnor och män. 

När det gäller en annan indikator för social bakgrund, nämligen disponi-
bel inkomst, korresponderar mönstret inte särskilt väl med vad vi har funnit 
beträffande utbildningsbakgrund (om vi utgår från ett antagande om att 
högre utbildning är relaterad till högre inkomst), se Tabell 6.3. För tre av de 
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fyra studerade områdena gäller det att det genomgående är både manliga 
och kvinnliga låginkomsttagare, d.v.s. personer i den lägsta inkomstkvartilen, 
som rapporterar i särklass flest alkoholrelaterade problem. Mellan de tre 
högre kvartilerna tycks skillnaden vara relativt liten. Problemen med försäm-

omsttagare men andelarna 
r relativt höga även b nkomsttagarna (d.v.s. per i den högsta 
komstkva å   p  e  

v detta slag

LKOHOLRE RADE P M EFTER UTBILDNING 
FÖR  PRO NT SAMT ME Ä Å SKALAN. 

vinn än

rad självkontroll avviker något från detta mönster; dessa problem rapporte-
ras i lägst utsträckning av personer med medelhög inkomst. Även i detta fall 
är förekomsten av problem vanligast bland lågink
ä land högi

to
soner 

oin
a

rtilen) – 
.  

tmins ne när

LATE

vi tittar å minst tt rapp rterat problem

TABELL 6.2. A
GSTA GEN

ROBLE
(HÖ OM DA). CE DELPO NG P

 K or M  

 Gr
sk

und
ola

=839) 

Gymna-
sium 
=116

Universi-
t

högre b.
(n=731) 

( 776)
Gy

sium 
(n=127

Universi-

högre b. 
(n=551) 

vk      

-
 

Grundskola 

(n 6)
te s/ 

 ut(n
n=  

mna-

1) 
tets/ 

 ut

Försämrad själ ontroll  

≥1 17 36 29 54 
 7 16 11  28 21 
delpoäng ,32 0,64 0,53 6 1,12 0,88 

pr  
4 5 5 6 7 

 1 1 1  3 
delpoäng ,04 0,06 0,07 2 0,13 0,10 

   
≥1 3 4 2 10 13 10 

0 3 4 1 

Medelpoäng 0,05 0,06 0,03 0,18 0,20 0,12 

Relationsproblem      
15 16 
8 7 

34 48 
≥2  18
Me 0 0,6

Kroniska hälso oblem     
≥1  9 
≥2  2 2 
Me 0 0,1

Problem med lag och ordning  

≥2 1 1 

≥1 5 11 8 10 
≥2 3 4 2 5 
Medelpoäng 0,08 0,16 0,10 0,20 0,28 0,26 
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TABELL 6.3. ALKOHOLRELATERADE PROBLEM EFTER REGISTRERAD 
INKOMST KATEGORISERAD EFTER KVARTILER (LÄGSTA 25 PROCENT, 25-
50, 50-75, 75-100 PROCENT – BASERADE PÅ HELA URVALET MED MÄN OCH 
KVINNOR SAMMANTAGNA). PROCENT SAMT MEDELPOÄNG PÅ SKALAN. 

 
 Kvinnor Män 

 låg 
inkomst 

(1:a 
kvartilen) 

medelhög 
inkomst 
(kvartil 2
 och 3) 

hög in-
komst 

(kvartil 4) 
(n=407) 

låg in-
komst 

(1:a 
kvartilen) 

medelhög 
inkomst 
(kvartil 2 
och 3) 

hög 
inkomst 

(kvartil 4) 
(n=958) 

Försämrad självkon
(n=861) (n=1546) (n=514) (n=1183) 

troll      
≥1 34 26 34 56 36 50 

 
0,82 0,87 

roniska hälsoproblem      
1 
2 

Medelpoäng 
 

 

Problem med lag och ordning     
6 2 23 9 8 
  

lpoäng 9 3 3  0 0,11 

      
11 7  21 12 12 
4   5 

elpoäng 17 10 0 3 0, 0,22 

≥2 18 9 10 35 21 20 
Medelpoäng 0,69 0,41 0,50 1,30 

K
≥
≥

6 
2 

0,08

4 
1 

4 10 
3 

0,17 

7 
2 

6 
1 

0,05 
2 

0,10 0,04 0,11 

≥1 3 
≥2 2 * * 9 3 1 
Mede
 

elationsproblem

0,0 0,0 0,0 0,38 ,14 

R
≥1 6
≥2 2 2 13 5 
Med 0, 0, 0,1 0,4 20 

 
* mindre än 0,5 procent men över 0 
 

äller rkesstatus (Tabell 4) förefa  de soc  proble , 
d m lag o rdning  relati roblem ra van t 
bla are, i synnerh ö k om relativt små 
s  det gäller både försämrad självkontroll och kroniska hälso-
p lem, kan än  mindre variation serveras roende på typ av e, 
v äller både kvinnor h män. D t finns d  en svag genomgående 
t t fä roble ed öka esstatu är det r den t 
heterogena och därför svårtolkade kategorin av ”övriga”, d.v.s. personer 
som inte är yrkesverksamma (mest pensionärer men också studerande, 
hemarbetande o.s.v.), når förekomsten av alkoholrelaterade problem en slags 

Då det g  y 6. ller iala men
.v.s. proble

nd arbet
med ch o

et bland m
 och
än. Det r

onsp
r sig doc

, va ligas

killnader. Då
rob nu  ob  be yrk
ilket g oc e ock
endens mo rre p m m d yrk s. N  gälle någo
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mellanniv  i jämförelse med de tre yrkeskategorierna. Ett undantag är 
problem med försämrad självkontroll, där andelen som up

å
pgav sådana 

problem är lägst bland de icke yrkesverksamma.  

ABELL 6. OH EL E LE R Y STA (SE
PROCENT SAMT ME ÄNG PÅ SK

 Kvinnor Män 

T 4. ALK OLR ATERAD PROB M EFTE RKES TUS I). 
DELPO ALAN. 

 Arbetare Lägre 

n 

Högre 
tjänste-
män & 
c  

Övriga1) Arbe Lägre
tjän

mä

Högre 
tjänst
män 
chef

Övriga1)

    

tjänste-
mä

hefer

tare  
ste-
n 

e-
& 
er 

Försämrad självkontroll   
≥1 35  1 53 53 51 30 

  10 31 23 18 17 
Medelpoäng 
 

0,59 0,58 0,49 0,40 1,18 0,99 0,84 0,67 

Kroniska hälsoproblem        
≥1 5 4 5 4 8 8 6 7 
≥2 2 1 1 1 3 2 2 3 
Medelpoäng 
 

0,07 0,05 0,05 0,06 0,13 0,10 0,10 0,12 

Problem med lag och ordning      
≥1 4 3 2 4 14 10 8 11 
≥2 1 1 * 1 5 2 1 4 
Medelpoäng 
 

0,05 0,04 0,03 0,05 0,23 0,14 0,11 0,16 

Relationsproblem        
≥1 10 9 9 7 16 13 13 12 
≥2 3 2 2 3 7 6 5 7 
Medelpoäng 
 

0,13 0,13 0,11 0,11 0,30 0,21 0,23 0,23 

38 35 9 
≥2 14 12 8 

 
* mindre än 0,5 procent men över 0 

 

Befolkningstäthet och geografisk bostadsregion 
Det finns, allmänt sett, en tendens till färre alkoholrelaterade problem i 
mindre städer jämfört med i storstäder och på landsbygden (Tabell 6.5). 
Det gäller samtliga av de fyra studerade områden men är kanske mest uttalat 
beträffande försämrad självkontroll. För kvinnor kan man observera något 
fler problem bland dem bosatta på landsbygden - förutom försämrad 
självkontroll, som rapporteras i högre utsträckning i storstäderna bland både 
kvinnor och män. I övrigt är dock skillnaden mellan områden med olika 
befolkningstäthet mycket liten vad gäller alkoholrelaterade problem.  
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Då det gäller boenderegion i geografiska termer, finns det en viss 
skillnad mellan kvinnor och män (Tabell 6.6). De flesta här undersökta 
formerna av alkoholrelaterade problem förekommer i högre grad bland 
kvinnor från Norrland, medan det bland män är de bosatta i Svealand (inkl 
Stockholm), som i högre grad uppvisar problem. Speciellt gäller detta 
problem med lag och ordning men risken för exempelvis relationsproblem 
tycks även den vara högre bland män bosatta i Svealand, betraktat utifrån 
medelpoäng på skalorna. Detsamma gäller kvinnor från Norrland och med 
avseende på risk för kroniska hälsoproblem. Det finns dock vissa undantag 
från mönstret; exempelvis uppges försämrad självkontroll ofta även av 
kvinnor bosatta i Svealand och Stockholm. För kvinnor betyder vidare 
geografisk bostadsort mycket litet med avseende på problem med lag och 
ordning. 

TABELL 6.5. ALKOHOLRELATERADE PROBLEM EFTER BEFOLKNINGS-
TÄTHET. PROCENT SAMT MEDELPOÄNG PÅ SKALAN. 

 Kvinnor Män 

 Storstäder 
(Sthlm, 
Gbg & 
Malmö) 
(n=946) 

Mindre 
städer 

(n=1542) 

Landsbygd 
(n=322) 

Storstäder 
(Sthlm, 
Gbg & 
Malmö) 
(n=876) 

Mindre 
städer 

(n=1474) 

Landsbygd 
(n=305) 

Försämrad självkontroll     
≥1 33 27 29 52 40 45 
≥2 14 10 13 26 20 28 
Medelpoäng 
 

0,57 0,46 0,53 1,07 0,81 1,05 

Kroniska hälsoproblem     
≥1 4 4 6 8 6 9 
≥2 1 1 2 3 2 3 
Medelpoäng 
 

0,06 0,05 0,09 0,13 0,10 0,14 

Problem med lag och ordning    
≥1 3 3 4 14 10 12 
≥2 1 1 1 4 3 5 
Medelpoäng 
 

0,04 0,04 0,06 0,20 0,15 0,19 

Relationsproblem     
≥1 9 8 10 17 12 15 
≥2 3 2 4 9 5 8 
Medelpoäng 
 

0,13 0,11 0,14 0,28 0,21 0,30 
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TABELL 6.6. ALKOHOLRELATERADE PROBLEM EFTER GEOGRAFISK 
BOENDEREGION. PROCENT SAMT MEDELPOÄNG PÅ SKALAN. 

 Kvinnor Män 

 Syd-
sverige 
(Skåne 
m.m.) 

(n=567) 

Göta-
land 

(n=799) 

Svealand 
(n=1032)

Norr-
land 

(n=416)

Syd-
sverige 
(Skåne 
m.m.) 

(n=530) 

Göta-
land 

(n=774)

Svea-
land 

(n=997) 

Norr-
land 

(n=354) 

Försämrad självkontroll  
≥1 27 28 32 29 46 43 47 42 
≥2 10 11 13 12 22 22 24 24 
Medelpoäng 0,44 0,48 0,56 0,50 8 0,90 0,98 0,91 
Kroniska hälsoproblem  
≥1 4 4 4 6 6 8 8 6 
≥2 1 1 1 2 2 3 2 3 
Medelpoäng 0,05 0,05 0,05 0,08 0,11 0,13 0,12 0,10 
Problem med lag och ordning  
≥1 3 4 3 4 10 11 13 11 
≥2 1 1 * 1 3 3 4 4 
Medelpoäng 0,05 0,05 0,04 0,05 0,13 0,17 0,20 0,16 
Relationsproblem  
≥1 8 7 9 9 12 14 15 12 
≥2 2 2 3 4 6 7 7 6 
Medelpoäng 0,12 0,09 0,13 0,14 0,21 0,25 0,28 0,21 

0,8

 
* mindre än 0,5 procent men över 0 

Prediktion av alkoholrelaterade problem utifrån  
sociodemografisk bakgrund 

I syfte att undersöka i vilken utsträckning de skillnader som redovisats ovan 
är fortsatt signifikanta då hänsyn tas till andra studerade faktorer inkludera-
des bakgrundsvariablerna i regressionsmodeller, med en viss poängnivå på 
de olika problemskalorna som beroende variabler. På så sätt kan vi studera 
de oberoende effekterna som varje enskild bakgrundsvariabel har på graden 
av alkoholrelaterade problem, om allt annat vore lika. Som nämnts inled-
ningsvis, Modell 1 visar sambanden mellan olika sociodemografiska egen-
skaper och ett givet problemområde, medan i Modell 2 tar vi hänsyn till 
skillnaden i faktiska alkoholvanor och studerar därmed graden av 
benägenhet att uppleva respektive typ av problem oavsett konsumtionen. 
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Försämrad självkontroll 
Att uppnå två eller fler poäng på skalan avseende försämrad självkontroll 
betraktades som ett positivt resultat, d.v.s. att intervjupersonen har upplevt 
sådana problem under de senaste 12 månaderna. När samma gränsvärde 
användes för män och kvinnor klassificerades 23 respektive 12 procent som 
positiva. I Tabell 6.7 redovisas oddskvoter för denna dikotomi separat för 
män och kvinnor mot bakgrund av ålder, utbildning, yrkesstatus, inkomst, 
geografisk bostadsort och befolkningstäthet. 

När vi kontrollerar för andra demografiska variabler såväl som för alko-
holvanor finns det, allmänt sett, inte några skillnader i förekomsten av för-
sämrad självkontroll mellan kvinnor och män. Även om skillnaderna mellan 
åldersgrupper minskar när vi kontrollerar för alkoholvanor, är låg ålder 
tveklöst den mest signifikanta riskfaktorn. Risken är mer än fem gånger så 
stor bland de män som inte fyllt 30 jämfört med de män som redan upplevt 
sin 50-årsdag och bland kvinnorna är motsvarande risk mer än sex gånger 
högre i den lägsta åldersgruppen. Vid jämförelse med den högsta ålderskate-
gorin uppvisar också både kvinnor och män i åldern 30 - 49 år en högre risk. 
När hänsyn tas till alkoholvanor är låg ålder den enda av de studerade de-
mografiska variablerna som predicerar försämrad självkontroll för kvinnor. 

Bland männen uppger högre tjänstemän och personer i chefsposition 
färre problem med försämrad självkontroll än referensgruppen bestående av 
arbetare. Samtidigt finns det en något motsägelsefull tendens till högre fre-
kvens av denna typ av problem bland akademiker; detta resultat är dock 
endast svagt signifikant. Vidare uppvisar män inom gruppen ”övriga”, d.v.s. 
personer som inte är yrkesverksamma, en signifikant lägre risk för problem 
med självkontroll.  

För alla intervjuade, oavsett kön (och alkoholvanor), är försämrad själv-
kontroll vanligare på landsbygden – även om ingen sådan effekt kunde ob-
serveras när kvinnor och män studerades separat21. Inom samma modell, 
d.v.s. den avseende hela urvalet, ökar låg inkomst risken för försämrad 
självkontroll med ungefär 40 procent jämfört med den högsta inkomstkvar-
tilen. Om män och kvinnor granskas separat, blir mönstret emellertid ett 
annat. Män inom den näst högsta inkomstgruppen löper den största risken, 
vilket är något oväntat eftersom referensgruppen är de med högst inkomst. 
När hänsyn tas till alkoholvanor är sambandet mellan inkomst och 
försämrad självkontroll inte signifikant bland kvinnor. Med andra ord, 
sambandet mellan inkomst och försämrad självkontroll är, på det hela taget, 
relativt svårtolkat men tendensen är att låginkomsttagare löper högre risk att 
uppleva dessa problem. 

                                                      
21  Graden av signifikans är bl. a. beroende av antalet respondenter 
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TABELL 6.7. LOGISTISK REGRESSIONSANALYS AV FÖRSÄMRAD SJÄLV-
KONTROLL BLAND KVINNOR OCH MÄN (MINST 2 POÄNG PÅ SKALAN). 
ODDSKVOTER. 

 Kvinnor Män Samtliga 
 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2  
Kön      
Kvinnor     0,94 
Män (ref. kat)      
Ålder      
Under 30 år 13,78*** 6,47*** 8,26*** 5,34*** 5,67*** 
30-49 år 4,34*** 2,90*** 3,36*** 2,88*** 2,87*** 
50- år (ref. kat.)      
Utbildning       
Grundskola 0,56** 0,73 0,91 1,12 0,94 
Gymnasium (ref. kat.)      
Universitet/högre utbildning  0,84 0,86 1,01 1,33(*) 1,11 
Yrkesstatus      
Arbetare (ref. kat.)      
Tjänstemän 1,02 1,04 0,83 0,82 0,85 
Högre tjänstemän och chefer 0,59(*) 0,60 0,68* 0,60* 0,59** 
Övriga (pensionärer, 
studerande, mm) 

0,99 1,34 0,59** 0,68* 0,87 

Inkomstnivå      
Låg inkomst  0,93 1,35 1,10 1,34 1,39* 
Medellåg inkomst  0,61* 1,01 0,84 1,17 1,10 
Medelhög inkomst 0,62* 0,90 1,22 1,50* 1,25(*)

Hög inkomst (ref. kat.)      
Region       
Södra Sverige (Skåne m.m.) 0,79 1,00 0,96 1,07 1,03 
Götaland 0,95 1,11 0,98 1,14 1,12 
Svealand inkl. Stockholm (ref. 
kat.) 

     

Norrland 0,93 1,02 0,88 1,09 1,04 
Befolkningstäthet      
Storstäder (Sthlm, Gbg, 
Malmö) 

1,25 1,16 1,25* 1,03 1,07 

Mindre städer (ref. kat.)      
Landsbygd 1,41 1,52 1,75** 1,44 1,47* 
Intensivkonsumtion      
Frekvens dryckestillfällen med 
minst e n flaska vin/motsv. 

 1,79***  1,51*** 1,61*** 

Konsumtionsmängd      
Logaritmerad KF och GF skala  1,59***  1,71*** 1,64*** 

 
(*) p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.0001 
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Kroniska hälsoproblem 
När samma gränsvärde användes här som i föregående fall, d.v.s. att ha 
uppnått två eller fler poäng på skalan för kroniska hälsoproblem, identifie-
rades 2,4 procent av männen och 1,2 procent av kvinnorna som positiva fall. 

Modellerna angående kroniska hälsoproblem skiljer sig resultatmässigt 
från de som gäller andra typer av problem (Tabell 6.8). När variablerna som 
mäter dryckesvanor läggs till, är effekten av ålder inte längre signifikant. Att 
vara ung är inte i sig någon riskfaktor. Faktum är att alkoholrelaterade häl-
soproblem överhuvudtaget inte uppvisar mycket variation beroende på 
demografisk bakgrund. Problem av denna typ förklaras med andra ord, 
jämfört med andra problem, i högre grad av själva alkoholvanorna snarare 
än av andra omständigheter. Detta är mest framträdande när män och 
kvinnor studeras separat. När hänsyn tas till hela urvalet, kan en fördubblad 
risk för akademiker observeras vid jämförelse med övriga. Tendensen är mer 
uttalad bland kvinnorna, även om resultatet endast är på gränsen till 
signifikant. I hela urvalet löper de som är bosatta i Götaland en 80 procent 
högre risk att utveckla hälsoproblem till följd av alkohol än personer bosatta 
i övriga regioner. 

Även om resultatet inte är signifikant, tyder oddskvoten på en något 
högre risk för kvinnor än för män att utveckla kroniska hälsoproblem, när 
alla andra faktorer konstanthålls. Det är värt notera att detta är det enda av 
de här granskade problemområdena där kvinnor kan löpa större risk än 
män. Å andra sidan är uppgifterna om hälsoproblem självrapporterade och 
det är möjligt att resultatet delvis speglar att kvinnor är mer lyhörda för sin 
kropps signaler eller är mer villiga att svara jakande på frågor om hälsopro-
blem. 

Problem med lag och ordning 
Eftersom mycket få kvinnor (under 1 procent) gav två eller fler instäm-
mande svar när det gällde problem med lag och ordning, användes för kvin-
nor en lägre gräns i detta fall (minst 1 poäng), medan gränsen för män fort-
farande låg vid minst två poäng. Resultatet blev att 3,4 procent av de sva-
rande, bland både män och kvinnor, klassificerades som positiva. Risken för 
dessa problem predicerad av demografisk bakgrund visas i Tabell 6.9. 

Problem med lag och ordning är det enda av de studerade områdena 
(med undantag för det sammanfattande måttet för sociala problem, som 
innefattar sådant beteende) där risken för problem skiljer sig signifikant 
mellan män och kvinnor; den är bara ungefär hälften så stor för kvinnor då 
hänsyn tas till övriga demografiska variabler och alkoholvanor. 
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TABELL 6.8. LOGISTISK REGRESSIONSANALYS AV ALKOHOLRELATERADE 
KRONISKA HÄLSOPROBLEM BLAND MÄN OCH KVINNOR (MINST 2 POÄNG PÅ 
SKALAN). ODDSKVOTER. 

 Kvinnor Män Samt-
liga 

 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2  
Kön      
Kvinnor     1,43 
Män (ref. kat)      
Ålder      
Under 30 år 3,96* 0,70 2,48* 0,99 0,89 
30-49 år 2,54(*) 1,37 2,03* 1,26 1,28 
50- år (ref. kat.)      
Utbildning       
Grundskola 0,66 0,85 1,12 1,20 1,04 
Gymnasium (ref. kat.)      
Universitet/högre utbildning  2,29(*) 2,63(*) 1,16 1,77 2,09* 
Yrkesstatus      
Arbetare (ref. kat.)      
Tjänstemän 0,41 0,39 0,84 0,80 0,60 
Högre tjänstemän och chefer 0,12(*) 0,11(*) 0,84 0,71 0,41(*)

Övriga (pensionärer, studerande mm) 0,72 0,85 1,17 1,32 1,12 
Inkomstnivå      
Låg inkomst  1,46 3,54 0,93 1,01 1,58 
Medellåg inkomst  0,86 2,09 1,34 1,94 1,85(*)

Medelhög inkomst 0,48 0,99 0,94 1,11 1,01 
Hög inkomst (ref. kat.)      
Region       
Södra Sverige (Skåne m.m.) 0,84 1,11 1,03 1,00 1,00 
Götaland 1,69 2,06 1,61 1,67 1,80* 
Svealand inkl. Stockholm (ref. kat.)      
Norrland 1,84 2,23 1,16 1,62 1,75 
Befolkningstäthet      
Storstäder (Sthlm, Gbg, Malmö) 1,68 1,39 1,18 0,80 0,94 
Mindre städer (ref. kat.)      
Landsbygd 1,91 1,69 1,28 0,72 0,97 
Intensivkonsumtion      
Frekvens dryckestillfällen med minst 
e n flaska vin/motsv. 

 1,78***  1,49*** 1,60*** 

Konsumtionsmängd      
Logaritmerad KF och GF skala  1,78*  2,27*** 2,00*** 

 
 (*) p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.0001 
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TABELL 6.9. LOGISTISK REGRESSIONSANALYS AV PROBLEM MED LAG OCH 
ORDNING BLAND KVINNOR OCH MÄN (MÄN: MINST 2 POÄNG, KVINNOR: 
MINST 1 POÄNG PÅ SKALAN). ODDSKVOTER. 

 Kvinnor Män Samtliga 
 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2  
Kön      
Kvinnor     0,52* 
Män (ref. kat)      
Ålder      
Under 30 år 16,24*** 7,13*** 19,50*** 11,65*** 13,03*** 
30-49 år 5,54*** 3,56** 4,18** 3,08* 3,22* 
50- år (ref. kat.)      
Utbildning       
Grundskola 1,27 1,95* 1,05 1,31 1,77* 
Gymnasium (ref. kat.)      
Universitet/högre utbildning  0,55(*)  0,56 0,71 0,98 0,78 
Yrkesstatus      
Arbetare (ref. kat.)      
Tjänstemän 0,82 0,76 0,68 0,65 0,91 
Högre tjänstemän och chefer 0,86 0,91 0,63 0,56 0,76 
Övriga (Pensionärer, studerande, 
mm) 

0,90 1,02 0,65 0,69 0,60(*)

Inkomstnivå      
Låg inkomst  0,65 0,87 2,29* 2,69* 2,50* 
Medellåg inkomst  0,43* 0,66 1,82 1,93 1,56 
Medelhög inkomst 0,45(*) 0,63 1,58 2,12(*) 1,89(*)

Hög inkomst (ref. kat.)      
Region       
Södra Sverige (Skåne m.m.) 0,93 1,13 0,67 0,72 0,91 
Götaland 1,00 0,89 0,81 0,76 0,95 
Svealand inkl. Stockholm (ref. 
kat.) 

     

Norrland 0,97 0,92 0,82 1,08 1,15 
Befolkningstäthet      
Storstäder (Sthlm, Gbg, Malmö) 0,94 0,81 1,06 0,81 0,75 
Mindre städer (ref. kat.)      
Landsbygd 1,29 1,38 1,58 1,18 1,34 
Intensivkonsumtion      
Frekvens dryckestillfällen med 
minst e n flaska vin/motsv. 

 1,42***  1,16 1,23* 

Konsumtionsmängd      
Logaritmerad KF och GF skala  1,68***  2,39*** 2,29*** 

 
(*) p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.0001 
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Återigen visar sig låg ålder vara den faktor som starkast ökar risken, i 
detta fall för att få problem med polisen, hamna i slagsmål m.m., även om 
betydelsen av ålder avtar när hänsyn tas till alkoholvanor (Modell 2). I all-
mänhet är personer som ännu inte fyllt 30 år 13 gånger mer benägna att 
uppge problem av denna typ än de som redan fyllt 50 år. Åldersskillnaden 
är, i detta fall, större bland män än bland kvinnor – vilket står i motsats till 
resultaten gällande andra problemområden. Även personer 30-49 år gamla 
har rapporterat signifikant fler problem med lag och ordning än de som fyllt 
50 år, men skillnaden är mindre; förekomsten av dessa problem minskar 
med andra ord successivt med ökad ålder. 

Andra riskgrupper är kvinnor med enbart grundskola och män med låg 
inkomst. 

Relationsproblem 
Den beroende variabeln i denna analys (Tabell 6.10) är, återigen, två eller 
fler poäng på skalan gällande relationsproblem och samma avgränsning har 
använts för såväl män (7 procent positiva) som kvinnor (3 procent positiva). 

Samspelet mellan ålder och kön då det gäller alkoholrelaterade problem 
är särskilt framträdande då det gäller relationsproblem. För både kvinnor 
och män är risken högre bland unga, men kontrollerat för alkoholvanor är 
denna risk tio gånger så hög för kvinnor under 30 år jämfört med de som 
fyllt 50. För unga män blir en motsvarande risk endast fördubblad. Medan 
det inte finns någon åldersskillnad bland män avseende förekomsten av 
relationsproblem efter att man har fyllt 30 år, bland kvinnor sjunker risken i 
relation till ålder mer successivt; även kvinnor 30-49 år gamla uppgav klart 
fler relationsproblem än kvinnorna i den äldsta kategorin. Det finns ingen 
generell skillnad mellan kvinnor och män gällande risken för relationspro-
blem, när allt annat hålls konstant. 

För övrigt finns, i de modeller där vi tagit hänsyn till alkoholvanor, en-
dast några svagt signifikanta tendenser, exempelvis till fler relationsproblem 
bland män med låg inkomst – men även bland män med högskoleutbildning, 
färre problem bland kvinnor bosatta i Götaland eller, i modellen gällande 
hela urvalet, fler relationsproblem bland icke-yrkesverksamma personer. 

Alkoholrelaterade sociala problem – analys av ett 
sammanfattande mått 
Slutligen studerades respondenternas bakgrund i relation till den totala soci-
ala skadeverkningen av alkohol. Att ha uppnått två eller fler poäng på denna 
sammanfattande skala användes återigen för att klassificera både kvinnor 
och män som positiva fall; 15 procent av männen och 6 procent av 
kvinnorna identifierades enligt denna skala som personer som upplevt 
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sociala problem i samband med alkohol under de senaste 12 månaderna. 
Resultat från en regressionsanalys redovisas i Tabell 6.11.  

TABELL 6.10. LOGISTISK REGRESSIONSANALYS AV ALKOHOLRELATERADE 
RELATIONSPROBLEM BLAND KVINNOR OCH MÄN (MINST 2 POÄNG PÅ 
SKALAN) ODDSKVOTER. 

 Kvinnor Män Samtliga 
 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2  
Kön      
Kvinnor     0,85 
Män (ref. kat)      
Ålder      
Under 30 år 18,24*** 10,34*** 3,91*** 2,06* 2,89*** 
30-49 år  5,90***  4,29** 1,52(*) 1,24 1,62* 
50- år (ref. kat.)      
Utbildning       
Grundskola 1,10 1,50 0,66(*) 0,74 0,91 
Gymnasium (ref. kat.)      
Universitet/högre utbildning  0,65 0,69 1,19 1,58(*) 1,14 
Yrkesstatus      
Arbetare (ref. kat.)      
Tjänstemän 1,01 0,98 0,82 0,86 0,91 
Högre tjänstemän och chefer 0,74 0,76 0,78 0,62 0,75 
Övriga (pensionärer, studerande, 
mm) 

1,45 1,72 1,01 1,31 1,46(*)

Inkomstnivå      
Låg inkomst  0,60 0,66 1,48 1,71(*) 1,36 
Medellåg inkomst  0,65 0,90 0,97 1,18 1,19 
Medelhög inkomst 0,69 0,93 1,10 1,32 1,23 
Hög inkomst (ref. kat.)      
Region       
Södra Sverige (Skåne m.m.) 0,72 0,89 1,02 1,10 1,04 
Götaland 0,59 0,53(*) 1,07 1,12 0,91 
Svealand inkl. Stockholm (ref. 
kat.) 

     

Norrland 1,28 1,27 0,86 1,09 1,18 
Befolkningstäthet      
Storstäder (Sthlm, Gbg, Malmö) 1,00 0,96 1,62* 1,26 1,15 
Mindre städer (ref. kat.)      
Landsbygd 1,09 1,14 1,75(*) 1,29 1,17 
Intensivkonsumtion      
Frekvens dryckestillfällen med 
minst e n flaska vin/motsv. 

 1,34**  1,36*** 1,39*** 

Konsumtionsmängd      
Logaritmerad KF och GF skala  1,52***  2,02*** 1,74*** 

 
(*) p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.0001 
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TABELL 6.11. LOGISTISK REGRESSIONSANALYS AV ALKOHOLRELATERADE 
SOCIALA PROBLEM (SAMMANFATTANDE MÅTT) BLAND KVINNOR OCH MÄN 
(MINST 2 POÄNG PÅ SKALAN). ODDSKVOTER. 

 Kvinnor Män Samtliga 
 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2  
Kön      
Kvinnor     0,75* 
Män (ref. kat)      
Ålder      
Under 30 år 18,04*** 8,23*** 7,01*** 4,51*** 5,13*** 
30-49 år 4,21*** 2,63** 1,80** 1,47* 1,71** 
50- år (ref. kat.)      
Utbildning       
Grundskola 1,25 2,14** 0,82 1,05 1,29(*)

Gymnasium (ref. kat.)      
Universitet/högre utbildning  0,76 0,76 1,23 1,77** 1,26 
Yrkesstatus      
Arbetare (ref. kat.)      
Tjänstemän 0,90 0,94 0,87 0,94 0,93 
Högre tjänstemän och chefer 0,64 0,76 0,77 0,68 0,76 
Övriga (pensionärer, studerande, 
mm) 

1,09 1,48 0,84 1,11 1,26 

Inkomstnivå      
Låg inkomst  0,93 1,28 1,56* 2,08** 1,80** 
Medellåg inkomst  0,73 1,20 1,07 1,49(*) 1,42(*)

Medelhög inkomst 0,67 1,02 1,11 1,38(*) 1,23 
Hög inkomst (ref. kat.)      
Region       
Södra Sverige (Skåne m.m.) 0,80 0,99 0,66* 0,64* 0,74(*)

Götaland 0,98 0,93 0,77(*) 0,79 0,85 
Svealand inkl. Stockholm (ref. 
kat.) 

     

Norrland 1,40 1,45 0,68 0,78 0,97 
Befolkningstäthet      
Storstäder (Sthlm, Gbg, Malmö) 1,02 0,89 1,28(*) 0,98 0,95 
Mindre städer (ref. kat.)      
Landsbygd 0,97 0,98 1,27 0,91 0,89 
Intensivkonsumtion      
 Frekvens dryckestillfällen med 
minst e n flaska vin/motsv. 

 1,65***  1,39*** 1,47*** 

Konsumtionsmängd      
Logaritmerad KF och GF skala  1,67***  2,02*** 1,83*** 

 
(*) p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.0001 

 
Modellen visar effekter av sociodemografisk bakgrund på den totala 
summan av frågor som gäller de ovan analyserade relationsproblem och 
problem med lag och ordning samt extra frågor rörande ekonomiska 
svårigheter och problem inom arbetslivet till följd av alkohol. 
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När vi kontrollerar för alkoholvanor, uppvisar kvinnor 25 procent lägre 
risk för dessa sociala problem jämfört med män. Vidare kan konstateras att, 
förutom låg ålder och avancerade alkoholvanor, vilka är de starkaste 
prediktorerna oavsett studerat problemområde, är låg inkomst signifikant 
relaterat till risken för alkoholrelaterade sociala problem. För män i den 
lägsta inkomstkvartilen är denna risk fördubblad jämfört med höginkomst-
tagare och den sjunker stegvis för varje ökad inkomstkategori. Skillnaden 
bland kvinnorna är inte statistiskt säkerställd. 

Ett intressant samspel mellan kön och utbildning kan observeras då vari-
abler som mäter alkoholvanor inkluderas i modellen; medan det bland kvin-
norna är de med grundskolekompetens som uppvisar den högsta risken för 
alkoholrelaterade sociala problem, kan detsamma observeras bland männen 
som har akademisk utbildning.  

Oavsett om hänsyn tas till alkoholvanor eller inte så är alkoholrelaterade 
sociala problem inte lika ofta förekommande bland män bosatta i Sydsverige 
jämfört med resten av landet. Inga regionala skillnader kunde observeras 
bland kvinnorna. 

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

När vi kontrollerar för alkoholvanor, kan endast små skillnader observeras 
mellan kvinnor och män i risken för konsekvenser av drickande. Av alla de 
studerade problemområdena var det endast risken för problem med lag och 
ordning som var signifikant högre bland män. Också när det gäller alkohol-
relaterade sociala problem som helhet (inklusive problem med lag och ord-
ning), visade sig dessa vara mer frekventa bland männen men andra faktorer 
än kön hade ett klart högre förklaringsvärde. 

Exempelvis förefaller låg ålder att vara en särskilt stark riskfaktor för al-
koholrelaterade problem, även när hänsyn tas till andra bakgrundsfaktorer 
som kön, inkomst, sysselsättning, utbildning eller boenderegion. Det är 
visserligen så att unga dricker mycket mer alkohol och berusar sig oftare än 
äldre, men åldersskillnaden i förekomsten av problem kvarstår även när vi 
kontrollerar för både genomsnittskonsumtion och frekvensen av intensiv-
konsumtionstillfällen. Att vara ung innebär alltså i sig en risk för att uppleva 
fler problem i samband med alkohol, även om det är viktigt att komma ihåg 
att för de flesta unga personer, som uppger problem, handlar detta om en 
övergående fas i livet. Det är endast för en minoritet som alkoholrelaterade 
problem i unga år, speciellt de av social typ, leder till fortsatta problem 
senare i livet.  

Åldersskillnaden kan observeras inom samtliga här studerade problem-
områden, om än i varierande grad. Då det gäller exempelvis kroniska hälso-
problem, är att vara ung en signifikant riskfaktor, men i klart lägre grad än 
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för andra typer av alkoholrelaterade problem och dessutom suddas denna 
skillnad ut helt när hänsyn tas till alkoholvanor. Detta kan rimligtvis förkla-
ras med att det tar tid att utveckla problem med hälsan p.g.a. alkohol, speci-
ellt sådana av kronisk art. Detta är vidare det problemområde där inte någon 
större variation kunde iakttas på grund av sociodemografisk bakgrund. Det 
kan dels bero på att en del betydelsefulla faktorer saknas i våra modeller, 
men det kan också tyda på att denna typ av skador, i högre grad än andra, är 
relaterad till själva alkoholvanor och inte lika mycket till bl.a. sociala 
omständigheter. Den enda effekten som kunde observeras gällde utbildning; 
högutbildade kvinnor uppvisar något ökad risk för alkoholrelaterade 
hälsoproblem jämfört med kvinnor med lägre utbildning. 

Alkoholrelaterade relationsproblem är ytterligare ett område där, särskilt 
för männen, låg ålder inte är en lika uttalad riskfaktor som för vissa andra 
problem. Det förefaller som att ungdom i högre grad samvarierar med mer 
akuta konsekvenser av drickande, som minskad självkontroll och problem 
med lag och ordning, än med relationsproblem. Å andra sidan är det möjligt 
att normerna för uppträdande i alkoholpåverkat tillstånd skiljer sig mellan 
olika åldersgrupper och att detta påverkar svaren. Det är möjligt att äldre 
intervjupersoner har en lägre villighet än yngre att erkänna att de varit in-
blandade i slagsmål, råkat ut för polisen eller tappat kontrollen över sitt 
beteende när de druckit för mycket. I sådana fall är ålderseffekten något 
överskattad. 

Bland männen är alkoholrelaterade sociala problem, särskilt problem 
med lag och ordning, koncentrerade till låginkomsttagare. Samtidigt är även 
akademisk utbildning en riskfaktor då samtliga här undersökta sociala pro-
blem betraktas i en och samma modell. Detta, vid första anblicken ganska 
motsägelsefulla, resultat kan innebära att det kanske rör sig om två grupper 
som upplevt olika typer av problem. Medan problem med lag och ordning 
är vanligare bland manliga låginkomsttagare, tenderar välutbildade män att i 
något högre utsträckning uppge fler relationsproblem och, förutom sociala 
problem, även minskad självkontroll i samband med sitt drickande.  

Bland kvinnorna är det de som endast har uppnått grundskolekompetens 
som uppger fler problem med lag och ordning. Samtidigt tenderar kvinnor 
med akademisk utbildning att rapportera fler kroniska problem med hälsa 
till följd av sitt drickande, jämfört med kvinnor med lägre utbildning.  

Ett oväntat samband konstaterades mellan alkoholrelaterade problem 
och boenderegion. Vid jämförelse med Svealand och Sydsverige är det de 
boende i Götaland som har den högsta risken för kroniska hälsoproblem till 
följd av alkohol. När det gäller problem med lag och ordning och relations-
problem, kunde inte någon regional skillnad upptäckas, men om de sociala 
alkoholrelaterade konsekvenserna betraktas som en enhet, har färre problem 
uppgivits av män bosatta i Sydsverige. Sambandet är överraskande eftersom 
denna region uppvisar, enligt andras resultat (Leifman & Gustafsson, 2003), 
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en hög medelkonsumtion22. Även utan kontroll för alkoholvanor var skillna-
den signifikant. 

En slutsats skulle kunna vara att, även om sydsvenskar i allmänhet 
dricker mer än resten av befolkningen, blir följderna inte desamma (eller 
upplevs inte på samma sätt), beroende på andra värderingar då det gäller 
drickandet, möjligtvis importerade från länder på andra sidan av Sveriges 
södra gräns. I en jämförande studie av alkoholvanorna i de Nordiska län-
derna (Mäkelä m.fl., 1999) konstaterades att Danmark, trots högst årlig 
frekvens av såväl intensivkonsumtionstillfällen (6 eller fler drinkar per till-
fälle) som berusning, hade en, relativt sett, låg andel som uppgav negativa 
konsekvenser av sitt drickande. Danmark var också det land där risken för 
negativa effekter i lägst grad steg med ökad uppgiven medelkonsumtion. 
Samtidigt var andelen som uppgav att de ångrat något de gjort efter att ha 
druckit jämförelsevis låg i Danmark - 18 procent av männen och 9 procent 
av kvinnorna. Endast Norge uppvisade lägre andelar. Motsvarande andelar i 
Sverige var 20 respektive 10 procent. Sammanfattningsvis kunde alltså mer 
avancerade alkoholvanor men färre relaterade problem och mindre ånger 
observeras i Danmark än i Sverige. Svaren på frågor om huruvida man 
ångrat något man gjort när man druckit kan anses vara en god indikator på 
hur normer och värderingar när det gäller alkoholkonsumtion är utformade. 
Även om skillnaden inte är stor är drickandet i Danmark, vid jämförelse med 
svenska förhållanden, förmodligen mer integrerat i det vardagliga livet och i 
lägre grad betraktat som något skamligt. 

Det finns en parallell till de regionala skillnaderna observerade inom Sve-
rige. I södra Sverige, endast en brolängd från Danmark, kunde mer avance-
rade alkoholvanor, färre alkoholrelaterade sociala konsekvenser och inte lika 
mycket ånger konstateras vid jämförelse med övriga landet. Medan 9 pro-
cent av männen inom andra regioner uppgav att de ångrat något de gjort då 
de druckit var motsvarande andel i södra Sverige under 7 procent. En rimlig 
slutsats är att inte endast stora kvantiteter billigare alkohol tas in från länder 
nära Sveriges sydliga gräns, utan även dessa länders normsystem kring 
drickande eller, närmare bestämt, angående hur man uppför sig då man 
druckit och därmed även hur alkoholproblem konstrueras i en social 
situation. Det är rimligt att dessa tendenser, förr eller senare, kommer att 
spridas även till andra delar av Sverige, i takt med att alkoholen alltmer eta-
bleras i vår vardag. 

 

                                                      
22  Denna regionala skillnad kan dock inte observeras i den föreliggande undersökningen, se 

Kapitel 5 

 117 



Kapitel 6 

REFERENSER 

Leifman, H & Gustavsson, N-K (2003): En skål för det nya millenniet. En studie 
av svenska folkets alkoholkonsumtion i början av 2000-talet. Forskningsrap-
port nr 11, SoRAD, Stockholm 

Mäkelä, P., Fonager, K., Hibell, B., Nordlund, S., Sabroe, S. & Simpura, J. 
(1999): Drinking Habits in the Nordic Countries. SIFA rapport nr 2/99 

Norström, T. (1987): The impact of per capita consumption on Swedish cirrhosis 
mortality, British Journal of Addiction, 82, 67-75 

Skog, O. J. (1984): The risk function of liver cirrhosis from life time alcohol 
consumption, Journal of Studies on Alcohol, 45, 199-208  

SCB (1984): Socioekonomisk indelning (SEI). Meddelanden i samord-
ningsfrågor, 1982:4, Nytryck 1984. Statistiska centralbyrån. Stockholm 

Socialstyrelsen (2004): Folkhälsan och sociala förhållanden. Lägesrapport 2003. 
Stockholm: Socialstyrelsen  

Vägverket (2004): personlig kommunikation med alkohol- och trafikexperten 
Hans Laurell, 2004-06-24. 

 118 



Alkoholkonsumtion och risken för alkoholrelaterade problem bland svenska 
kvinnor och män – en riskkursanalys 

7. ALKOHOLKONSUMTION OCH RISKEN 
FÖR ALKOHOLRELATERADE PROBLEM 
BLAND SVENSKA KVINNOR OCH MÄN  

– EN RISKKURVSANALYS 

 
Mats Ramstedt 

INLEDNING  

I vilken utsträckning leder alkoholkonsumtion till problem med sociala 
relationer, lag och ordning samt försämrad förmåga till självkontroll, och 
framförallt, hur varierar riskerna för dessa problem för olika konsumtions-
nivåer? Vilken betydelse har det om man ibland dricker stora mängder alko-
hol vid ett och samma tillfälle? 

Det är väl känt att hög alkoholkonsumtion innebär en ökad risk för en 
rad olika sjukdomar och olycksfall. En aktuell studie har t.ex. visat att alko-
hol står för nästan en tiondel av sjukdomsbördan i västvärlden (Rehm m.fl., 
2003). För andra oönskade konsekvenser av alkohol kan man tänka sig att 
även personer som inte är storkonsumenter drabbas, speciellt om de då och 
då konsumerar större mängder vid ett och samma dryckestillfälle (Rehm & 
Gmel, 1999). I detta kapitel kommer detta att studeras utifrån en grafisk 
rikskurvsanalys där riskkurvor, eller riskfunktioner, åskådliggör skillnader i 
förekomst av problem mellan grupper med olika alkoholvanor. 

Inom alkoholforskningen har man länge påtalat att risken för att alko-
holkonsumtion ger upphov till problem påverkas av såväl hur mycket man 
dricker totalt som hur ofta man dricker större mängder alkohol vid ett och 
samma tillfälle (Babor m.fl., 2003). En hög alkoholkonsumtion under lång 
tid ökar risken för kroniska (långvariga) skador, t.ex. leversjukdomar, medan 
ett berusningstillfälle ökar risken för akuta (direkta) skador, t.ex. olyckor och 
bråk. I och med att de som ofta dricker sig berusade i regel också dricker 
mycket i genomsnitt, så är det visserligen svårt att i praktiken skilja mellan 
dessa aspekter av alkoholkonsumtionen. Mycket tyder dock på att båda har 
en självständig effekt på risken för många alkoholproblem (t.ex. Ramstedt, 
2002).  
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Med hjälp av riskkurvsanalys baserade på självrapporterade uppgifter om 
konsumtion och problem har tidigare studier visat att risken för olika pro-
blem ökar med konsumtionsnivå och att det sällan går att fastställa en nivå 
där inga problem alls förekommer (t.ex. Room m.fl., 1994; Midanik, 1995; 
Bondy, 1996; Wyllie, 2000). Tidigare riskkurvsanalyser på svenska data har 
presenterats av Ramstedt (2002), där Sverige ingick som ett av 6 länder i en 
jämförande europeisk studie. I syfte att kunna jämföra sambanden mellan 
länderna, delades alkoholkonsumenterna i varje land in i 5 kategorier med 
samma genomsnittskonsumtion, och man studerade sedan hur andelen 
respondenter med olika slags problem ändrades mellan konsumtionsgrup-
perna. Generellt så ökade problemen med konsumtionsnivå och berusnings-
frekvens för alla studerade problem, för både män och kvinnor, och inte ens 
den grupp som hade lägst konsumtion undgick någon erfarenhet av alko-
holproblem.  

Möjligheten att bedöma om och hur risken ändras vid olika konsum-
tionsnivåer förbättras emellertid ju fler dryckeskategorier som jämförs. I 
detta kapitel kommer riskkurvorna därför att baseras på problemerfarenhe-
ter bland 10 lika stora grupper av män och kvinnor som konsumerar olika 
mycket alkohol. De centrala frågeställningarna är följande: 

Medför högre alkoholkonsumtion att risken för problem ökar för både 
män och kvinnor och påverkas risken redan vid låga konsumtionsökningar?  

Medför högre alkoholkonsumtion att risken för problem ökar även bland 
de som aldrig dricker stora mängder vid ett och samma tillfälle? 

Förändras risken på ett likartat sätt för akuta och kroniska problem? 
Syftet är således att undersöka betydelsen av skillnader i konsumtionsnivå 

och intensivkonsumtion och inte att fastställa risknivåer för olika problem 
vid exakta konsumtionsnivåer. Välkända metodologiska problem i frågeun-
dersökningar som t.ex. underrapportering (Kühlhorn m.fl., 1999), innebär 
att sådana försök vore förknippade med avsevärda tolkningssvårigheter.  

DATA OCH METOD 

Skattningen av årlig konsumtion baseras på kvantitet-frekvensskalan för två 
delurval och på den s.k. ”graduated frequency” -skalan för ett delurval (se 
Kapitel 1). Analyser i detta kapitel baserar sig på samtliga tre delurval och de 
två konsumtionsmåtten används som en skala, men i relativa termer. Samt-
liga män och kvinnor som druckit någon alkohol under de senaste 12 måna-
derna delades in i 10 lika stora grupper (s.k. deciler) utifrån hur mycket al-
kohol de uppgav att drack i genomsnitt under senaste året, grupp 1 dricker 
minst och grupp 10 mest. Den genomsnittliga årskonsumtionen av alkohol i 
de olika grupperna redovisas i Figur 7.1. I en enlighet med alkoholkonsum-
tionens välkänt sneda fördelning i en population, så kan man observera en 
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betydligt kraftigare ökning av konsumtionen bland de 10 procent män re-
spektive kvinnor som dricker mest. Värt att notera är de två kurvornas lik-
formighet som också illustrerar att manliga alkoholkonsumenter genomgå-
ende dricker ungefär dubbelt så mycket som kvinnliga. 

 

FIGUR 7.1. SJÄLVRAPPORTERAD ÅRLIG ALKOHOLKONSUMTION (LITER 
REN ALKOHOL) BLAND MÄN OCH KVINNOR INDELADE I DECILER  

dricker mycket alkohol vid ett och samma tillfälle, här kallat intensivkon-
sumtion, har frekvensen av dryckestillfällen innehållande minst 4 burkar 
starköl eller minst en flaska vin eller minst 20 cl sprit fungerat som utgångs-
punkt. Tre kategorier har skapats; de som aldrig dricker på detta sätt, de som 
gör det minst 1 gång och högst ett par gånger per år (här kallat sällan) och 
slutligen de som gör det minst 1 gång i månaden (här kallat ofta).  

Fyra problemindikatorer analyseras, vilka antas spegla olika typer av al-
koholproblem. Två av problemen, försämrad självkontroll och problem med 
lag och ordning, antas vara av mer akut typ, dvs. med en starkare koppling 
till ett intensivkonsumtionstillfälle. Negativa erfarenheter beträffande hälsa 
och sociala relationer antas däremot vara mer relaterat till hög genomsnitts-
konsumtion. De exakta formuleringarna för de problemfrågor som ingår i 
de 4 olika problemmåtten återges i Kapitel 4 men nämnas kan att varje mått 
bygger på mellan 7-9 frågor där ett jakande svar ger en poäng. I huvudsak 
har andelen inom varje konsumtionskategori med minst ett problem senaste 
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12 månaderna använts som indikator på risken för problemet i fråga för 
respektive grupp.  

RESULTAT 

Total alkoholkonsumtion och risken för 
problem bland kvinnor och män 

I Figur 7.2 presenteras sambandet mellan den genomsnittliga årskonsum-
tionen av alkohol och de fyra indikatorerna på alkoholproblem för män. 
Samtliga kurvor har en positiv lutning vilket här tolkas som att ju mer man 
dricker desto större är risken att råka ut för samtliga fyra alkoholproblem. 

FIGUR 7.2. SAMBAND MELLAN ALKOHOLKONSUMTION OCH ANDEL MED 
MINST 1 PROBLEM. MÄN.  

något från de övriga. Bland de 10 procent män som dricker minst är andelen 
med denna erfarenhet 13 procent, medan den ökar nästan linjärt till 83 pro-
cent bland de 10 procent som har högst alkoholkonsumtion. Risken för att 

 
Man kan notera att riskkurvans lutning för försämrad självkontroll avviker 
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drabbas av försämrad självkontroll ökar alltså lika mycket vid förändringar 
som sker vid låg konsumtionsnivå som vid hög.  

Riskkurvorna för de tre andra problemen har däremot en form som ty-
der på att risken påverkas mindre av förändringar vid lägre konsumtions-
nivåer och mer vid förändringar som sker mellan de grupper som har högre 
konsumtionsnivå. Således sker relativt små riskökningar fram till sjunde 
decilen för att därefter öka mer systematiskt. En markant riskökning för 
relationsproblem kan även noteras för de 10 procent som dricker mest (24 
till 49 procent).  

Även om risken för samtliga problem ökar med konsumtionsnivå också 
för kvinnor (Figur7.3), så skiljer sig riskkurvorna från männens på några 
punkter. För det första tycks konsumtionsökningar inte medföra lika stora 
riskökningar som för män, utan kurvorna är genomgående något flackare.  

FIGUR 7.3. SAMBAND MELLAN ALKOHOLKONSUMTION OCH ANDEL MED 
MINST 1 PROBLEM. KVINNOR.  

problem som observeras för män i den högsta konsumtionsgruppen, decil 
10, inte kan noteras för de 10 procent kvinnor som dricker mest. Vidare sker 
ingen systematisk ökning av problem med hälsa respektive lag och ordning 
för kvinnor upp till och med den sjunde decilen.  

För att testa om avsaknaden av ökade problem bland de kvinnor som 
dricker mest kan bero på att man inte tagit hänsyn till om man drabbats av 
flera olika problem inom varje problem index, presenteras motsvarande 
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grafer för genomsnittligt antal problem (poäng). I huvudsak ser riskkur-
vorna likadana ut, bortsett från att antal självkontrollproblem bland män nu 
ökar klart i de två högsta decilerna (Figur 7.4). Bland kvinnor, däremot, 
framkom inte någon tendens till erfarenheter av flera olika problem i den 
grupp som dricker mest (Figur 7.5)  

 

FIGUR 7.4. SAMBAND MELLAN ALKOHOLKONSUMTION OCH GENOM-
SNITTLIGT ANTAL PROBLEM. MÄN  
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FIGUR 7.5. SAMBAND MELLAN ALKOHOLKONSUMTION OCH GENOM-
SNITTLIGT ANTAL PROBLEM. KVINNOR 
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Konsumtionsnivå, 
 intensivkonsumtion och risker 

Hur varierar risken för problem för grupper som har olika frekvens av in-
tensivkonsumtion men som dricker ungefär lika mycket i genomsnitt? Ris-
ken för de fyra typerna av alkoholproblem är som väntat högst för dem som 
redovisar att man ofta dricker intensivt bland både män och kvinnor. Detta 
är speciellt tydligt för problem med lag och ordning (Figur 7.6) och rela-
tionsproblem (Figur 7.7). Däremot är skillnaden mellan de som ofta och 
sällan dricker intensivt betydligt mindre för problem med försämrad själv-
kontroll även om man ligger klart högre än de som aldrig dricker intensivt 
(Figur 7.8). Minst betydelse tycks intensivkonsumtion ha för hälsoproblem 
där samtliga tre kurvor ligger mer samlade (Figur 7.9). 
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FIGUR 7.6. SAMBAND MELLAN ALKOHOLKONSUMTION OCH PROBLEM 
MED LAG OCH ORDNING VID OLIKA FREKVENS AV INTENSIVKONSUMTION 
FÖR MÄN (A) OCH KVINNOR (B)  
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FIGUR 7.7. SAMBAND MELLAN ALKOHOLKONSUMTION OCH PROBLEM 
MED SOCIALA RELATIONER VID OLIKA FREKVENS AV INTENSIVKON-
SUMTION FÖR MÄN (A) OCH KVINNOR (B)  
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FIGUR 7.8. SAMBAND MELLAN ALKOHOLKONSUMTION OCH PROBLEM 
MED FÖRSÄMRAD SJÄLVKONTROLL VID OLIKA FREKVENS AV INTENSIV-
KONSUMTION FÖR MÄN (A) OCH KVINNOR (B) 
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FIGUR 7.9. SAMBAND MELLAN ALKOHOLKONSUMTION OCH PROBLEM 
MED HÄLSAN VID OLIKA FREKVENS AV INTENSIVKONSUMTION FÖR MÄN 
(A) OCH KVINNOR (B)  
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Vissa skillnader mellan mäns och kvinnors riskkurvor tyder på att ge-
nomsnittskonsumtionen bland män ”i sig” ökar risken för problem mer än 
för kvinnor för vilka intensivkonsumtion i några fall tycks vara en förutsätt-
ning. Så ökar t.ex. risken för problem med konsumtionsnivå även bland män 
som uppger att de aldrig dricker intensivt, medan detta inte gäller för kvin-
nor. Det är också värt att notera att inte ens i den grupp kvinnor med den 
högst genomsnittskonsumtion rapporteras något problem med lag och ord-
ning, om intensivkonsumtion inte förekommer. 

SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

Vi kan konstatera att högre alkoholkonsumtion bland både män och kvin-
nor tenderar att öka risken för försämrad självkontroll, problem med lag och 
ordning, ohälsa och problem i sociala relationer.  

Vissa generella skillnader mellan män och kvinnor kunde noteras. Risken 
för samtliga fyra alkoholproblem ökade t.ex. betydligt mer för de 10 procent 
män som redovisade högst konsumtion än vad som var fallet för de 10 
procent kvinnor som drack mest. För problem med relationer och försäm-
rad självkontroll framkom inte ens någon skillnad mellan de två högsta 
konsumtionsgrupperna (decilerna) för kvinnor trots en betydlig högre ge-
nomsnittskonsumtion. Denna skillnad kan möjligen spegla det faktum att 
män har en större andel riskkonsumenter än kvinnor (t.ex. Leifman & Gus-
tafson, 2003) och att detta också ger en större andel problemdrickare bland 
de 10 procent män som dricker mest. 

Analyserna av olika vanor beträffande intensivkonsumtion åskådliggjorde 
att risken för samtliga problem var högst om man dricker intensivt ofta eller 
ibland, både för män och kvinnor. Däremot visade det sig att en högre ge-
nomsnittlig alkoholkonsumtion höjde problemrisken även bland män utan 
intensivkonsumtion, medan detta inte var fallet för kvinnor. Inslag av inten-
sivkonsumtion tycks alltså i större utsträckning vara en förutsättning för att 
öka risken för dessa alkoholproblem bland kvinnor. Ett tydligt exempel på 
detta var problem med lag och ordning, där inga erfarenheter alls 
rapporterades av kvinnor utan intensivkonsumtion.  

Det fanns inget uppenbart stöd för att intensivkonsumtion är mer risk-
fylld för de indikatorer vi antog representerar mer akuta problem dvs. för-
sämrad självkontroll och problem med lag och ordning och det är således 
möjligt att distinktionen mellan akuta och kroniska skador inte är tillämplig 
på de problem som studerats här. Det är ju exempelvis lätt att föreställa sig 
att även sociala relationer kan påverkas negativt av det som sägs eller görs i 
samband med intensivkonsumtion, något som resultaten indikerade. 

När det gäller risken för problem hos dem som dricker relativt lite i ge-
nomsnitt, är det värt att notera att riskökningarna för både män och kvinnor 
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var mest uttalade för försämrad självkontroll. Det är således inte orimligt att 
det i viss utsträckning handlar om problem relaterade till att man inte är van 
att dricka. För att alkoholkonsumtion ska leda till problem med lag och 
ordning, relationsproblem eller kroniska hälsoproblem, tyder riskkurvorna 
på att det krävs mer avancerade dryckesvanor, och att endast mindre risk-
ökningar sker vid lägre konsumtionsnivåer.  

Den här studien har givetvis sina begränsningar. För det första bygger 
den på självrapporterade uppgifter, och då endast från personer som är 
villiga att ställa upp och berätta om sina alkoholvanor och alkoholproblem 
för en okänd intervjuare. Vi vet inte i vilken utsträckning denna grupp eller 
deras svar är representativa för svenska folket, men med all säkerhet är per-
soner med problematiska alkoholvanor underrepresenterade (Kühlhorn 
m.fl., 1999). Dessutom berörs relativt känsliga frågor vilket också äventyrar 
sanningshalten i svaren. I många fall är det givetvis också svårt för respon-
denten att uppge exakta svar t.ex. vad gäller ”hur mycket man brukar 
dricka”, vilket kan påverka trovärdigheten i dessa redovisade resultat. Man 
bör också beakta att vi bara har skiljt mellan män och kvinnor och inte be-
aktat andra bakgrundfaktorer som t.ex. ålder, region och social position, 
vilket kan tänkas ha modifierat resultaten. 

Det finns ändå skäl att uppmärksamma de samband mellan alkoholvanor 
och problem som påvisats i denna studie. Svenskarna dricker i dag alltmer 
alkohol och mycket talar för att alltfler män och kvinnor har lagt sig till med 
riskfyllda dryckesvanor under senare år (Leifman & Gustafsson, 2003). 
Utifrån resultaten i denna studie så kan vi hålla för troligt att denna utveck-
ling inte bara medför fler alkoholrelaterade sjukdomar (Allebeck m.fl, 2004) 
, utan även ökningar i alkoholrelaterade incidenter med försämrad själv-
kontroll, problem med lag och ordning samt negativa effekter i sociala rela-
tioner.  
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8. ALKOHOL I PARRELATIONER:  
DRICKA TILLSAMMANS  

- KONTROLLERA VARANDRA? 

 
Klara Hradilova Selin 

INLEDNING  

När vi analyserar våra alkoholvanor är skillnader såväl som likheter mellan 
manligt och kvinnligt drickande bland de mest självklara. I detta kapitel 
kommer vi först och främst att beskriva vissa dryckesbeteenden bland kvin-
nor och män och hur skillnaderna i dessa samt den ömsesidiga påverkan 
manifesterar sig i parrelationer. Möten mellan kvinnor och män sker dagli-
gen i en rad olika dryckessammanhang, men parrelationer är den arena som 
kan tänkas särskilt givande när vi vill studera alkoholens roll vid sådana 
möten, eftersom de där sker med större kontinuitet och i ett mer komplext 
sammanhang. Det är dessa möten som står i fokus i detta kapitel. Analysen 
kommer att koncentreras på ett flertal aspekter av samspelet mellan kvinnor 
och män som lever i par, då alkoholen är inblandad: betydelsen av att leva i 
ett parförhållande för alkoholvanor, frekvensen av tillfällen man dricker 
tillsammans med sin partner samt försök att kontrollera varandras 
konsumtion. Bakgrunden till, såväl som relationen mellan dessa beteenden 
kommer att studeras med hänsyn till den sociodemografiska bakgrunden 
och själva dryckesvanorna.  

På vilket sätt vi dricker alkohol - när, hur ofta, hur mycket, var, i vilket 
sällskap och sammanhang - samt vilka konsekvenser det kan leda till - alla 
dessa aspekter av drickande är i viss utsträckning könsspecifika, vilket har 
påvisats i en mängd studier från olika kulturer. Jämfört med män dricker 
kvinnor mindre alkohol i genomsnitt (se Kapitel 5), uppvisar färre 
alkoholrelaterade problem (se Kapitel 6), reagerar på alkoholens effekter på 
ett annat sätt (Parker & Määttänen, 1987) och avstår oftare helt från att 
dricka alkohol (Wilsnack m. fl., 2002). De använder alkohol i andra sociala 
sammanhang (Senchak m. fl., 1998) och kvinnligt drickande är dessutom 
förknippat med helt andra förväntningar än männens (t. ex. Ettore, 1997). 
När det gäller svenska förhållanden, har männens medelkonsumtion sedan 
slutet av 80-talet legat på en nivå ca 2-2,5 gånger högre än kvinnornas. År 
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2002, då materialet för denna studie samlades in, drack männen ca 14 liter 
ren alkohol per person, jämfört med 6 liter bland kvinnor (Leifman & 
Gustafsson, 2003).  

Trots dessa olikheter mellan kvinnors och mäns drickande kan man inte 
se kvinnligt och manligt alkoholbeteende som oberoende av varandra. Att 
dricka alkohol är oftast en social aktivitet. Vi dricker för det mesta tillsam-
mans med andra, med vänner, med familjen, med arbetskompisar – ofta i 
miljöer där kvinnor och män möter varandra. Många studier visar på att hur 
mycket vi dricker påverkas av dryckessällskapet - i en större grupp av främ-
lingar såväl som inom familjen och, inte minst, inom parförhållanden 
(Bruun, 1959; Skog, 1983; Holmila, 1988; Hammer, 1992). Hammer (1992) 
har, utifrån sina analyser av norska par, dragit slutsatsen att män i högre grad 
än kvinnor påverkas av sin partners konsumtion. Resultat från en longitudi-
nell studie av Leonard m.fl. (2003) pekar dock i motsatt riktning. Forskarna 
undersökte dryckesvanor bland nygifta par med en uppföljning ett år senare. 
Det visade sig att männens dryckesvanor före giftermålet predicerade fruar-
nas vanor ett år efter det. Ett flertal studier har generellt kunnat påvisa att 
det finns en påtaglig samstämmighet mellan makarnas dryckesvanor (De-
mers m.fl., 1999; Corbett m.fl., 1991).  

En studie av unga finska gifta par (Holmila, 1988) kretsade i huvudsak 
kring fyra förhållanden och relationerna dem emellan: frekvensen av alko-
holkonsumtion, hur lyckligt äktenskapet var, hur ofta de intervjuade drack 
tillsammans respektive utan varandra samt försök att påverka varandras 
alkoholkonsumtion. Resultaten visade bl.a. att det var mycket vanligt att en 
av makarna försökte kontrollera den andres drickande, men könsskillnaden 
var stor - hälften av männen men bara 12 procent av kvinnorna uppgav att 
de blivit utsatta för sådana kontrollförsök. Att försöka övertala sin partner 
var den vanligaste strategin, men det förekom även en del gräl. Ju oftare 
maken eller makan konsumerade alkohol, desto vanligare var det att part-
nern försökte begränsa dennes drickande. Samtidigt försökte dock kvin-
norna ofta kontrollera sina mäns drickande även när männens alkoholvanor 
inte var speciellt avancerade. Vidare visade det sig att det fanns ett negativt 
samband mellan hur ofta de intervjuade paren drack tillsammans och försök 
att kontrollera varandras drickande; med andra ord - ju fler gemensamma 
dryckestillfällen, desto färre aktiva kontrollförsök. Hypotesen att de män 
som oftare dricker tillsammans med sina kvinnor skulle ha mer moderata 
alkoholvanor blev inte bekräftad; något sådant samband kunde inte observe-
ras. Å andra sidan var antalet gemensamma dryckestillfällen positivt relaterat 
till hur lycklig man kände sig i sitt äktenskap. 

För att summera, relationen mellan den interaktion som sker inom ett 
parförhållande och båda partners konsumtionsvanor har undersökts i ett 
flertal studier. Den oklara kausala riktningen såväl som komplexiteten av 
denna relation gör den dock till ett intressant föremål för fortsatta studier. 
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Dessutom har ämnet inte fått någon uppmärksamhet i svensk forskning. I 
tider av försvagad formell kontroll i följd av EU-medlemskap är det särskilt 
intressant att utöka vår kunskap om de informella kontrollmekanismerna 
och det sättet de vardagligen påverkar vårt drickande. 

METOD 

Vissa av frågorna analyserade nedan ställdes till samtliga, vissa enbart till ett 
delurval – därför varierar antalet individer mellan olika tabeller. Eftersom 
frågorna om alkoholkonsumtion inte var identiska till alla tre delurvalen 
utan en skala användes för ett delurval och en annan för de övriga två (GF 
respektive KF-skalor, se Kapitel 1), varierar analysen mellan båda dessa skalor 
beroende på vilket delurval som används. Estimaten avser logaritmerade 
värden. 

Med en parrelation menas här en relation mellan gifta eller sammanbo-
ende av olika kön. Bland de intervjuade uppgav inte någon yngre än 20 år 
att han/hon var gift och enbart ett fåtal var sammanboende. I analysen ingår 
därför endast personer 20 år gamla och äldre. Bland dessa har 68 procent 
uppgett att de är gifta eller sammanboende. 

Inledningsvis studeras skillnader i alkoholvanor i relation till att leva i ett 
fast förhållande eller inte. Vidare kommer analyser att genomföras av hur 
ofta gifta/sammanboende dricker tillsammans och i vilken utsträckning de 
har försökt att påverka sin partners drickande respektive själva blivit utsatta 
för liknande försök från sin partner. ligen er relationen mellan 
dessa beteenden samt de faktiska dryckesvanorna att diskuteras. Med un-
dantag för respondentens försök att kontrollera sin partners konsumtion, 
som inte direkt förutsätter eget drickande, ingår endast konsumenter i analy-
sen, d.v.s. personer som har uppgivit konsumtion av alkohol under de se-
naste 12 månaderna. Förutom den inledande analysen av skillnaden i dryck-
esvanor mellan personer med respektive utan en partner ingår endast gifta 
eller sammanboende i våra beräkningar. 

De ovannämnda beteenden kommer att studeras mot bakgrund av dels 
sociodemografiska egenskaper - kön, ålder, barn i hushållet (ja/nej), graden 
av hur lycklig man känner sig i förhållandet (femgradig skala), utbildning 
(högsta avslutade), disponibel inkomst (registeruppgift) och boenderegion 
(storstäder vs övriga regioner) och dels med hänsyn till alkoholvanor i ter-
mer av både medelkonsumtion och frekvensen av intensivkonsumtionstill-
fällen (d.v.s. 1 flaska vin eller motsvarande mängd annan alkohol vid samma 
tillfälle). Efter en beskrivande analysdel kommer skillnaderna att studeras 

 Slut  komm
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med hjälp av logistisk regression23. För att kontrollera för skillnaden när 
intensivkonsumtionen ingår i modellerna använder vi genomgående en 
modell med enbart medelkonsumtion (Modell 1) och lägger sedan till fre-
kvensen av intensivkonsumtion (Modell 2).  

Referensperioden är genomgående de senaste 12 månaderna före inter-
vjun. 

RESULTAT 

Alkoholvanor bland personer med respektive 
utan fast partner 

Innan det alkoholrelaterade samspelet mellan två personer som lever till-
sammans kan eventuellt börja påverka deras faktiska dryckesvanor, d.v.s. när 
vi fortfarande (eller igen) är ensamstående, verkar det finnas mekanismer 
igång som påverkar vårt drickande och som kan ha att göra med att vi lever 
utanför ett fast förhållande. Att leva med en partner har nämligen en statis-
tiskt säkerställd effekt på hur mycket alkohol vi dricker i genomsnitt. Perso-
ner utan fast partner uppger sig konsumera ca 0,7 liter ren alkohol mer än 
personer som är gifta eller sammanboende (Tabell 8.1)24.  

Skillnaden är speciellt uttalad för män. När vi studerar åldersfördelning-
en, visar det sig att det enbart är bland de yngsta, d.v.s. personer 20-35 år 
gamla, som betydelsen av en fast partner är statistiskt säkerställd. I denna 
grupp är årsmedelkonsumtionen nästan två liter högre bland personer utan 
fast relation. Personer i åldern 36-55 år uppger att de dricker ca 3,5 liter ren 
alkohol, oavsett om de har en partner eller ej. Bland de äldsta, d.v.s. personer 
över 55 år, är konsumtionen återigen lägre när man har en partner, men 
skillnaden är inte statistiskt säkerställd.  

 

                                                      
23  Se Kapitel 5 för mer utförlig metodbeskrivning. 
24  Som påpekats i flera sammanhang i denna rapport, konsumtionsvärden i liknande under-

sökningar är alltid kraftigt underrapporterade och återger cirka en tredjedel av den 
faktiska konsumtionen, men de ger en tillfredsställande möjlighet till jämförelser mellan 
olika befolkningsgrupper. 
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TABELL 8.1. MEDELKONSUMTION SAMT BERUSNINGSDRICKANDE BLAND 
PERSONER MED RESPEKTIVE UTAN FAST PARTNER; T-TEST AV SIGNI-
FIKANS. (MEDELKONSUMTION: DELURVAL A+B; INTENSIVKONSUMTION: 
SAMTLIGA DELURVAL) 

 Har 
partner 

(n) Har ej part-
ner (ej 

sambo/gift) 

(n) 

Medelkonsumtion (liter ren alkohol / 
år, KF) 

    

Män 4,4 (1171) 5,5** (530) 
Kvinnor 1,9 (1218) 2,4(*) (590) 

20-35 år 3,3 (567) 5,0*** (437) 
36-55 år 3,5 (994) 3,4 (290) 
56 år och äldre 2,6 (828) 3,1 (393) 
     
Samtliga 3,2 (2389) 3,9** (1120) 

Intensivkonsumtion (1 flaska vin eller 
motsvarande mängd annan alkohol minst 
2-3 ggr /mån; procent) 

    

Män  11,5 (1735)  28,5*** (767) 
Kvinnor  2,8 (1778)  6,7*** (903) 

20-35 år 11,4  (864)  30,6*** (653) 
36-55 år  8,7 (1446)  13,4** (427) 
56 år och äldre  2,5 (1203)  4,7* (590) 
     
Samtliga 7,3 (3513)  16,9*** (1670) 

 
(*) p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.0001 

 
Förutom skillnaden i medelkonsumtion verkar det finnas ännu större 

olikheter i frekvensen av intensivkonsumtionstillfällen. Andelen responden-
ter som druckit minst en flaska vin eller motsvarande mängd annan alkohol 
vid samma tillfälle minst 2-3 gånger i månaden var betydligt lägre bland gifta 
eller sammanboende (ca 7 procent) jämfört med ensamstående (ca 17 
procent). Detta gäller i samma utsträckning kvinnor som män och skillnaden 
är statistiskt säkerställd i samtliga tre ålderskategorier, även om den är 
tydligast bland de yngsta. 
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Att dricka tillsammans  
Tabell 8.2 visar hur stor andel av samtliga dryckestillfällen som har skett i 
sällskap med partnern. Endast gifta/sammanboende samt alkoholkonsu-
menter ingår i analysen. För både kvinnor och män är det vanligaste svars-
alternativet att nästan samtliga eller de flesta dryckestillfällen tillbringats 
tillsammans med partnern, men det är vanligare bland kvinnor (86 procent 
jämfört med 78 procent bland män). Det är vidare fler män än kvinnor (6 
respektive 4 procent) som uppgav att de aldrig brukar dricka tillsammans 
med sin partner.  

TABELL 8.2. HUR MÅNGA AV DINA DRYCKESTILLFÄLLEN HAR, UNDER DE 
SENASTE 12 MÅNADERNA, VARIT TILLSAMMANS MED DIN MAN/FRU ELLER 
SAMBO? DELURVAL C. ENDAST GIFTA/SAMMANBOENDE SAMT KON-
SUMENTER. PROCENT. 

 (N=100%) Nästan samtliga 
/ de flesta till-

fällen 

Vissa / några 
få tillfällen 

Aldrig 

 Kv M Kv M Kv M Kv M 

20-35 år (144) (126) 79 68 18 22 2 11 
36-55 år (203) (205) 87 79 9 16 4 5 
56 år och äldre (123) (184) 90 83 6 11 4 5 
 
Samtliga 

 
(470) 

 
(515) 

 
86 

 
78 

 
11 

 
16 

 
4 

 
6 

 
I synnerhet unga män dricker oftare utan sin partner jämfört med äldre; hela 
11 procent av gifta eller sammanboende män i 20-35 års ålder uppger att de 
aldrig, under de senaste 12 månaderna, har druckit alkohol tillsammans med 
sin kvinna jämfört med 5 procent bland män över 35. Det intressanta är att 
relationen är den motsatta för kvinnor: medan det enbart är 2 procent i den 
yngsta kategorin som aldrig har druckit med sin partner, är denna andel 
dubbelt så hög för kvinnor över 35 år. Detta kan vara en indikation på att 
kvinnor och män i fasta relationer, på sätt och vis, med stigande ålder, när-
mar sig varandra i sättet att dricka alkohol25. 

                                                      
25  Det är dock viktigt att komma ihåg att vid analyser av tvärsnittsdata bör alla slutsatser om 

effekter av åldrande göras med försiktighet. 
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TABELL 8.3. LOGISTISK REGRESSIONSANALYS MED NÄSTAN SAMTLIGA 
GEMENSAMMA DRYCKESTILLFÄLLEN SOM BEROENDE VARIABEL. 
DELURVAL C. ENDAST GIFTA / SAMMANBOENDE SAMT KONSUMENTER.  

 
 Kvinnor  

(N=466) 
Män  

(N=493) 
Samtliga 
(N=959) 

 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 Modell 2 

Kön (1=man, 2=kvinna)      1,75*** 
Ålder (kontinuerlig) 1,03* 1,02* 1,02** 1,02* 1,02** 
Barn i hushållet (1=ja, 0=nej) 1,00 1,03 0,78 0,76 0,88 
Lycklig i förhållandet (mycket) 1,41* 1,44* 1,61** 1,52* 1,46*** 
Utbildning (högre) 1,01 1,00 1,01 0,99 0,99 
Inkomst (högre) 0,92 0,91 1,20(*) 1,22(*) 1,05 
Region (1=storstad, 0=övrigt) 0,91 0,89 0,90 0,92 0,89 
Medelkonsumtion (GF) 1,11* 1,20** 1,02 1,10 1,14** 
Intensivkonsumtion (frekven-
sen av minst 1 flaska vin) 

 0,77*  0,86* 0,83** 

 
(*) p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.0001 

 
I Tabell 8.3 redovisas resultat av logistiska regressionsmodeller, för män 
och kvinnor separat och för samtliga, med antalet gemensamma dryck-
estillfällen som beroende variabel. Kön, ålder, graden av hur lycklig man 
känner sig i förhållandet samt dryckesvanorna är de faktorer som bäst predi-
cerar hur ofta man dricker alkohol med sin partner. Kvinnor spenderar en 
större andel av sina dryckestillfällen i sina partners närvaro. Modellen 
gällande samtliga intervjuade (sista kolumnen) visar att, konstanthållet för 
andra faktorer, kvinnor uppger 75 procent högre andel gemensamma 
dryckestillfällen med sin partner än vad männen gör. Att dricka tillsammans 
med partnern tycks dessutom vara allt vanligare med stigande ålder. Perso-
ner som uppger att de känner sig lyckliga med sin partner dricker också 
oftare tillsammans med denne.  

Sambandet med dryckesvanorna är inte endimensionellt. Medan det re-
lativa antalet gemensamma dryckestillfällen ökar med medelkonsumtionen, 
sjunker det med stigande frekvens av intensivkonsumtion (kontrollerat för 
medelkonsumtionen). Med andra ord, att dricka ofta men mindre mängder 
är relaterat till att oftare dricka tillsammans med sin partner, men att ofta 
dricka stora mängder alkohol vid samma tillfälle har en motsatt effekt – det 
är snarare relaterat till att undvika sin partners dryckessällskap. Tendensen är 
densamma för både kvinnor och män men oddskvoten gällande medelkon-
sumtionen är inte statisktiskt säkerställd för män.  

Dessutom predicerar högre inkomst en högre andel gemensamma dryck-
estillfällen bland män, men estimatet är endast svagt signifikant.  
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Försök att påverka varandras konsumtion 
Samtliga intervjuade som var gifta eller sammanboende fick också uppge om 
deras maka/make eller sambo under de senaste 12 månaderna försökt att 
prata med dem för att få dem att dricka mindre. En omvänd fråga, dvs. om 
respondentens egna försök att prata med sin partner i samma syfte, har 
ställts till endast ett delurval, men även till icke-konsumenter. 

Andelen kvinnor som försökt att prata med sin partner om hans drick-
ande är inte mycket större än andelen män som faktiskt medgav att deras 
partner har försökt prata med dem - 6 respektive 5 procent (Tabell 8.4).  

TABELL 8.4. FÖRSÖK ATT PÅVERKA SIN PARTNERS DRICKANDE (DEL-
URVAL B) OCH PARTNERS FÖRSÖK ATT PÅVERKA RESPONDENTENS 
DRICKANDE (SAMTLIGA DELURVAL). ENDAST GIFTA/SAMMANBOENDE. 
PROCENT. 

 Har du under de senaste 12 må-
naderna försökt att prata med din 
partner om hans / hennes drick-
ande för att få honom / henne att 

dricka mindre?(inkl. icke-kon-
sumenter) 

Har det hänt under de senaste 12 
månaderna att din partner, dvs. 
maka / make eller sambo har 

försökt att prata med dig för att få 
dig att dricka mindre?(endast 

konsumenter)  

 Kvinnor 
(n=632) 

Män 
(n=587) 

Totalt 
(n=1219) 

Kvinnor 
(n=1781)

Män 
(n=1744)

Samtliga 
(n=3525) 

20-35 år 5 3 4 1 5 3 
36-55 år 8 4 6 1 5 3  
56 år och äldre 6 2 4  0,3 4 2  

Samtliga 6 3  5  1 5 3 
 

 
Det finns alltså en, inte helt oväntad, överensstämmelse mellan dessa två 
uppgifter. Däremot gäller inte det omvända; cirka 3 procent av männen har 
uppgett att de vid något tillfälle försökt att prata med sin partner för att få 
henne att dricka mindre, medan andelen kvinnor som uppgett att de blivit 
föremål för sådana kontrollförsök är mindre än hälften så stor (1 procent). 
Det handlar om en grov jämförelse på gruppnivå, men det är inte orimligt 
att förvänta sig viss samstämmighet i vad gifta och sammanboende kvinnor 
och män rapporterar om sitt beteende mot varandra. Troligen är det mer 
skamfyllt för kvinnor att erkänna att deras partner har försökt att förmå 
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dem att sänka sin konsumtion, medan samma händelse är långt ifrån lika 
stigmatiserande för män26.  

Inga större åldersskillnader när det gäller att kontrollera/bli kontrollerad 
av sin partner kunde observeras när det gäller en ren beskrivning av andelar 
som rapporterat sådana händelser. 

Regressionsanalysen i Tabell 8.5 gäller respondenternas försök att kon-
trollera sin partners drickande. Eftersom frågor om andelen gemensamma 
dryckestillfällen och graden av hur lycklig man känner sig med sin partner 
inte ingick i samma delurval som den beroende variabeln (försök att påverka 
sin partner), kunde inte dessa inkluderas i modellen. 

TABELL 8.5. LOGISTISK REGRESSION MED FÖRSÖK ATT PÅVERKA SIN 
PARTNERS KONSUMTION SOM DEN BEROENDE VARIABELN. DELURVAL B. 
ENDAST GIFTA/SAMMANBOENDE; ÄVEN ICKE-KONSUMENTER. ODDS-
KVOTER. 

 Har du under de senaste 12 månaderna försökt att prata med 
din partner om hans / hennes drickande för att få honom / 

henne att dricka mindre? 

 Kvinnor  
(n=611) 

Män  
(n=570) 

Samtliga 
(n=1181) 

 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 Modell 2 

Kön (1=man, 2=kvinna)     3,05** 
Ålder (kontinuerlig) 1,02 1,02 1,00 1,01 1,01 
Barn i hushållet (1=ja, 
0=nej) 

1,21 1,23 2,35 2,28 1,50 

Utbildning (stigande) 0,90 0,90 1,15 1,18 1,00 
Inkomst (högre) 1,30 1,30 0,72 0,72 1,05 
Region (1=storstad, 
0=övrigt) 

1,88(*) 1,88(*) 1,71 1,66 1,81* 

Medelkonsumtion (KF) 1,18(*) 1,17 1,20 1,12 1,16 
Intensivkonsumtion 
(hur ofta 1 fl vin) 

 1,05  1,14 1,10 

 
 (*) p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.0001 

 
Som sista kolumnen visar, oavsett effekten av de övriga undersökta vari-

ablerna är det nästan tre gånger vanligare för kvinnor att försöka få sin part-
                                                      
26  Jämförelsen är lite problematisk även på grund av att det finns fler nykterister bland 

kvinnor. Men om dessa inkluderades i basen för analysen av att utsatt för partners kon-
troll, skulle procentandelarna gällande positiva svar vara ännu lägre och skillnaden mellan 
andelen kvinnor som uppger att de blivit kontrollerade samt män som uppger att de har 
försökt att kontrollera skulle därmed vara ännu större. 

 141 



Kapitel 8 

ner att dricka mindre än för männen att göra samma sak. Egna dryckesvanor 
har i princip ingen betydelse för benägenheten att kontrollera sin partners 
konsumtion. Den enda effekten vi kan observera i dessa modeller är att 
sådana kontrollförsök tycks vara vanligare bland kvinnor i storstäder, 
jämfört med kvinnor bosatta i andra regioner. Variabler testade i dessa mo-
deller förklarar med andra ord endast lite av variationen i graden av kon-
trollbenägenheten hos respondenten.  

När det gäller att själv bli utsatt för liknande kontrollförsök av sin 
partner (Tabell 8.6), har vi, förutom bakgrundsvariabler inkluderade 
tidigare, även valt att kontrollera för andelen gemensamma dryckestillfällen i 
modellen.  

TABELL 8.6. LOGISTISK REGRESSION MED PARTNERNS FÖRSÖK ATT 
KONTROLLERA RESPONDENTENS KONSUMTION SOM BEROENDE VARIA-
BEL. DELURVAL C. ENDAST GIFTA/SAMMANBOENDE. ODDSKVOTER. 

 Har det hänt under de senaste 12 månaderna att din partner, 
dvs. maka / make eller sambo har försökt att prata med dig för 

att få dig att dricka mindre? 

 Kvinnor  
(n=453) 

Män  
(n=482) 

Samtliga 
(n=935) 

 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 Modell 2 
Kön (1=man, 
2=kvinna) 

    0,35* 

Ålder (kontinuerlig)   0,98 0,99 1,00 0,99 
Barn i hushållet (1=ja, 
0=nej) 

0,28 0,19 0,73 0,69 0,58 

Lycklig i förhållandet 
(mycket) 

0,33(*) 0,24(*) 0,67 0,67 0,58* 

Utbildning (högre) 2,01 2,57 1,16 1,18 1,24(*)

Inkomst (högre) 1,50 1,36 1,86* 1,88* 1,81* 
Region (1=storstad, 
0=övrigt) 

1,06 0,88 1,21 1,26 1,23 

Gemensamma dryck-
estillfällen (fler) 

0,31* 0,30* 0,65* 0,65** 0,60*** 

Medelkonsumtion 
(GF) 

2,03 1,19 1,84*** 1,61* 1,51* 

Intensivkonsumtion 
(hur ofta minst 1 flaska 
vin) 

 2,06  1,17 1,23 

 
 (*) p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.0001 
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Den tidigare nämnda könseffekten är statistiskt säkerställd – kvinnor 
uppger drygt 65 procent lägre risk att bli kontrollerade av sin partner när det 
gäller deras drickande, oavsett deras faktiska alkoholvanor. 

Bland kvinnor verkar dryckesvanor, både i termer av medelkonsumtio-
nen och frekvensen av intensivkonsumtionstillfällen, inte ha någon betydelse 
för risken att bli kontrollerad av sin partner (Modell 2). Högre medelkon-
sumtion predicerar visserligen partners kontrollförsök för män, men ingen 
korrelation kan, vilket kan verka oväntat, observeras när det gäller frekven-
sen av intensivkonsumtion. Sammantaget förklarar alltså själva dryckesva-
norna förvånansvärt lite av risken att bli utsatt för påtryckningar från part-
ner att dricka mindre. För både kvinnor och män är det istället låg andel av 
gemensamma dryckestillfällen som starkast predicerar sådana kontrollför-
sök. Att inte känna sig lycklig i sin relation är också en riskfaktor, men en-
dast svagt signifikant. Högre socioekonomisk status i form av högre in-
komst bland män och, i viss mån, även högre utbildning också tenderar att 
öka sannolikheten för mer kontroll från partnern. Detta kan dock möjligtvis 
till en del spegla en högre benägenhet att rapportera sådana händelser i 
denna grupp. 

DISKUSSION 

Syfte med detta kapitel har varit att belysa några alkoholrelaterade beteenden 
och upplevelser i kontext av parrelationer, med särskild fokus på andelen 
gemensamma dryckestillfällen och partners försök att kontrollera varandras 
drickande.  

För att undersöka betydelsen av att överhuvudtaget ha en fast relation 
jämfördes dryckesvanor bland gifta/sammanboende personer med de bland 
ensamstående. Att leva tillsammans med en partner har visat sig ha en skyd-
dande effekt, speciellt för män. Manliga ensamstående dricker mer i genom-
snitt och uppger fler tillfällen med intensivkonsumtion. Bland kvinnor är ett 
fast förhållande relaterat till lägre frekvens av intensivkonsumtionstillfällen, 
medan det finns endast en liten skillnad i medelkonsumtionen. Sammantaget 
har alltså en fast relation en något större betydelse för män än för kvinnor, 
när det gäller alkoholvanor. Detta korresponderar med vad Hammer (1992) 
tidigare har funnit i sin norska studie, nämligen att män påverkas mer av sin 
partners drickande än vad kvinnor gör.  

Det tycks finnas ett komplext förhållande mellan alkoholvanor, andelen 
gemensamma dryckestillfällen och partners försök att kontrollera respon-
dentens drickande. Ett försök att beskriva detta förhållande på ett schema-
tiskt sätt återges i Figur 8.1. Det är viktigt att notera att huruvida dessa 
samband är kausala och, i så fall, i vilken riktning, är omöjligt att fastställa 
med hjälp av vårt tvärsnittsmaterial. Att dricka mycket i genomsnitt är, för 
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både kvinnor och män, positivt korrelerat med hur ofta man dricker till-
sammans med sin partner. Att ofta dricka större mängder alkohol vid 
samma tillfälle har däremot en motsatt relation till gemensamt drickande. 

FIGUR 8.1. RELATION MELLAN ALKOHOLVANOR, GEMENSAMT DRICK-
ANDE OCH KONTROLL FRÅN PARTNER 
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hälfts alkoholvanor och försöker därför att övertala honom/henne att dricka 
mindre – men kanske mer kontinuerligt och inte nödvändigtvis i en 
konsumtionssituation. Låg andel gemensamma dryckestillfällen har 
nämligen visat sig vara en stark prediktor för kontrollförsök från partner, 
något som ligger i linje med resultat från Holmilas (1988) finska studie. 
Faktum är att få gemensamma dryckstillfällen är den faktorn som predicerar 
risken för partners övertalningsförsök starkare än någon annan variabel 
inkluderad i modellen. Själva dryckesvanorna, exempelvis, förklarar oväntat 
lite av variationen i risken att bli ett kontrollobjekt.  

I Holmilas studie får också den vedertagna bilden av den kontrollerande 
makan empiriskt stöd, även om vi får komma ihåg att denna gällde Finland 
för tjugo år sedan. Resultat från denna studie bekräftar dock att dagens 
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respondentens drickande, visar sig en högre frekvens av intensivkonsum-
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resultat visar, när det gäller konsumtion av mycket alkohol vid samma 
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mer situationsbundna kontrollförsök som hade kunnat ske omedelbart i 
samband med det intensiva konsumtionstillfället om partnern hade varit 
närvarande. Samtidigt kan det vara så att om en person föredrar att dricka 
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svenska kvinnor fortfarande har en liknande roll; det visade sig vara klart 
vanligare för kvinnor att försöka kontrollera sina partners konsumtion än 
för män att göra detsamma. På ett motsvarande sätt rapporterar också män i 
större utsträckning att de utsatts för sådana kontrollförsök av sin partner – 
även kontrollerat för deras alkoholvanor. Att kvinnor är mer benägna att 
försöka påverka sina partners drickande snarare än tvärtom kan alltså inte 
enbart förklaras av att män dricker mer. 

Hur lycklig man känner sig i relationen till sin partner är relaterat till både 
andelen gemensamma dryckestillfällen och kontrollförsök från partnern. De 
som upplever att de är lyckliga i sin relation dricker oftare tillsammans med 
sin respektive, medan ett omvänt förhållande, och inte lika starkt, kunde 
observeras mellan hur lycklig man känner sig med sin partner och kontroll-
försök från denne. 

Analyserna ovan baseras på självrapporterade uppgifter från responden-
terna om deras egna och, i vissa fall, deras partners beteenden. Vid studier 
av själva interaktionen mellan två personer som lever tillsammans hade det 
varit att föredra att få tillgång till förstahandsinformation från båda. Men 
eftersom huvudfokus var på intervjupersonens egna upplevelser, snarare än 
på att kunna göra en validering av hur de två parterna interagerar kring al-
kohol genom att jämföra bådas rapporter, bör detta vara ett mindre pro-
blem. Trots det vill vi betona att studier som bygger på information från 
båda (alla) iblandade parter snarare än på data från en person, men angående 
även andra, bör få mer utrymme i forskning kring alkoholens funktion i 
social interaktion. 
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9. DRYCKESMÖNSTER OCH 
SJÄLVRAPPORTERADE ALKOHOLPROBLEM 

BLAND OLIKA YRKESGRUPPER 

 
Börje Olsson, Mimmi Eriksson och Pia Steen 

INLEDNING 

Med tanke på den försvagade restriktiva och generella alkoholpolitiken i 
Sverige har regeringen nu valt att fokusera på vissa områden och tidsperio-
der där alkoholkonsumtion inte bör förekomma. I första hand vill man 
prioritera graviditet, barn- och ungdomstiden, trafiken samt arbetslivet som 
alkoholfria områden (Regeringens proposition 2000/2001:20). I denna arti-
kel kommer vi att fokusera på arbetslivet som, enligt vissa beräkningar 
(Johnson, 2000), lider av ett årligt produktionsbortfall på omkring 7 miljar-
der kronor till följd av alkoholen. Ytterligare 54 miljarder tillkommer sam-
hället i kostnader om man ser till förtidspensioneringar, sjukfrånvaro och 
liknande. Vidare beräknas vårdkostnaderna på grund av alkoholproblem till 
20 miljarder (ibid.).  

Tidigare studier har visat att personer inom vissa yrken löper större risk 
än andra att utveckla alkoholism, t. ex. sjömän och egenföretagare, syssel-
sättningsområden där den sociala kontrollen är lägre än för andra grupper. 
Larsson och Stafström (2002) studerade sambanden mellan yrke och alko-
holism. De största riskerna att utveckla alkoholism fanns inom traditionellt 
mansdominerade yrken som skogsarbetare, stålverksarbetare, plåtslagare och 
murare. Under 1996 gjordes en studie inom Stockholms län som visade att 
de högsta nivåerna av alkoholkonsumtion och flest alkoholproblem fanns 
bland yngre män inom detaljhandel, kvinnor i media- och reklambranschen 
samt manliga konsulter, särskilt i IT-branschen (Hvitfeldt, Romelsjö, Dam-
ström Thakker, 1997).  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med analysen är att se om och, i så fall, hur dryckesmönster och upp-
levda problem med det egna drickandet varierar mellan olika sysselsätt-
ningsgrupper, socioekonomiskt indelade yrkesgrupper samt specifika yrkes-
grupper. Vi har också ansett det vara intressant att se om sådana skillnader 
beror på selektionsmekanismer som är oberoende av yrke eller arbetsrelate-
rade faktorer, eller om de beror just på faktorer kopplade till arbetet. Det 
datamaterial som denna analys baseras på gör det dock inte möjligt att svara 
på den senare delen av frågeställningen. Däremot kan materialet visa på 
intressanta tendenser och ge upphov till hypoteser som kan studeras i fram-
tida undersökningar. 

RESULTAT 

Dryckesmönster och konsekvenser av  
drickande bland yrkesverksamma och  

icke-yrkesarbetande grupper 
Tidigare studier har visat att personer med vissa yrken uppvisar mer riskabla 
former av dryckesmönster än personer med andra yrken. Innan vi analyserar 
om det förekommer sådana skillnader, kommer vi att jämföra alkoholkon-
sumtionen och dess konsekvenser bland de yrkesarbetande med andra 
grupper som studenter, arbetslösa och pensionärer/sjukpensionärer. 

Tabell 9.1 visar att yrkesverksamma personer har den största andelen al-
koholkonsumenter. Drygt en tiondel svarar att de inte har använt alkohol 
under den senaste tolvmånadersperioden. En fast inkomst samt ett väl fun-
gerande socialt nätverk där alkohol är ett ”normalt” inslag är förmodligen 
faktorer som bidrar till detta. 

Den största andelen med noll-konsumtion de senaste 12 månaderna 
finner vi bland pensionärer/sjukpensionärer. Orsaker till detta är troligen att 
dessa har en lägre inkomst, sämre fysisk och psykisk hälsa och att denna 
grupp säkerligen har en högre genomsnittlig ålder. Även studenter har en 
relativt stor grupp noll-konsumenter, vilket delvis kan förklaras av deras 
oftast låga ålder och inkomst. Samtidigt är det så att de studenter som 
dricker alkohol, genomsnittligt har en alkoholkonsumtion som överstiger 
normalbefolkningens. Endast gruppen arbetslösa har en genomsnittlig alko-
holkonsumtion som överstiger studenternas, om vi enbart ser till dem som 
överhuvudtaget konsumerar alkohol. Detta kan vara en indikation på att de 
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arbetslösa har förhållandevis större sociala och andra problem än övriga 
grupper vilket kan påverka deras drickande. Tilläggas kan att 60 procent av 
de arbetslösa är män (i hela undersökningen är 48,5 procent män). I hela 
undersökningsmaterialet har männen en alkoholkonsumtion som är mer än 
två gånger så hög som kvinnornas (458 cl jämfört med 185 cl ren alkohol 
per år). Det bör dock poängteras att storleken på konsumtionen i detta 
datamaterial är självrapporterad och att sådana uppgifter brukar ligga långt 
under de faktiska. Den uppgivna konsumtionen ligger här ungefär 60 
procent under de senaste preliminära siffrorna för den totala faktiska 
konsumtionen på 10,23 liter alkohol (100 %) per år (SoRAD, 2003).  

TABELL 9.1. ALKOHOLKONSUMTION27 PER ÅR (100 % ALKOHOL). PRO-
CENT. 

Alkoholkonsum-
tion 

Yrkesverk-
samma 

Studen-
ter 

Arbets-
lösa 

Pensionärer/
sjukpensio-

närer 

Annat Totalt 

Noll-konsumtion  11,3  21,0  14,5 43,7 16,3 20,4 
Liten konsumtion  49,8  42,6  44,8 37,3 48,8 45,8 
Normalkonsum-
tion 

 26,5  23,1  22,4 12,8 22,5 22,6 

Storkonsumtion  8,7  9,5  9,1 4,3 9,3  7,7 
Riskkonsumtion  3,7  3,8  9,1 2,0 3,1  3,4 
       
Genomsnitt28  386  502 600  406 379  408 
N 3254 577 165  1317 129 5442 

 
Pearsons Chi-Square: Value: 647,770, df= 16, p= ,000 

 
                                                      
27  Tabell 1 visar den årliga konsumtionens storlek. Liten konsumtion är mellan 1 cl och 

250/312 cl/år, normalkonsumtion är mellan 251/313 cl och 624/832 cl/år, storkonsum-
tion är alkoholintag mellan 625/833 cl och 1144/1560 cl/år och vid riskkonsumtion 
dricker man mer än 1144/1560 cl/år. Första siffran gäller för kvinnor och andra för män 
och måtten är i 100 % -ig alkohol. Denna kategorisering bygger på ett enkelt test som ut-
vecklats av professor Ulf  Rydberg vid Karolinska Institutet 
(http://www.systembolaget.se/svenska/testaren/xindex.htm). Även konsumenterna som 
hamnar i kategorin storkonsumtion får rådet att dra ner på sitt drickande eftersom de 
befinner sig i en riskzon. I undersökningen har två olika sätt att mäta alkoholkonsumtio-
nen använts, Quantity Frequency-skalan (KF) har besvarats av två tredjedelar av urvalet 
medan övriga har besvarat Graduated Frequency-skalan (GF). Eftersom GF-skalan har 
en något lägre ”täckningsgrad”, d.v.s. den uppgivna konsumtionen ligger lägre än med 
KF-skalan, har konsumtionen uppräknats med cirka 10 % som är den ungefärliga 
differensen mellan skalorna. 

28  Genomsnittskonsumtionen för alkoholkonsumenter (0-konsumenter exkluderade). Ingen 
korrigering har gjorts för dem som använt GF-skalan (se fotnot 1). 
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Tabell 9.2 visar hur ofta personerna i de olika grupperna dricker alkohol 
(AUDIT 129). Yrkesverksamma tenderar att dricka oftare än andra grupper, 
utan att för den skull ha den största genomsnittliga alkoholkonsumtionen. 
Ett likartat mönster uppvisar gruppen pensionärer/sjukpensionärer, dvs. en 
något större andel personer med ett frekvent dryckesmönster samtidigt som 
den totala volymen alkohol som konsumeras understiger genomsnittets. De 
arbetslösa har däremot relativt många med en högre dryckesfrekvens och 
större genomsnittlig alkoholkonsumtion. 

TABELL 9.2. HUR OFTA DRICKER DU ALKOHOL (AUDIT 1)? PROCENT.  

Frekvens Yrkesverk-
samma 

Studenter Arbetslösa Ålders-
pensionärer/
sjuk-pensio-

närer 

Annat Totalt 

Aldrig 8,2 17,9 12,7 36,5  10,9 16,3 
En gång i månaden 
eller mer sällan 31,0 36,3 34,5 27,9 37,2 31,1 
2-4 gånger i måna-
den  42,2 38,7 37,0 19,9 34,9 36,1 
2-3 gånger i veckan 16,2 6,5 15,2 11,9  14,0 14,0 
4 gånger i veckan 
eller mer 2,4 0,5 0,6 3,9 3,1 2,5 
       
N  3266  581  165  1324  129  545 

 
Pearsons Chi-Square: Value = 668.521, df = 16, p = ,000 

 
I Tabell 9.3 har svaren på de tio frågor som ingår i AUDIT-skalan summe-
rats och en poängsumma (cut-off  score) på 8 eller mer har valts för att ge en 
indikation på andelen problemdrickare i de olika grupperna30. Innan vi 
redovisar olika gruppers problem med alkohol bör man dock påpeka att det 
generellt är så att mycket få i survey-undersökningar uppger problem relate-
rade till sina dryckesvanor, bortsett från baksmälla och trötthet. Andelen 
uppgivna problem kan sålunda antas vara lägre än vad som är verkligt före-
kommande. Studenter och arbetslösa har en högre andel i ”problemkatego-
rin” jämfört med yrkesverksamma och pensionärer/sjukpensionärer. Fest- 
och berusningsdrickande bland studenter, som en funktion av bl.a. ålder och 
                                                      
29  The Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) har utvecklats av WHO för att 

screena alkoholproblem i kliniska populationer (Babor m.fl., 1989). Den fullständiga 
AUDIT-skalan har använts. 

30  Denna gräns har valts för att överensstämma med den gräns för problematiskt och icke-
problematiskt drickande som anges i den internationella litteraturen (ibid.). 
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studentliv och ett genomsnittligt högre alkoholintag bland arbetslösa kan 
förklara en del av dessa skillnader. Slutsatsen ligger i linje med hur ofta de 
olika grupperna uppger att de dricker sig berusade (”hur ofta respondenten 
dricker minst en flaska vin, 75 cl, eller 5-6 drinkar sprit, 25 cl, eller fyra bur-
kar starköl, 200 cl, vid ett och samma tillfälle”). Av de yrkesverksamma 
uppger 11 procent att de dricker sig berusade minst 2-3 gånger i månaden 
jämfört med 22 procent av såväl studenter som arbetslösa. Endast 3 procent 
av pensionärerna/sjukpensionärerna uppger samma frekvens av berusnings-
drickande.  

TABELL 9.3. ANDEL ALKOHOLKONSUMENTER UNDER RESPEKTIVE ÖVER 
GRÄNSEN FÖR PROBLEMATISKT DRICKANDE – POÄNGSUMMA AUDIT (0-7; 
8+). PROCENT 

Poäng Yrkesverk-
samma 

Studenter Arbetslösa Ålderspensio-
närer 

/sjukpensio-
närer 

Annat Totalt 

0-7 91,3 80,2 81,3 97,7 90,7 91,4 
8+ 8,7 19,8 18,7 2,3 9,3 8,6 
       
N  3267  582  166  1325  129  5469 

 
Pearson Chi-Square: Value = 180,511, df = 4, p = ,000 

 
Om man antar att yrkesverksamma i genomsnitt har en bättre social och 
ekonomisk situation än andra grupper, är det föga överraskande att de rap-
porterar färre negativa konsekvenser av sin alkoholkonsumtion än andra 
(Tabell 9.4). Studenter och arbetslösa rapporterar däremot fler negativa 
konsekvenser kopplade till det egna drickandet. För de arbetslösas del är 
detta med all säkerhet kopplat till en mindre gynnsam ekonomisk och social 
situation. Gruppens mera riskabla dryckesmöster spelar naturligtvis också in. 
De studerande uppvisar den högsta andelen som uppger att deras drickande 
inverkat negativt på ekonomin. Det relativt frekventa berusningsdrickandet 
inverkar förmodligen också negativt, t.ex. när det gäller studieprestationer 
och hälsa. 
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TABELL 9.4. UPPLEVDA NEGATIVA EFFEKTER AV ALKOHOLKONSUMTION 
UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA PÅ… PROCENT. N= 5469 

Negativa effekter 
på… 

Yrkes-
verk-

samma 

Studenter Arbetslösa Ålders-
pensio-
närer/ 
sjuk-

pensio-
närer 

Annat Totalt 

…dina vänskaps-
relationer? 1,2 2,6 3,6 0,9 2,3 1,4 
…ditt äktenskap/ 
samboförhållande? 1,3 2,4 1,2 0,6 3,1 1,3 
…din relation till 
övriga familje-med-
lemmar inkl. dina 
barn? 0,6 1,5 3,0 0,5 0,8 0,8 
…din ekonomi? 2,8 14,5 11,4 1,6 7,0 4,1 
…ditt arbete och/ 
eller dina studier? 0,5 3,4 1,8 0,1 1,6 0,8 
…din hälsa? 2,9 5,3 9,6 2,4 4,7 3,3 

 
Jämförelsen mellan de olika grupperna visar sammanfattningsvis att yrkes-
verksamma dricker alkohol oftare än andra, samtidigt som deras genom-
snittliga alkoholkonsumtion är lägre än andra gruppers. De har också en 
relativt liten andel som uppvisar problematiska dryckesmönster och färre 
som rapporterar negativa konsekvenser av sin alkoholanvändning. Detta är 
förmodligen ganska självklart, att ha ett arbete betyder i allmänhet att man 
har bättre förutsättningar att leva ett gott liv med positiva effekter på dryck-
esmönstren. Det betyder å andra sidan inte att det inom vissa yrken eller på 
vissa arbetsplatser inte kan finnas faktorer som verkar i motsatt riktning, 
dvs. så att ett problematiskt drickande underlättas. I följande avsnitt kommer 
dryckesvanorna och dess konsekvenser att analyseras i olika yrkesgrupper. 

Dryckesmönster och konsekvenser  
av drickande bland olika  

socioekonomiskt indelade yrkesgrupper 
Undersökningen var inte utformad för att ge svar på frågor om hur sam-
banden mellan olika yrkesgrupper och alkoholkonsumtion respektive kon-
sekvenser av drickandet ser ut. Syftet är snarare att se om det överhuvud-
taget finns några signifikanta skillnader mellan olika yrkesgrupper när det 
gäller alkoholkonsumtion och alkoholproblem och om det finns specifika 
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yrken som tycks mera utsatta än andra. Det bör inledningsvis påpekas att det 
är mycket ovanligt att alkohol konsumeras under arbetstid i Sverige. Endast 
en halv procent av de yrkesverksamma i undersökningen rapporterar att de 
druckit alkohol på arbetsplatsen en gång per månad eller mer under den 
senaste 12-månadersperioden. 

TABELL 9.5. ALKOHOLKONSUMTION PER ÅR (100 % ALKOHOL) I OLIKA 
SOCIOEKONOMISKT INDELADE YRKESGRUPPER. PROCENT. 

Konsumtion Arbetare Lägre 
tjänstemän

Mellan-
tjänste-

män 

Högre 
tjänste-

män 

Företagare 
inkl. fria 

yrken 

Totalt 

Noll-konsumtion 15,4 10,0 10,3 7,5 9,1 12,1 
Liten konsumtion 48,5 54,1 50,8 43,8 50,0 49,6 
Normalkonsumtion 24,3 24,2 27,2 32,1 27,3 25,9 
Storkonsumtion 7,9 8,9 8,4 10,4 10,1 8,6 
Riskkonsumtion 3,9 3,0 3,2 6,2 3,6 3,8 
       
Genomsnitt  403  331  369  505  392  390 
N 1537  542  842  308  308  

3537 
 

Pearsons Chi-Square: Value = 47,202, df = 16, p = ,000 

 
Tabell 9.5 visar att den största andelen som inte druckit överhuvudtaget de 
senaste 12 månaderna finns bland arbetare (15,4 procent) och den minsta 
bland högre tjänstemän (7,5 procent). Den senare gruppen har den genom-
snittligt högsta alkoholkonsumtionen, ungefär 25 procent högre än vad 
arbetare uppger. Högre tjänstemän har även den största andelen i de två katego-
rierna med den högsta alkoholkonsumtionen. Alkoholkonsumenterna bland 
lägre tjänstemän har den genomsnittligt lägsta konsumtionen och jämförelsevis 
störst andel i den lägsta konsumtionskategorin. Den relativt låga alkohol-
konsumtionen hos de lägre tjänstemännen förklaras troligen av att gruppen har 
en högre andel kvinnor än övriga grupper, 62 procent kvinnor jämfört med 
49 procent bland alla yrkesarbetande. De åldersskillnader som kan noteras 
mellan grupperna kan i sig bidra till skillnader i dryckesmönster. Bland 
svenskar tycks alkoholkonsumtionen generellt öka kraftigt under de sena 
tonåren för att nå sin topp vid 25-årsåldern och därefter successivt sjunka. 
Genomsnittsåldern är lägst bland arbetare (40 år) och högst bland högre tjän-
stemän (47 år). Särskilt åldersgruppen mellan 45 och 65 år är överrepresente-
rad i den senare gruppen. Förklaringen till de högre tjänstemännens höga alko-
holkonsumtion kan ligga i att de har en högre inkomst än andra grupper 
samt att de i högre grad har anammat de kontinentala dryckesmönstren, 
som innebär att man dricker ofta, men måttfullt. Detta samtidigt som de inte 
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helt har övergivit det traditionella nordiska berusningsdrickandet. Undersök-
ningen ger inte stöd för uppfattningen att manliga arbetare skulle ha 
extrema dryckesvanor och därmed utgöra en särskild riskgrupp. De uppvisar 
ungefär samma genomsnittliga alkoholkonsumtion som andra män (461 cl 
respektive 458 cl ren alkohol per år). 

Tabell 9.6 bekräftar slutsatsen att högre tjänstemän har ett mer frekvent 
drickande än andra grupper. Även företagare (inklusive fria yrken) dricker rela-
tivt ofta, men uppenbarligen mindre mängder än högre tjänstemän. 

TABELL 9.6. HUR OFTA DRICKER DU ALKOHOL (AUDIT 1)? PROCENT. N= 
3551 

Frekvens Arbetare Lägre 
tjänstemän

Mellan-
tjänstemän

Högre tjän-
stemän 

Företagare 
inkl. fria 

yrken 

Aldrig 11,5 7,5 7,0 4,5 8,4 
En gång i 
månaden eller 
mer sällan 38,7 31,9 27,9 17,9 19,1 
2-4 gånger i 
månaden 39,1 43,5 43,6 41,2 43,4 
2-3 gånger i 
veckan 8,7 15,8 20,1 31,5 23,3 
4 gånger i 
veckan eller 
mer 1,9 1,3 1,4 4,9 5,8 
      
N 1544 545 845 308 309 

 
Pearsons Chi-Square: Value = 237.974, df = 16, p = ,000 

 

TABELL 9.7. ANDEL ALKOHOLKONSUMENTER UNDER RESPEKTIVE ÖVER 
GRÄNSEN FÖR PROBLEMATISKT DRICKANDE – POÄNGSUMMA AUDIT (0-7; 
8+). PROCENT. 

Poäng Arbetare Lägre 
tjänstemän

Mellan-
tjänstemän

Högre 
tjänstemän

Företagare 
inkl. fria 

yrken 

Totalt 

0-7 87,2 92,5 94,2 95,1 95,8 91,1 
8+ 12,8 7,5 5,8 4,9 4,2 8,9 
       
N 1544 545 845 308 309 3551 

 
Pearson Chi-Square: Value = 55,186 df = 4, p = ,000 
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Det finns inget enkelt samband mellan de data som presenteras i Tabell 9.5 
och Tabell 9.6, och klassificeringen av riskkonsumenter i Tabell 9.7. Arbe-
tare, med en lägre konsumtionsnivå än högre tjänstemän, har, trots detta, mer 
än dubbelt så många i riskkategorin ”8+”. En förklaring kan vara att AU-
DIT-skalan främst ger utslag för berusningsdrickande medan den är mindre 
”känslig” för ett frekvent drickande med lägre dryckesnivåer, trots att detta 
dryckesmönster ger en högre genomsnittlig alkoholkonsumtion. Manliga 
arbetare ser ut att vara de mest sårbara när gränsen för riskabel alkoholkon-
sumtion sätts vid 8+ enligt AUDIT-skalan. Nästan var femte manlig arbe-
tare hamnar i denna kategori, jämfört med omkring 9 procent bland övriga 
socioekonomiskt indelade yrkesgrupper. 

Få uppger att deras alkoholkonsumtion lett till negativa konsekvenser. 
Det måste dock betonas att andelarna som uppger negativa konsekvenser 
generellt sett är mycket låga och de skillnader som framkommer mellan olika 
socioekonomiskt indelade yrkesgrupper därför ska tolkas med mycket stor 
försiktighet. De vanligaste konsekvenserna är problem med ekonomi och 
hälsa, särskilt bland gruppen arbetare (se Tabell 9.11). Det är intressant att 
notera att högre tjänstemän, som fick låga värden när AUDIT-frågorna sum-
merades, oftare än andra uppger att de upplevt problem med vänner och 
partners som en följd av alkoholkonsumtionen. Det är svårt att dra några 
långtgående slutsatser beträffande denna ”motsättning” då andelarna är låga. 

De indikatorer på alkoholproblem under de senaste 12 månaderna som 
redovisas i Tabell 9.12 varierar mycket i allvarlighetsgrad samt visar olika 
aspekter på relationen mellan alkohol och problem. Målet är dock inte att 
analysera dessa aspekter i detalj, utan att ge en översikt över prevalensen av 
problem inom de olika yrkesgrupperna. Ser vi till samtliga redovisade pro-
blem, tycks gruppen arbetare ha den högsta andelen som angivit ett eller flera 
problem, följd av högre tjänstemän. Minst problem har uppgivits av gruppen 
företagare inklusive så kallade fria yrken. När vi istället fokuserar på de tio olika 
problemområdena var för sig, framgår att högre tjänstemän har högst andel 
i sex av dessa, medan arbetare ligger högst i tre (se Tabell 9.12). Det är tydligt 
att det som upplevs som problem i gruppen arbetare har att göra med konse-
kvenser av berusningsdrickande, vilket bland annat leder till att många av 
dem mår dåligt eller blir deprimerade dagen efter. Även om procenttalen 
ofta är mycket låga, leder det mera kontinentala dryckesmönstret bland högre 
tjänstemännen till att en något högre andel bland dem uppger alkoholrelate-
rade problem i arbetslivet, i trafiken och med sin hälsa. Huvudintrycket är, 
trots vissa skillnader mellan olika yrkesgrupper, ändå att när en slumpmäs-
sigt vald population tillfrågas om eventuella problem som kopplas till den 
egna alkoholkonsumtionen, är det få som tillstår att sådana problem före-
kommer.  
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Dryckesmönster och problem  
i vissa specifika yrkesgrupper 

En tidigare svensk studie har visat att vissa specifika yrkesgrupper dricker 
oftare och mer alkohol än andra grupper (Hvitfeldt, Romelsjö, Damström 
Thakkker, 1997). Undersökningen var dock begränsad till Stockholms län 
och är dessutom snart tio åt gammal. Vi har därför valt att återigen analysera 
några av dessa yrkesgruppers alkoholvanor, nämligen de hos butiksbiträden, 
företagssäljare, konsulter, media- och reklampersonal samt restaurangperso-
nal. Två andra grupper har lagts till; läkare och vårdpersonal (sjuksköters-
kor/biträden). Läkare har genom historien eftersom de har hög medelin-
komst, huvudsakligen är män (och dessutom har tillgång till såväl alkohol 
som droger) ansetts ligga i riskzonen för både alkohol- och drogproblem. 
Vårdpersonalen är medtagen av motsatt skäl, dvs. de representerar en grupp 
med låg medelinkomst och som huvudsakligen består av kvinnor (91 pro-
cent i denna undersökning) med en traditionellt måttlig alkoholkonsumtion. 
Antalet i de olika yrkesgrupperna blev dock ganska lågt. 

TABELL 9.8. ALKOHOLKONSUMTION PER ÅR (100 % ALKOHOL) I 
SÄRSKILDA YRKESGRUPPER. PROCENT. 

Konsumtion Företags- 
säljare 

Butiks-
biträden

Konsulter Läkare Vård-
personal

Media/
reklam 

Restaurang-
personal 

Totalt 

Noll-konsumtion 5,5 14,7 10,4 0,0 18,4 1,7 16,9 13,8 
Liten konsumtion 41,8 42,3 42,7 65,6 61,0 36,2 46,8 50,9 
Normalkonsumtion 34,5 28,2 31,3 21,9 16,6 39,7 22,1 24,3 
Storkonsumtion 10,9 9,6 11,5 12,5 2,8 15,5 10,4 7,8 
Riskkonsumtion 7,3 5,1 4,2 0,0 1,2 6,9 3,9 3,4 
         
Genomsnitt 509 426 416 317 200 681 402 359 
N 55 156 96 32 326 58 77 800 

 
Pearsons Chi-Square: Value = 108,750, df = 28, p = ,000  

 
De som arbetar inom media och reklam har den i särklass högsta alkohol-
konsumtionen. I Tabell 9.8 kan vi se att de i genomsnitt dricker 681 cl 
alkohol (100 %) per år. Det överträffar genomsnittskonsumtionen i under-
sökningen med 67 procent. En så hög konsumtion är till och med mer an-
märkningsvärd när man beaktar att gruppen till mer än 50 procent består av 
kvinnor som, i genomsnitt, dricker betydligt mindre än män. Bland media- 
och reklampersonal är konsumtionen bland kvinnor faktiskt 36 procent 
högre än hos de manliga kollegorna (760 cl respektive 560 cl ren alkohol per 
år). Det betyder att de konsumerar fyra gånger så mycket alkohol som den 
genomsnittliga kvinnan i undersökningen. Den grupp som har näst högst 
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konsumtion är företagssäljare, vilket är mindre anmärkningsvärt eftersom 
den till 75 procent består av män. Konsulter, restaurangpersonal och butiks-
biträden har en konsumtion som ligger nära genomsnittet i hela materialet 
(408 cl), medan läkare, kanske något förvånande, dricker mindre än genom-
snittet. Den stora andelen kvinnor bland vårdpersonal (91 procent) förklarar 
sannolikt deras lägre genomsnittliga alkoholkonsumtion. 

TABELL 9.9. HUR OFTA DRICKER DU ALKOHOL (AUDIT 1)? PROCENT. N= 
802 

Frekvens Före-
tags-

säljare 

Butiks-
biträ-
den 

Kon-
sulter 

Läkare Vård-
per-

sonal 

Media/ 
reklam 

Restau-
rang-
per-

sonal 
Aldrig 5,4 11,5 6,3 0,0 12,9 1,7 13,0 
En gång i måna-
den eller mer 
sällan 23,2 29,3 25,0 12,5 42,9 15,5 36,4 
2-4 gånger i 
månaden  46,4 42,7 45,8 50,0 37,1 39,7 33,8 
2-3 gånger i 
veckan 17,9 14,6 19,8 34,4 6,1 39,7 13,0 
4 ggr i veckan 
eller mer 7,1 1,9 3,1 3,1 0,9 3,4 3,9 
N 56 157 96 32 326 58 77 

 
Pearsons Chi-Square: Value = 129,722, df = 28, p = ,000 

 
Bland personer inom media och reklambranschen finns också den största 
andelen med ett relativt frekvent dryckesmönster (dricker 2-3 gånger i 
veckan eller mer). Den relativt låga volym alkohol som konsumeras av läkare 
(Tabell 9.8) beror inte på att de skulle dricka mindre ofta än andra. De 
tillhör tvärtom dem som dricker ganska frekvent, men uppenbarligen ganska 
små kvantiteter. Den kvinnligt dominerade gruppen av vårdpersonal dricker 
måttligt i fråga om både volym och frekvens. 

Som vi redan påpekat är AUDIT-skalan mer känslig för berusningsdrick-
ande än för frekvent drickande, trots att kvantiteterna i det senare fallet kan 
bli avsevärda. Detta dryckesmönster ger istället, som vi tidigare visat, andra 
typer av alkoholrelaterade problem som inte i lika hög utsträckning ger 
utslag vid screening med AUDIT-skalan. Restaurangpersonal och butiks-
biträden har en genomsnittligt måttlig alkoholkonsumtion, både när det 
gäller frekvens och volym. På AUDIT-skalan i Tabell 9.10 får ändå en hög 
andel av dem poäng som indikerar problematisk alkoholkonsumtion (8+). 
Även företagssäljarna har en hög andel med problematisk alkoholkonsum-
tion. Personer inom media och reklam, med den högsta alkoholkonsumtio-
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nen, har däremot en lägre andel än genomsnittet med problematisk alkohol-
konsumtion enligt AUDIT. 

TABELL 9.10. ALKOHOLKONSUMENTER I RISKZONEN – SUMMERING AV 
AUDIT 1-10 (0-7, 8+). PROCENT. N= 802 

Poäng Företags-
säljare 

Butiksbi-
träden 

Konsulter Läkare Vårdper-
sonal 

Me-
dia/rekla

m 

Restau-
rangper-

sonal 
0-7 83,9 88,5 94,8 100,0 96,0 93,1 79,2 
8+ 16,1 11,5 5,2 0,0 4,0 6,9 20,8 
        
N 56 157 96 32 326 58 77 

 
Pearson Chi-Square: Value = 33,531, df = 7, p = ,000 

 

TABELL 9.11. UPPLEVDA NEGATIVA EFFEKTER AV ALKOHOLKONSUMTION 
UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA PÅ… PROCENT. 

 …dina 
vänskaps-

rela-
tioner? 

… ditt 
äktenskap/-

sambo-
förhållande?

… din relation 
till övriga 

familjemed-
lemmar inkl. 
dina barn? 

…din 
eko-

nomi?

… ditt 
arbete 
och/ 
eller 
dina 

studier? 

…din 
hälsa? 

Socioekonomiskt 
indelade yrkesgrupper 
 
Arbetare 

 
1,6 

 
1,7 

 
0,9 

 
4,0 

 
0,6 

 
3,4 

Lägre tjänstemän 0,6 0,4 0,0 2,2 0,4 2,4 
Mellantjänstemän 1,4 1,1 0,8 2,8 0,5 3,4 
Högre tjänstemän 3,2 1,9 0,0 1,3 0,6 2,9 
Företagare inkl. fria yrken 0,0 1,3 1,0 2,6 0,0 2,3 
N= 3548        
       
Specifika yrkesgrupper       
Företagssäljare 0,0 0,0 0,0 5,4 1,8 3,6 
Butiksbiträden 1,9 3,2 1,3 5,1 1,3 2,5 
Konsulter 0,0 1,0 0,0 3,1 0,0 3,1 
Läkare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vårdpersonal 0,6 1,2 0,0 1,8 0,6 2,5 
Media/reklam 3,4 1,7 0,0 1,7 1,7 6,9 
Restaurangpersonal 0,0 2,6 2,6 6,5 1,3 2,6 
N= 802      
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TABELL 9.12. INDIKATORER PÅ ALKOHOLPROBLEM UNDER DE SENASTE 
12 MÅNADERNA. PROCENT. 

 Regel-
bundet be-
rusad 
(2-3ggr/ 
mån eller 
mer) 

Någon 
på 
arbets-
platsen 
har 
pratat 
med dig 
om ditt 
drickan-
de 

Vänner
har 
pratat 
med 
dig 
om 
dina 
alko-
hol-
vanor 

Ditt 
drickan-
de har 
skapat 
en dålig 
atmos-
fär vid 
en fest 

Kom-
mit 
sent 
till 
jobbet 
pga. 
att du 
druckit

Haft 
svårt 
att 
arbeta 
effek-
tivt 
pga. 
att du 
druckit

Kört 
bil 
beru-
sad 
(över 
2 
pro-
mil-
le) 

Varit 
dålig 
dagen 
efter 
du har 
druckit

Känt 
dig 
depri-
merad 
dagen 
efter 
du 
druckit 

Pro-
blem 
med 
levern 
pga. ditt 
drickan-
de 

Socioekonomsikt indelade yrkesgrupper     

Arbetare 14,3 0,4 0,8 1,9 2,9 8,7 4,0 40,1 10,4 0,3 
Lägre tjänste-
män 

10,1 0,0 0,2 1,7 4,0 7,5 2,0 40,3 9,0 0,0 

Mellan-
tjänstemän 

8,4 0,5 0,7 0,8 4,4 8,5 3,0 39,5 8,3 0,4 

Högre 
tjänstemän 

9,3 0,6 1,0 2,9 4,5 10,1 4,5 37,3 7,1 1,0 

Företagare 
inkl. fria 
yrken 

7,8 0,3 1,0 0,3 5,2 9,1 2,9 37,2 5,8 0,3 

N= 3548 
 

          

Specifika yrkesgrupper       
Företags-
säljare 

21,4 0,0 1,8 0,0 12,5 14,3 10,7 62,5 14,3 0,0 

Butiksbiträ-
den 

15,3 0,6 2,5 1,3 5,7 14,6 7,6 49,7 10,2 0,6 

Konsulter 7,3 0,0 1,0 0,0 9,4 15,6 2,1 51,0 10,4 2,1 
Läkare 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 34,4 6,3 0,0 
Vårdpersonal 4,6 0,0 0,0 0,6 0,6 4,6 0,6 31,0 5,8 0,3 
Media/re-
klam 

17,2 1,7 0,0 8,6 15,5 27,6 8,6 51,7 13,8 0,0 

Restaurang-
personal 

11,7 2,6 1,3 0,0 5,2 14,3 1,3 44,2 14,3 0,0 

N= 802           
 
Mest noterbart i Tabell 9.11 är att mycket få uppger att de upplevt några 

negativa effekter av alkoholkonsumtionen. När sådana uppgetts gäller det 
främst effekter på hälsa och ekonomi, framför allt bland restaurangpersonal, 
företagssäljare och personal inom media och reklam. Det är tydligt att när 
människor med arbete och en i övrigt ganska välordnad tillvaro blir tillfrå-
gade om negativa effekter kopplade till alkoholkonsumtionen, är det sällan 
som man säger sig ha upplevt eller i övrigt associerar negativa omständig-
heter till alkoholen.  

Mönstret ändras emellertid något när vi studerar vissa andra indikatorer 
på alkoholproblem (Tabell 9.12). Företagssäljare samt personer inom media 
och reklam har den största uppgivna andelen alkoholrelaterade problem 
inom fyra respektive tre av de tio indikatorerna. Företagssäljare har den 
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största andelen berusningsdrickare och, som en konsekvens av detta, också 
den största andelen som känt sig dåliga dagen efter. Mer än tio procent av 
dem har dessutom under de senaste 12 månaderna kört bil trots en 
alkoholnivå som ligger över den lagliga (0,2 promille). Arbetsrelaterade 
problem, som att komma för sent till jobbet och att vara mindre effektiv på 
grund av att man druckit, är vanligast bland personer inom media och 
reklam. De variabler som ger högst utslag bland problemindikatorerna är 
sådana som har med förmågan att fungera på arbetet samt de som speglar 
mer akuta fysiska och psykiska reaktioner på berusningsdrickande. 

 
 

SAMMANFATTNING 

En mycket stor majoritet av den vuxna befolkningen har arbete och spende-
rar en stor del av sin tid på arbetsplatsen. Därför speglar deras alkoholvanor 
i stort sett de som finns i hela befolkningen. Ändå visar undersökningen att 
det finns en hel del skillnader mellan de som har arbete och vuxna som av 
olika anledningar inte arbetar. Sannolikt till följd av att gruppen yrkesverk-
samma i allmänhet har en bättre ekonomisk situation, är en större andel av 
dem alkoholkonsumenter jämfört med andra grupper. De dricker också 
oftare än andra grupper, men deras totala alkoholkonsumtion är ändå i ge-
nomsnitt lägre än för andra grupper. Några intressanta iakttagelser kan 
göras när yrkesgrupper med olika socio-ekonomisk status liksom vissa 
specifika yrkesgrupper jämförs. Det allmänna intrycket är att yrken med 
högre socio-ekonomisk status (t.ex. högre tjänstemän) liksom ”trendiga” 
yrken (t.ex. media eller reklam) har en större andel alkoholkonsumenter och 
fler som dricker ofta samtidigt som en mindre andel av dem uppger negativa 
konsekvenser eller problem i samband med sitt drickande. Svaren på vissa 
andra frågor indikerar dock att det förekommer alkoholrelaterade problem 
även bland dessa grupper. Tydligast syns detta bland kvinnor inom media 
och reklam. Deras genomsnittliga alkoholkonsumtion är mycket hög, särskilt 
i jämförelse med kvinnor i allmänhet. Män som har ett traditionellt 
skandinaviskt dryckesmönster uppvisar det motsatta mönstret. De dricker 
mer sällan, men i större mängder när de väl dricker. Dessutom uppger de 
mer negativa konsekvenser av sitt berusningsdrickande.  

Grupper inom högre socio-ekonomiska strata, liksom personer i ”trend-
sättarbranscher”, uppvisar alltså ett mera kontinentalt drickande som, åtmin-
stone enligt personernas egen utsago, sällan är kopplat till några egentliga 
problem. Dessa grupper är synonyma med de mest makt- och resursstarka i 
samhället, vilket också är en av de viktigaste anledningarna till de snabba 
förändringar som vi idag ser av svensk alkoholpolitik. 
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10. PROBLEM PÅ GRUND  
AV ANDRAS DRICKANDE 

 
Klara Hradilova Selin 

INLEDNING 

Vid försök att uppskatta den totala nivån av problem som alkoholen orsakar 
i ett samhälle koncentreras analysen vanligtvis till uppgifter från personer 
som dricker och deras egna bedömningar av vilka konsekvenser deras 
konsumtion får, såväl för dem själva som för andra. Runt en person som 
dricker för mycket eller på ett problematiskt sätt, finns ofta andra personer – 
familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater – som påverkas på ett eller annat 
sätt. För de som står verkligt nära en person med alkoholproblem kan hela 
livsstilen förändras. Men även andra - personer på gatan, på tunnelbanan, i 
en bar eller liknande - kan bli offer för en annan persons berusade uppträ-
dande. Vid skattningar av alkoholrelaterade problem saknas oftast dessa 
personers erfarenheter. 

I en nationell svensk frågeundersökning från 1996 uppgav ungefär 37 
procent av de tillfrågade att det fanns någon bland deras närstående som 
hade, eller hade haft, problem med alkohol. En liknande fråga ställdes i en 
annan undersökning år 2002 och andelen som svarade jakande då var cirka 
50 procent. Även om det föreligger vissa metodologiska skillnader mellan de 
båda undersökningarna31, kan dessa inte förklara hela ökningen. Vi vet 
också att totalkonsumtionen under samma tidsperiod ökade med ungefär två 
liter ren alkohol per vuxen (Leifman & Gustafsson, 2003) med en ökning av 
en del alkoholrelaterade problem som följd. Det är därför rimligt att anta att 
även antalet personer som hade någon närstående med alkoholproblem 
ökade. Förutom att siffrorna ger oss en fingervisning när det gäller utveck-
lingen över tid, visar de också att alkohol alltid påverkar åtskilliga fler perso-
ner än bara de som dricker. 

                                                      
31  Båda var emellertid utformade som telefonintervjuer, hade lika stor svarsfrekvens och 

genomfördes av privatägda företag. Dessa analyser är inte tidigare publicerade. 
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Dessutom förekommer det situationer med våld eller hot, där offret och 
den berusade ”gärningsmannen” är fullständiga främlingar för varandra. 
Även om alkohol vare sig är en nödvändig eller tillräcklig orsak till våld, 
finns det starka bevis för ett statistiskt samband mellan alkoholkonsumtion 
och våld, både på individ- och aggregerad nivå. Sambandet är dokumenterat 
såväl i Sverige som i andra länder (t.ex. Room & Rossow, 2001; Lenke, 
1990). Den andel av våldet som statistiskt kan relateras till alkohol varierar 
dock mellan olika kulturer och forskningen visar att sambandet, på befolk-
ningsnivå, är högre i norra och östra Europa än i Sydeuropa (Room & Ros-
sow, 2001). 

I föreliggande arbete kommer vi att närmare granska vilka som lider 
mest av andras drickande och på vilket sätt. I huvudsak koncentreras 
analysen till fyra händelser – att den svarande besvärats av en berusad på 
offentlig plats eller i en privat miljö, att han/hon varit rädd för en berusad 
person och, slutligen, att denne skadats av en berusad person – vid 
åtminstone ett tillfälle under de senaste 12 månaderna före intervjutillfället. 
Finns det några skillnader mellan män och kvinnor, mellan ungdomar och 
äldre, mellan personer med olika alkoholvanor, och, faktiskt, mellan offer 
och gärningsmän? Dessa är några av de frågeställningar som detta kapitel 
ägnas åt. 

TIDIGARE RESULTAT 

Förvånande nog finns det endast ett fåtal undersökningar, särskilt sådana 
som rör svenska förhållanden, som inriktat sig mer på konsumentens om-
givning än på konsumenten. Ännu färre tar upp samspelet mellan konsu-
menten och andra personer. I de flesta fall har man utgått från alkoholkon-
sumenten. Den intervjuade tillfrågas vanligtvis om huruvida hans/hennes 
drickande har orsakat några reaktioner från andra människor, om han/hon 
har varit inblandad i gräl eller slagsmål beroende på hans/hennes alkohol-
konsumtion, osv. Det är sällan förekommande att den svarande ombes 
uppge om han/hon upplevt några negativa konsekvenser av någon annans 
drickande. 

Ett fåtal undersökningar har dock tagit upp den frågeställningen. En av 
dem är en nordisk studie av Mäkelä m.fl. från 1999. Syftet var att jämföra 
alkoholvanorna i Finland, Danmark, Norge och Sverige. Några av frågorna 
handlade om att bli offer för berusade personer. Data insamlades 1996 och 
undersökningsperioden avsåg de senaste 12 månaderna före intervjutillfället. 
Forskarna fann, bland annat, att svenskar i större utsträckning än boende i 
övriga Norden uppgav att de blivit negativt påverkade av andras drickande, 
men de skilde sig inte mycket från danskarna. Även då man konstanthöll 
respondentens egen konsumtionsnivå översteg svenskarnas andel som 
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rapporterade sådana händelser medelvärdet från övriga nordiska länder. En 
något högre andel svenska kvinnor än män uppgav sig ha blivit obehagligt 
berörda. De vanligaste händelserna var att bli besvärad av någon berusad på 
en offentlig plats (ungefär var fjärde man/kvinna) och att känna sig rädd för 
en berusad person man mötte på gatan (24 procent bland kvinnorna och 12 
procent bland männen). Särskilt andelen personer som känt sig rädda var 
högre i Sverige än i övriga nordiska länder. I samtliga fyra länder var andelen 
som uppgav att de på något sätt blivit illa berörda särskilt hög bland yngre 
(19 – 34 år). 

Samma frågor hade tidigare använts i en norsk undersökning från 1994 
(Amundsen m.fl., 1995; Pernanen, 2001). Även enligt dessa resultat var det 
de yngsta som föreföll vara den mest sårbara gruppen. Vidare verkade de 
flesta händelserna vara vanligare i städer, särskilt i Oslo, jämfört med i 
övriga Norge. 

Även utanför Europa saknas i stort sett liknande undersökningar, med 
undantag för några av äldre datum. En undersökning som genomfördes 
1981 i Berkley, Kalifornien, inriktade sig särskilt på sociala konsekvenser av 
drickande från ett offerperspektiv (Fillmore, 1985). Denna studie inklude-
rade fler frågor än de nordiska undersökningarna, men bland dem några 
som också använts i de nordiska frågeformulären. De intervjuade 
tillfrågades om de, i samband med någon annans drickande, blivit besvärade, 
fått någon ägodel förstörd, haft alkoholproblem i familjen eller bland sina 
vänner, om de utsatts för våld eller hot av berusade personer, eller varit med 
om olyckshändelser orsakade av någon berusad. De utsatta var oftast unga, 
ogifta och från en lägre socialgrupp. De var själva högkonsumenter 
och/eller hade hög frekvens av intensivkonsumtionstillfällen. Att själv ha 
alkoholproblem var den variabel som starkast predicerade risken att bli 
negativt påverkad av någon annans drickande. Risken ökade betydligt ju 
oftare respondenten besökte barer. Författarens slutsats blev att de som 
faller ”offer” för andras drickande förefaller att ha vissa gemensamma drag 
med alkoholproblematiker, d.v.s. vara potentiella ”gärningsmän”. Detta 
stämde i högre grad för män än för kvinnor; kvinnor som inte själva drack 
mycket alkohol löpte större risk att falla offer än män med lika moderata 
konsumtionsvanor. Det var vidare vanligare att kvinnor blev offer för någon 
familjemedlem eller bekant till familjen. En ytterligare slutsats blev därför att 
kvinnor överlag är mer sårbara, särskilt i sådana sociala sammanhang där det 
dricks mycket alkohol samt om de lever tillsammans med en alkoholpro-
blematiker eller själva dricker större mängder alkohol. 

En kanadensisk undersökning från 1989 (Eliany, 1992) omfattar ett antal 
variabler som berör offerperspektivet. Så många som 78 procent hade nå-
gon gång under sin livstid upplevt något problem som hörde ihop med 
någon annans drickande. För nästan hälften av de intervjuade, 45 procent, 
hade detta inträffat de senaste 12 månaderna. Det vanligaste var att ha blivit 
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förolämpad eller besvärad av någon, att ha störts av högljudda fester eller att 
ha varit inblandad i ett slagsmål med någon berusad. En något högre andel 
män än kvinnor uppgav sig ha råkat ut för dessa händelser. I överensstäm-
melse med övriga undersökningar avtog andelen utsatta med åldern. 
Högkonsumenter tenderade att uppge högre risk än andra. Ett svårtolkat 
samband mellan utbildning och grad av utsatthet kunde observeras. 
Personer med akademisk utbildning var de minst utsatta, medan de som 
hade den (enligt den använda kategoriindelningen) näst högsta utbildnings-
nivån var de som i störst utsträckning råkat illa ut. Dessutom löpte kanaden-
sare som var ensamstående, separerade eller frånskilda högre risk att påver-
kas negativt av andras drickande än gifta och änkor/änklingar. 

Totalt sett visar alla nämnda undersökningar ett liknande mönster. Även 
om antalet frågor, liksom deras formulering, skilde sig studierna emellan, 
fanns det också många likheter. De sammanfattande mått som, i varje stu-
die, konstruerades utifrån dessa frågor ledde till liknande slutsatser: de som i 
högst grad drabbades av andras drickande tenderade att vara unga, ensam-
stående och, framför allt, själva vara högkonsumenter. Endast små köns-
skillnader kunde noteras och dessa gick dessutom i olika riktningar beroende 
på vilken undersökning det gällde. Fillmore's slutsats att ”offren” liknar 
”gärningsmännen” förefaller alltså rimlig, även utifrån andra undersök-
ningar, men det skulle kunna tilläggas att riskerna också är högre i miljöer 
där det dricks större mängder alkohol i ett socialt sammanhang (i städer, 
barer, osv.). 

METOD 

Ett delurval bestående av 1 855 intervjupersoner (delurval B) ombads be-
svara fyra frågor om huruvida de blivit offer för någon annans berusade 
beteende. Samtliga frågor har även tidigare använts i Sverige (Mäkelä m.fl., 
1999). Som tidigare nämndes frågades de intervjuade om de, under de 
senaste 12 månaderna före intervjutillfället, blivit besvärade av någon 
berusad på offentlig plats eller i en privat miljö liksom om de känt sig rädda 
för eller blivit skadade av en berusad person. De som uppgav något tillfälle 
då de känt sig rädda och/eller blivit skadade frågades dessutom om sin 
relation till personen ifråga. 

Utifrån dessa frågor har ett additivt index konstruerats, avsett att mäta en 
mer allmän grad av utsatthet. Det bör hållas i minnet att indexet inte mäter 
utsatthet i kvantitativa termer. Snarare mäter det hur många olika slags hän-
delser en respondent har varit med om. Exempelvis får en person som ofta 
känner sig rädd för en berusad (t.ex. för en nära familjemedlem) samma 
poäng som någon som endast vid ett tillfälle under de senaste 12 månaderna 
blivit besvärad av någon berusad.  
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I den beskrivande delen av analysen redovisas, uppdelade efter kön och 
ålder, procentandelar positiva svar för var och en av de fyra frågorna liksom 
för hela indexet. Variansanalys och logistisk regressionsanalys32 användes för 
att visa resultatens statistiska signifikans, då med kontroll för ytterligare ett 
antal sociodemografiska variabler förutom kön och ålder – att vara 
gift/sammanboende (ja/nej), utbildning (högsta uppnådda), boenderegion 
och dryckesvanor (konsumtionsnivå och frekvensen intensivkonsumtions-
tillfällen). Boenderegion kategoriserades utifrån befolkningstäthet33. 
Konsumtionsnivån mättes med hjälp av kvantitet-frekvensskalan (se Kapitel 
1) och intensivkonsumtion med frekvensen av dryckestillfällen med 
konsumtion av minst en flaska vin eller motsvarande mängd annan alkohol. 
En logaritmisk transformering av konsumtionsmängden används i 
regressionsmodellerna34. Data har viktats efter köns- och ålderssammansätt-
ning i hela populationen. 

RESULTAT 

Att bli besvärad av, rädd för  
eller skadad av en berusad person 

Att bli besvärad på någon offentlig plats är den vanligast förekommande 
händelsen bland de som studeras här; den rapporterades av nästan hälften 
av de intervjuade (44 procent), av kvinnor i samma utsträckning som av män 
(se Figur 10.1). Den bland männen näst vanligast rapporterade händelsen 
var att ha blivit besvärad av en berusad person i en privat miljö (19 procent 
jämfört med 16 procent bland kvinnorna: F=2,75; p=0,0976), medan det 
bland kvinnorna var vanligare att ha känt sig rädd. Att känna sig rädd för 

                                                      
32  Se Kapitel 5 för en mer detaljerad beskrivning av metoden 
33  Sveriges kommuner kodades på följande sätt, med det högsta värdet för den med störst 

folkmängd: Stockholm (1.239 miljoner invånare); Göteborg och Malmö (504 000 respek-
tive 244 000 invånare); kommuner med mer än 90 000 invånare inom en radie av 30 km 
från centralorten, kommuner med fler än 27 000 men färre än 90 000 invånare inom en 
radie av 30 km från centralorten och med över 300 000 invånare, kommuner med fler än 
27 000 men färre än 90 000 invånare inom en radie av 30 km från centralorten och med 
färre än 300 000 invånare och, slutligen, kommuner mer färre än 27 000 invånare inom 
en radie av 30 km. 

34  Konsumtionen tenderar att vara lognormalt fördelad (med många lågkonsumenter och få 
högkonsumenter) men genom en logaritmisk trasformering simulerar vi en normalfördel-
ning, nödvändig för användning av de avsedda analysmetoderna. 
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någon berusad är också den händelsen som uppvisar den mest signifikanta 
könsskillnaden; 28 procent av kvinnorna uppgav sig ha känt så vid något 
tillfälle under de senaste 12 månaderna medan motsvarande andel bland 
männen endast var 17 procent (F=30,37; p=0,0001). Nästan 8 procent av 
männen och 5 procent av kvinnorna (F=7,63; p=0,0058) hade, enligt egna 
uppgifter, skadats av en berusad person.  

Figur 10.2 redovisar svarsfördelningar för tre olika ålderskategorier. För 
samtliga fyra händelser var det de unga, d.v.s. yngre än 30 år, som oftast 
angav att de varit utsatta. Andelarna minskar med stigande ålder. Alla skill-
nader är statistiskt säkerställda. Över 70 procent i den yngsta gruppen sade 
sig ha blivit besvärade på en offentlig plats, 35 procent hade blivit besvärade 
i en privat miljö och ungefär lika stor andel hade känt sig rädda för en beru-
sad person. Så många som 15 procent (14 procent bland unga kvinnor och 
17 procent bland unga män), hade skadats av en berusad person under den 
senaste 12-månadersperioden. 

I Tabell 10.1 återges oddskvoter för var och en av de fyra händelserna, 
mot bakgrund av sociodemografiska faktorer, dels separat för män och 
kvinnor och dels för samtliga, men kontrollerat för kön. I samtliga dessa 
modeller är ålder den faktor som starkast predicerar respondenternas utsatt-
het; ju yngre personen är, desto större är risken att ha drabbats av någon 
annans drickande. Detta gäller såväl för män som för kvinnor, men ålders-
effekten är mindre uttalad för män då det gäller att ha känt sig rädd. Tillfäl-
len då man har känt sig rädd för någon berusad är också den enda typen av 
utsatthet där en signifikant skillnad mellan kvinnor och män kan observeras, 
kontrollerat för de övriga variablerna. Kvinnor uppger sådana händelser i 
högre grad än män. 

Vid sidan av låg ålder är hög utbildning positivt korrelerad med att ha 
blivit störd av en berusad person på en offentlig plats, särskilt för män. 
Vidare tenderar kvinnor bosatta i mer urbaniserade områden liksom kvinnor 
med högt antal intensivkonsumtionstillfällen att något oftare uppge sig ha 
blivit besvärade på offentlig plats, även om dessa resultat endast är svagt 
signifikanta. 

En hög frekvens av intensivkonsumtionstillfällen predicerar också risken 
att bli besvärad i privat miljö. Detta gäller båda könen, men speciellt för 
kvinnorna. Att vara gift eller sammanboende förefaller att ha en skyddande 
effekt för männen när det gäller risken för att ha blivit besvärad i en privat 
miljö; denna risk är 35 procent lägre bland dem som är gifta eller samman-
boende jämfört med ensamstående män.  

Högutbildade män anger vidare signifikant mer ofta än män med lägre 
utbildning att de blivit besvärade såväl i offentlig som privat miljö liksom att 
de känt sig rädda för en berusad person. Kvinnor, och i lägre grad även 
män, som själva dricker sparsamt med alkohol har oftare känt sig rädda för 
en berusad person. Även kvinnor bosatta i urbaniserade områden 
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rapporterar oftare att de vid något tillfälle känt sig rädda för någon som var 
berusad, medan inget liknande samband kunde observeras för män.  

FIGUR 10.1. ANDELEN SOM BLIVIT OFFER FÖR EN BERUSAD PERSON. 
EFTER KÖN. N=1846 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Besvärad
offentligt

Besvärad
privat

Rädd Skadad

Pr
oc

en
t

Kvinnor
Män

 

FIGUR 10.2. ANDELEN SOM BLIVIT OFFER FÖR EN BERUSAD PERSON. 
EFTER ÅLDER. N=1846. 
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TABELL 10.1. LOGISTISK REGRESSIONSANALYS AV FYRA PROBLEM 
ORSAKADE AV ANDRAS DRICKANDE MOT SOCIODEMOGRAFISK BAK-
GRUND. ODDSKVOTER. 

 Besvärad på offentlig plats Besvärad i privat miljö 

 M 
(n=876) 

Kv 
(n=915) 

Samtliga
(n=1791)

M 
(n=877)

Kv 
(n=918)

Samtliga 
(n=1795) 

Kön: kvinna   1,10   0,91 
Ålder: stigande 0,97*** 0,96*** 0,96*** 0,98*** 0,96*** 0,96*** 
Gift/samboende: ja 0,80 0,92 0,89 0,65* 0,98 0,81 
Utbildning: högre 1,14** 1,10* 1,12** 1,21** 1,05 1,13** 

Bebyggelsetäthet: 
högre 

1,05 1,10(*) 1,08(*) 1,07 1,02 1,05 

Medelkonsumtion: 
stigande 

0,99 0,99 1,00 0,91 0,97 0,94 

Intensivkonsumtion: 
oftare 

1,06 1,15(*) 1,08(*) 1,13(*) 1,19* 1,13* 

   
 Rädd Skadad 

 M 
(n=874) 

Kv 
(n=916)

Samtliga 
(n=1790)

M 
(n=874) 

Kv 
(n=917) 

Samtliga 
(n=1791) 

    Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 Modell 2 
Kön: kvinna   1,75***     0,69 
Ålder: 
stigande 

0,99* 0,97*** 0,98*** 0,96*** 0,97** 0,94*** 0,95*** 0,96*** 

Gift/sam-
boende: ja 

0,96 0,79 0,89 0,84 0,88 0,69 0,70 0,82 

Utbildning: 
högre 

1,21** 1,03 1,11* 1,02 1,12 1,08 1,10 1,11 

Bebyggelse-
täthet: högre 

1,08 1,13* 1,12* 1,04 1,01 0,87 0,86 0,95 

Medelkon-
sumtion: 
stigande 

0,91(*) 0,87** 0,89*** 0,94 0,89 0,91 0,90 0,90 

Intensivkon-
sumtion: 
oftare 

0,99 1,09 1,02 1,23 (*) 1,14 1,17 1,08 1,11 

Aggression i 
samband med 
eget drickande

    5,95***  5,33** 5,65*** 

(*) p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.0001 
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När det gäller den allvarligaste och mest objektivt definierade formen av 
utsatthet, att skadas av en berusad person, d.v.s. det alternativ som ger minst 
utrymme för personliga bedömningar, har två modeller testats. Modell 1 
omfattar samma sociodemografiska variabler som använts i tidigare model-
ler, medan Modell 2 dessutom innefattar ett mått över den tillfrågades 
eventuella aggressiva beteende i samband med hans/hennes egen alkohol-
konsumtion. Det utgörs av summan av två variabler – att ha varit inblandad 
i slagsmål när man druckit samt att någon – intervjupersonen eller någon 
annan - blivit skadad till följd av intervjupersonens drickande (poäng från 0 
till 2). Även om det inte står klart om det var respondenten som initierade 
slagsmålet eller direkt orsakade en annan persons skada, speglar frågorna 
hans/hennes mer aktiva roll i ett mer eller mindre våldsamt händelseförlopp 
i samband med sitt eget drickande. 

Den sociodemografiska bakgrunden, förutom låg ålder, förklarar lite av 
variationen i risken att bli skadad av någon annan berusad person. Det finns 
enbart en svagt signifikant tendens till ökad risk för män som själva dricker 
ofta stora mängder alkohol vid ett tillfälle (Modell 1). När måttet för aggres-
sivt beteende läggs till för män, förändras estimaten inte på något dramatiskt 
sätt, men ålderseffekten minskar något och oddskvoten för intensivkon-
sumtion är inte längre signifikant. Att inkludera aggressionsvariabeln 
förändrar i ännu mindre grad betydelsen av de övriga bakgrundsvariablerna 
bland kvinnor. Både för kvinnor och, i ännu högre grad för män, gäller dock 
att aggressivt beteende under alkoholens inflytande mer än femdubblar (för 
män sexdubblar) risken för att själv bli skadad av en annan berusad person. 

Relationen mellan personer som upplevt rädsla  
eller blivit skadade och den som orsakade detta  

Det finns en slående skillnad mellan män och kvinnor då det gäller deras 
relation till den berusade person som tillfogat dem en skada. Antalet 
kvinnor som uppgav sig ha blivit skadade är lågt, 46 individer. Andelarna i 
Tabell 10.2 ger dock en indikation på att det är mycket vanligare för kvinnor 
att bli skadade av någon de känner, medan motsatsen gäller för män. 
Ungefär 30 procent av de kvinnor som skadats uppgav att personen som 
orsakade skadan var någon de inte kände; samma uppgift lämnade 70 
procent av männen. Ett fåtal kvinnor, men ingen man, uppgav att personen 
ifråga var deras partner. 
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TABELL 10.2. RELATION MELLAN PERSONER SOM BLIVIT RÄDDA FÖR 
ELLER SKADADE AV EN BERUSAD PERSON OCH ”GÄRNINGSMANNEN”. 
EFTER KÖN. PROCENT. 

Vilken var 
din relation 
till personen 
som … 

…orsakade skadan? …du känt dig rädd för? 

 Kvinnor 
(n=46) 

Män 
(n=70) 

Samtliga 
(n=116) 

Kvinnor 
(n=259) 

Män 
(n=156) 

Samtliga 
(n=415) 

Din partner 13  0  5  4  0  2 
En annan 
familjemedlem

19  7 12  4  2  3 

En vän 16 10 12  6  4  6 
En bekant 17 11 13 14 11 13 
En främ-
mande person

30 69 55 69 79 73 

Någon annan  7  3  5  6  5  6 
 

När det gäller att ha känt sig rädd är skillnaderna mellan könen inte lika 
stora men de går i samma riktning. För både kvinnor och män var det vanli-
gaste alternativet att den berusade varit en för dem okänd person (69 pro-
cent av kvinnorna och 79 procent av männen som känt sig rädda för någon 
berusad). Även här var dock andelen kvinnor som uppgav att det rörde sig 
om någon de kände klart högre än den bland männen. Ingen man hade känt 
sig rädd för en berusad partner, medan detta var fallet för 4 procent av 
samtliga kvinnor som vid något tillfälle känt sig rädda (n=259).  

Antal händelser av utsatthet 
Figur 10.3 är ett diagram av en korellationsmatris som visar hur de fyra här 
aktuella händelserna är relaterade till varandra. De är alla signifikant positivt 
korrelerade med varandra, vilket tyder på att ett positivt svar på ett av alter-
nativen ökar sannolikheten för instämmande svar även på en eller fler av de 
övriga. I form av en additiv skala, med poäng från 0 till och med 4, uppvisar 
frågorna en tämligen god intern reliabilitet (Cronbach´s alpha=0,58). Enligt 
en faktoranalys (principal components)35 laddar de alla högt på samma faktor 
(analysen redovisas ej). Även om de fyra frågorna inte är helt endimensio-
nella rent begreppsmässigt och tillfällen av upplevd rädsla är delvis 
relaterade till annan demografisk bakgrund, förefaller de, empiriskt sett, 
peka i ungefär samma riktning och därmed utgöra ett ganska pålitligt, om än 

                                                      
35  Se Kapitel 4 för beskrivning av analysmetoden. 
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något robust, sammanfattningsmått för negativ inverkan av någon annan 
persons drickande på intervjupersonen.  

 

FIGUR 10.3. KORRELATIONSMATRIS GÄLLANDE DE FYRA HÄNDELSER AV 
UTSATTHET, EFTER KÖN. CHI2 TEST. 

 

 
 

 

 

 

TABELL 10.3. KUMULATIV
OFFERSKALAN. EFTER KÖN O

Poängnivå Män Kvinn

   
≥1 51 54 
≥2 26 27 
≥3 9 9 
 4 2 2 

 
I Tabell 10.3 visas hur stor a
kön och ålder. Mer än hälften
upplevt åtminstone en av h
mellan män och kvinnor i 
betydande variation i graden 
väldigande majoritet av perso
med om åtminstone en av hä
cent, uppger sig ha upplevt 

 
 
 

Rädd

Besvärad i en 
offentlig miljö 

Besvärad i en 
privat miljö 

M:   Phi=0,25, p<0.0001 
Kv:  Phi=0,28, p<0.0001 

M:   Ph
Kv:  Ph

i=0,29, p<0.0001 
i=0,21, p<0.0001 

 M:  Phi=0,35, p<0.0001 
Kv:  Phi=0,26, p<0.0001 

M:   Phi=0,24, p<0.0001 
Kv:  Phi=0,16, p<0.0001 

   M: Phi=0,34, p<0.0001 
Kv:  Phi=0,37, p<0.0001 

 
1

      M: Phi=0,18, p<0.0001
Kv:  Phi=0,23, p<0.000
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A PROCENT VID OLIKA POÄNGNIVÅER PÅ 
CH ÅLDER. 

or 17-29 år 30-49 år 50+ år Samtliga 

    
78 56 39 53 
51 27 16 27 
21 9 5 9 
5 2 1 2 

ndel som nått olika poäng på offerskalan efter 
 av respondenterna, 53 procent, uppgav att de 

ändelserna. Det finns knappt några skillnader 
hur svaren fördelas. Däremot finns det en 
av utsatthet när hänsyn tas till ålder. En över-
nerna under 30 år, nästan 80 procent, har varit 
ndelserna, och mer än hälften av dem, 51 pro-
minst två. Den andel som utsatts för samtliga 

Skadad
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dessa obehagliga upplevelser, 5 procent, är inte heller att bortse ifrån. Per-
soner i åldrarna 30 – 49 tenderar att uppnå samma poängnivå som medel-
värdet för hela urvalet och de som är 50 år eller äldre är i signifikant lägre 
grad utsatta än de som är yngre än så. Skillnaderna är statistiskt säkerställda 
(GLM: F=111,7; p=0,0001). 

TABELL 10.4. LOGISTISK REGRESSIONSANALYS AV SANNOLIKHETEN ATT 
RAPPORTERA MINST TVÅ AV HÄNDELSERNA. EFTER KÖN OCH FÖR 
SAMTLIGA. ODDSKVOTER. 

 ≥ 2 händelser 
 Män  

(n=878) 
Kvinnor  
(n=919) 

Samtliga 
(n=1797) 

    
Kön: kvinna   1,14 
    
Ålder: äldre 0,97*** 0,95*** 0,96*** 
    
Gift/samboende: ja 0,80 0,85 0,87 
    
Utbildning: högre 1,15** 1,09 1,13** 
    
Bebyggelsetäthet: högre 1,11(*) 1,07 1,09* 
    
Medelkonsumtion: stigande 0,96 0,89* 0,92* 
    
Intensivkonsumtion: oftare 1,08 1,21* 1,13* 
    

 
(*) p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.0001 

 
För att få en mer detaljerad och statistiskt säkrare bild av vilka grupper som 
löper den största risken har logistisk regressionsanalys använts, med det 
ovan nämnda utsatthetsindexet som den beroende variabeln mot samma 
demografiska bakgrund som den som använts i tidigare modeller. Odds-
kvoterna som återges i Tabell 10.4 gäller risken att bli utsatt för minst två av 
de studerade händelserna.  

Återigen bekräftas det att ålder är den överlägset starkaste prediktorn för 
att bli offer för en berusad person, även när hänsyn tas till andra demogra-
fiska variabler samt egna dryckesvanor. En annan betydelsefull riskfaktor är 
utbildning, dock bara för män. Högutbildade män tenderar att uppge fler 
händelser av utsatthet. Sambandet mellan de egna dryckesvanorna och hän-
delser av utsatthet för andras drickande är inte entydigt; medan hög frekvens 
av intensivkonsumtion är relaterad till att uppleva minst två av händelserna i 
fråga, tycks en låg medelkonsumtion ha samma effekt; detta gäller dessutom 
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enbart kvinnor. Bland män tycks de egna alkoholvanorna, enligt våra resul-
tat, spela ingen viktig roll för risken att bli själv bli utsatt. 

SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

Resultaten visar att det i synnerhet är yngre personer, men exempelvis även 
högutbildade män liksom kvinnor med låg genomsnittlig alkoholkonsumtion 
liksom kvinnor med hög frekvens tillfällen av intensivkonsumtion som 
generellt löper signifikant högre risk än övriga att drabbas av någon annan 
persons drickande. Riskgrupperna skiljer sig dock något när det gäller olika 
typer av händelser av utsatthet. Exempelvis löper ogifta och/eller ensamstå-
ende män en högre risk att bli besvärade av en berusad person i en privat 
miljö, eller kvinnor i tätbebyggda områden oftare uppger att de känt sig 
rädda för samt blivit besvärade av någon berusad person på en offentlig plats. 

Dessa uppgifter överensstämmer, i viss utsträckning, med vad som 
framkommit i tidigare forskning. Ett undantag är att högutbildade män 
förefaller löpa större risk, trots att Fillmore (1985) drog en motsatt slutsats, 
nämligen att det är personer (oavsett kön) från lägre socialklasser som oftare 
råkar illa ut. I den Kanadensiska undersökningen (Eliany m.fl., 1992) visades 
vidare att de högutbildade uppgav lägst grad av utsatthet. Det är dock möj-
ligt att vissa skillnader mellan olika undersökningar främst beror på vilken 
typ av frågor som ställs snarare än på faktiska skillnader i graden av utsatt-
het. Tre av de fyra frågorna som analyserats här, d.v.s. samtliga utom den att 
bli skadad, kan mäta graden av känslighet och svarsbenägenhet hos de 
intervjuade mer än verkliga händelser i mer objektiv mening. Kanske har 
högutbildade män snarare lägre toleranströskel när det gäller andras drick-
ande än att de verkligen råkar oftare illa ut än män med lägre utbildning. En 
indikator på detta är att utbildningseffekten endast kunde observeras för de 
variabler som gav mest utrymme för personliga bedömningar, men inte när 
det gällde risken att bli skadad.  

Det är troligt att vissa av de signifikanta effekter som framkommer, t.ex. i 
Tabell 10.4, till stor del speglar den form av känslighet som beskrevs ovan; 
förutom effekten av hög utbildning hos män kan detta även gälla exempelvis 
det faktum att även låg alkoholkonsumtion, speciellt bland kvinnor, tycks 
vara relaterad till en högre grad av rapporterad utsatthet. Personer som 
själva dricker lite alkohol kan reagera starkare mot andras dryckesbeteenden. 
Effekten av låg ålder liksom den av hög frekvens intensivkonsumtionstill-
fällen bland kvinnor skulle, å andra sidan, i högre grad kunna återge utsatt-
het i mer objektiva termer. När allt kommer omkring skulle man dock kunna 
säga att en person är så utsatt som han/hon upplever sig vara. Det faktum 
att samma typ av beteende hos en berusad person orsakar problem för vissa 
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men inte för andra innebär inte att det i mindre utsträckning skall anses vara 
problematiskt. 

När det gäller tidigare studiers slutsats att offren liknar de potentiella 
gärningsmännen, kan den såväl få stöd som ifrågasättas utifrån resultaten 
från denna undersökning. Den största skillnaden rör den roll som intervju-
personens egna alkoholvanor spelar för risken att bli ett offer för någon 
annans drickande; denna effekt är inte speciellt stark när man, som i vårt fall, 
kontrollerar för ålder. Dessutom visar våra resultat att dryckesvanor har 
större betydelse bland kvinnor; sambandet mellan de svarandes eget drick-
ande och risken för utsatthet är marginellt bland män. Att däremot uppföra 
sig på ett aggressivt sätt när man druckit nästan sexdubblar risken för att 
själv bli skadad av en berusad person. Detta gäller båda könen, men i syn-
nerhet för män. Det finns med andra ord tecken på att en persons alkohol-
problem inte i sig ökar risken för att bli utsatt lika mycket som ett aggressivt 
beteende i samband med alkoholkonsumtion gör. På detta sätt liknar offren 
potentiella gärningsmän. Det är dessutom sannolikt att, när det gäller att bli 
skadad av någon berusad, kan samma person som vid ett tillfälle har varit 
gärningsman, vara offer vid nästa. 

Förutom att kvinnor uppger fler tillfällen då de känt sig rädda för en be-
rusad person, kunde inga signifikanta könsskillnader observeras när det 
gäller de övriga tre händelserna. Däremot finns det en klar skillnad i relatio-
nen till förövaren. Kvinnor rapporterar i högre grad att den berusade perso-
nen de känt sig rädda för, men i synnerhet personen som skadade dem, var 
någon de kände väl, medan det motsatta gäller män. Detta ligger i linje med 
var andra studier har visat. 

Ålderns betydelse står i en klass för sig och förtjänar mer uppmärksam-
het. Flera undersökningar har visat att unga, i synnerhet unga män, oftare än 
andra dricker i sociala sammanhang – på pubar, i barer, på fester, omgivna 
av andra personer som dricker mycket (t.ex. Engels m.fl., 1999). Risken för 
någon typ av konflikt, beroende på ens eget eller andras drickande, är därför 
mer omedelbar. I en studie av Rossow (1996) framkom att ju oftare respon-
denterna besökte offentliga utskänkningsställen, desto oftare skadades de av 
berusade personer, även när man kontrollerade för intervjupersonens egna 
dryckesmönster. Relationen mellan ålder, situationella faktorer och utsatthet 
för en berusad persons beteende behöver fortfarande undersökas genom 
fortsatt forskning, speciellt med hänsyn till olika dryckeskulturer. 

 

 176 



Problem på grund av andras drickande 

REFERENSER  

Amundsen, A. m.fl. (1995): Alkohol og narkotika i Oslo. SIFA rapport 1/95. 
Oslo. National institute for Alcohol and Drug Research  

Eliany, M. m.fl. (1992): Alcohol and Other Drug Use by Canadians: A National 
Alcohol and Other Drugs Survey (1989). Technical Report. Ottawa: Health 
and Welfare Canada 

Engels, R. C .M .E.; Knibbe, R. A. & Drop, M. J.(1999): Why do late ado-
lescents drink at home? A study on psychological well-being, social inte-
gration and drinking context. Addiction Research, 7(1):31-46 

Fillmore, K. (1985): The Social Victims of Alcohol. British Journal of Addiction 
80: 307-314 

Leifman, H & Gustafsson, N-K (2003): En skål för det nya milleniet – en studie 
av svenska folkets alkoholkonsumtion i början av 2000-talet. Forskningsrap-
port nr 11, SoRAD, Stockholm  

Lenke, L. (1990): Alcohol and criminal violence: Time series analysis in a 
comparative perspective. Stockholm, Sverige: Almquist and Wiksell Inter-
national  

Mäkelä, P., Fonager, K., Hibell, B., Nordlund, S., Sabroe, S. & Simpura, J. 
(1999): Drinking Habits in the Nordic Countries. National institute for 
Alcohol and Drug Research, Oslo. SIFA rapport nr 2/99 

Pernanen, K. (2001): Consequences of drinking to friends and the close social 
environment. I: Klingemann, H. & Gmel, G. (red.): Mapping the Social 
Consequences of Alcohol Consumption, s 53-65, Kluwer Academi Publishers 

Rehm, J. & Gmel, G (2002): Aggregating dimensions of alcohol consumption to 
predict medical and social consequences. Journal of Substance Abuse 12; 
155-168 

Room, R. & Rossow, I (2001): Share of violence attributable to drinking. 
Journal of Substance Use, 6(4): 218-228  

Rossow, I. (1996): Alcohol-related violence: The impact of drinking pattern and 
drinking context. Addiction, 91(11):1651-1661  

 177 





Drickandets fördelar 

11. DRICKANDETS FÖRDELAR 

 
Robin Room & Klara Hradilova Selin 

INLEDNING 

De undersökningar som genomförts angående de för konsumenten positiva 
följderna av att dricka alkohol kan delas in i tre huvudområden. Ett an-
greppssätt, som började användas för mer än 50 år sedan (Riley m.fl., 1948), 
är att undersöka i vilken grad alkoholkonsumenter instämmer med ett antal 
föreslagna orsaker till drickandet. I de tidiga frågeundersökningarna i USA 
brukade orsakerna ofta indelas i två kategorier, ”sociala”, t.ex. ”Jag dricker 
för att alla andra gör det” eller ”personliga” - respektive ”flykt”- orsaker 
som ”Jag dricker för att jag behöver det när jag känner mig spänd och ner-
vös”. Vid analyserna betraktades vanligen de ”sociala” orsakerna på ett 
positivt sätt, medan ett instämmande med ”personliga” eller ”flykt”-skäl 
ansågs problematiskt och, i vissa undersökningar, faktiskt användes som 
indikator på problemdrickande (Mulford & Miller, 1960; Cahalan, 1970). 
Tidigt upptäckte forskare att personer med hög alkoholkonsumtion angav 
ett större antal orsaker än andra (Knupfer m.fl., 1963) och att de som angav 
”personliga” skäl också tenderade att instämma med de ”sociala”. 

Att intresset inriktades mot orsakerna till drickandet påverkades av den 
fokusering på motivation som vid den tiden dominerade inom den ameri-
kanska psykologin. Vid mitten av 1970-talet började emellertid samhälls-
forskare att ifrågasätta en bokstavlig tolkning av svaren och började fundera 
över uppgivna orsaker till alkoholkonsumtion utifrån Mills’ begrepp ”situa-
ted vocabularies of  motive” (Mills, 1940). Från denna utgångspunkt ansågs 
svaren på de i förväg formulerade frågorna inte endast återge personliga 
känslor utan även hur drickandet uppfattades och konstruerades i den inter-
vjuades kulturella omgivning. Man ansåg svaren ofta vara ganska övervägda, 
eftersom såväl den tillfrågade som forskaren var väl medvetna om att ett 
instämmande i t.ex. ”Jag dricker för att jag behöver det när jag känner mig 
spänd och nervös” var att hålla med om något som, i en kultur där själv-
kontroll betraktades som något av yttersta vikt, sågs som ett dåligt tecken. 
När forskare som ägnade sig åt frågeundersökningar av alkohol började 
genomföra jämförande studier av olika kulturer, fick emellertid de tidigare 
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använda frågorna nytt liv som indikatorer på olikheter i alkoholdrickandets 
kulturella klimat (Anonym, 1984).  

Under tiden har fokus på intervjupersoners svar på frågor om orsaker till 
drickande som indikatorer på hans/hennes grundläggande motivation till 
handling i viss utsträckning fortsatts inom psykologisk forskning. Cox och 
Klinger (1988) lade fram en ”motivationsmodell” för alkoholbruk där de 
föreslår att ”motives provide the final common pathway to alcohol use and 
misuse” (Collins & Bradizza, 2001). Traditionen att undersöka orsaker till 
drickande och deras relation till högkonsumtion eller alkoholproblem har 
fortsatts särskilt i urval av unga konsumenter (t.ex. Carey & Correia, 1997), 
varvid nyare forskning uppmärksammat samspelet mellan dryckessamman-
hang och orsaker till drickande (Kairouz m.fl., 2002; Johnson m.fl., 1999). 

Det andra vanliga angreppssättet för att mäta alkoholkonsumtionens po-
sitiva effekter var att försöka studera vilka effekter man förväntade sig när 
man drack eller om man hade druckit. Medan det enbart var konsumenter 
som tillfrågades om orsakerna till konsumtionen, kunde frågor om förvänt-
ningar också ställas till icke konsumenter och det centrala för denna typ av 
forskning var tanken att om förväntningarna på något vis kan förändras, 
skulle alkoholkonsumtion kunna förebyggas eller debuten fördröjas, eller så 
skulle dryckesmönstret kunna förändras - något som har dock visat sig inte 
vara så lätt att åstadkomma (Jones m.fl., 2001). Frågor om ett brett 
spektrum av förväntningar har ställts och medan vissa forskare lagt tonvik-
ten vid förväntade positiva effekter, har andra även inkluderat negativa så-
dana – även om, som Leigh (1989) påpekade, den subjektiva bedömningen 
av vilka effekter som är positiva och vilka som anses negativa varierar från 
person till person. Genom faktoranalys grupperades svaren till mellan tre 
och sex skalor. Exempelvis innefattar de som konstruerades av Brown m.fl. 
(1980) synen på alkohol som en ”global positive transforming agent”, som 
något som ökar njutningen vid sociala och fysiska aktiviteter, som leder till 
förbättrad sexuell förmåga och upplevelse, som ger ökad styrka och aggres-
sivitet, ökad självsäkerhet i sociala sammanhang och minskar spänningar. 

Att förvänta sig en viss effekt är inte detsamma som att faktiskt uppleva 
den. En beskrivning av förväntningar på alkoholkonsumtion ger en levande 
bild av vad alkoholen kan eller inte kan åstadkomma för den svarande, men 
bildens färg kommer från blandade källor. Personlig erfarenhet och iaktta-
gelser av andra är kanske inblandade, men också alkoholens symbolvärde i 
kulturen i allmänhet. För att få en uppfattning om hur starkt kulturen bidrar 
till förväntningarna behöver man bara tänka på de associationer som omger 
ord som ”champagne” eller ”hembränt” och som delas även av den som 
aldrig konsumerat drycken ifråga. Även om den bild som svaren ger kanske 
kan vara tillräcklig för att förutse den intervjuades beteende, är den inte 
någon tillfredsställande vägledning till kunskaper om hans/hennes verkliga 
erfarenheter av alkohol. 
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Det tredje angreppssättet var att ställa direkta frågor om den intervjuades 
positiva erfarenheter i samband med alkohol. Medan litteraturen utifrån de 
två förstnämnda infallsvinklarna huvudsakligen rör förhållanden i USA, 
kommer den forskning som utgår från det tredje perspektivet huvudsakligen 
från de nordiska länderna. Ett undantag är den analys Roizen (1983) genom-
förde av svar i USA på en serie av 12 allmänna påståenden om ”hur alko-
holen påverkar Dig”. Av de fyra påståenden som flest höll med om – ”Jag 
blir vänskaplig”, ”Den gör mig pratsam”, ”Den gör mig sömnig” och ”Jag 
blir romantisk” – skulle förmodligen åtminstone tre betraktas som positiva 
av de flesta. Resultaten från dessa undersökningar, som speglat vad man har 
kommit fram till i nordiska länder, visar att dessa effekter, åtminstone ibland, 
oftare rapporterades av högkonsumenter samt yngre personer. 

I senare undersökningar inom denna forskningstradition har de iakttagna 
positiva konsekvenserna oftast betraktats som ett komplement till svaren på 
en serie frågor om drickandets negativa följder och dessa två områden har ofta 
analyserats tillsammans (t.ex. Mäkelä & Simpura, 1985; Mäkelä & Mustonen, 
1988, 1996; Nyström. 1992; Bondy, 1995; Mustonen & Mäkelä, 1999). 

Det är emellertid värt att lägga märke till att påståenden om negativa er-
farenheter, såväl inom nordisk tradition som annan forskning, ofta gällt 
specifika, konkreta händelser (t.ex. varit inblandad i ett bråk eller ett slags-
mål, fått kläder eller andra föremål skadade), även om några av dem kunde 
vara mer allmänt formulerade (t.ex. varit mer högljudd och uppsluppen än 
vanligt; se Mustonen & Mäkelä, 1999). Många påståenden om positiva ef-
fekter var däremot formulerade i mer generella termer (t.ex. bli roligare och 
mer kvick i samtal, känna sig mer optimistisk). I viss mån ligger denna 
asymmetri inbyggd i den natur alkoholbrukets samband med positiva och 
negativa erfarenheter uppvisar; de positiva är vardagliga och ofta obetydliga 
medan de negativa är mer sällsynta men ibland allvarliga. 

Det har inte förekommit särskilt mycket diskussion om hur de tre olika 
angreppssätten och deras resultat skulle kunna sammanföras. Leigh (1990) 
påpekade att det, logiskt sett, är omöjligt att uppge en orsak till drickandet 
utan att samtidigt ha avslöjat sin förväntan att en speciell konsekvens skall 
uppnås. Cronin (1997) visade empiriskt att en skala över orsaker till drick-
ande (Reasons for Drinking Scale) förklarade en större andel av variansen i 
flera mått på alkoholbruk än förväntningar på alkohol gjorde. Det har 
hävdats att ”these findings suggest that motives are more proximal or direct 
determinants of  alcohol use than expectancies” (Collins & Bradizza, 2001). 
Om vi återknyter till Leigh’s fokus på de logiska sambanden mellan måtten, 
kan vi föreslå att en uppgiven orsak till drickandet, framförallt om den 
nämnts av en erfaren konsument, borde tyda på att den intervjuade åtmin-
stone ibland upplever effekten ifråga vid alkoholförtäring. Att uppleva vissa 
positiva effekter skulle förmodligen också förstärka de relevanta effektför-
väntningarna. Det är dock troligen inte alla intervjuade som anser detta vara 
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logiskt. Att undersöka de logiska och empiriska sambanden mellan de frågor 
som använts inom de tre forskningstraditionerna kan vara en framtida uppgift. 

Tidigare analyser av positiva erfarenheter av alkoholkonsumtion har visat 
att andelen som anger sådana, på det hela taget, ökar med konsumtionens 
storlek (t.ex. Hauge & Irgens-Jensen, 1990) på ett ganska linjärt sätt. När 
dessa resultat jämförts med riskkurvorna för negativa konsekvenser av 
drickandet har man konstaterat att andelen som anger sådana ökar mer 
brant vid högre konsumtionsvolymer, ”vilket gör det troligt att balansen 
mellan för- och nackdelar med att dricka alkohol är mest fördelaktig vid låga 
konsumtionsvolymer” (Mäkelä & Mustonen, 1988). Sambanden mellan kon-
sumtionsnivå och positiva och negativa konsekvenser uppvisar, åtminstone 
bland finska män, vissa åldersrelaterade skillnader; negativa erfarenheter av 
drickandet tenderar att med högre alkoholkonsumtion öka mer brant hos de 
äldre medan de positiva stiger mer brant bland de unga (Mäkelä & 
Mustonen, 1996). Undersökningar som vid analyserna även tagit hänsyn till 
frekvensen berusningstillfällen och högkonsumtion har i allmänhet funnit 
att såväl berusningsdrickande som total alkoholkonsumtion, oberoende av 
varandra, bidrar till att predicera upplevda positiva erfarenheter av drickan-
det (Bondy, 1995; Mäkelä & Mustonen, 2000). 

I föreliggande arbete tog vi dessa tidigare studier som utgångspunkt för 
att analysera de svar vi fått på frågor om alkoholkonsumtionens positiva 
följder av vuxna personer bosatta i Sverige. De frågor som använts är dels 
sådana som förekommit i tidigare nordiska undersökningar (Hauge & Irgens-
Jensen, 1990) och dels sådana som använts i en frågeundersökning i Ontario, 
Kanada (Paglia, 1995; Bondy, 1995). Frågorna kommer att studeras i relation 
till negativa konsekvenser av drickande, kontrollerat för konsumtionsvolym 
och frekvensen av dryckestillfällen med minst 6 drinkar samt med hänsyn 
demografisk bakgrund.  

UNDERSÖKNINGSMATERIAL 

De svar på frågor rörande positiva effekter av alkoholkonsumtion som 
analyseras här kommer från ett av delurvalen (delurval A) som omfattade 
1 829 intervjuade, däribland 1 515 som klassificerades som alkoholkonsu-
menter (hade druckit alkohol de senaste 12 månaderna).  

De svenska resultaten från 2002 års undersökning jämförs i Tabell 11.1 
med resultaten från flera tidigare undersökningar. Data i de nordiska fråge-
undersökningarna år 1979 samlades in genom postenkäter, intervjuerna i de 
finska undersökningarna 1984 och 1992 var personliga, och studien i Onta-
rio var en telefonundersökning. De olika datainsamlingsmetoderna liksom 
nyansskillnader i frågorna, ställda på fem olika språk, kan förklara en del av 
de skillnader som återfinns i tabellen. 
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Positiva konsekvenser av drickande. De personer som vid intervjutillfäl-
let var alkoholkonsumenter ombads att svara ”ja” eller ”nej” på åtta frågor 
om specifika sätt som ”alkoholen har hjälpt dig på” under de senaste 12 
månaderna. Frågornas formulering återfinns i Tabell 11.1, liksom detaljer 
om hur formuleringen ändrats jämfört med liknande frågor från andra 
undersökningar. En faktoranalys (principal components) visade att dessa 
frågor resulterade i en enda faktor, med ett Eigenvalue på 3,8; Cronbach’s 
alpha gällande ett index konstruerat av frågorna är 0,80.36

Försämrad självkontroll. Utifrån sju frågor (se Kapitel 4) konstruerades ett 
sammanfattningsmått för att mäta vad som ibland kallats beroendesymptom 
eller alkoholrelaterat symptomatiskt beteende. Intervjuade med aktuellt 
alkoholbruk ombads svara ja eller nej på frågor om svårigheter att sluta 
dricka när man väl börjat, att låta bli göra saker man planerat, att behöva en 
’drink’ dagen efter för att komma igång, känna skuldkänslor och ånger, inte 
komma ihåg vad som hände kvällen innan, känna sig deprimerad och 
ångestfylld dagen efter och, slutligen, att må illa dagen efter (Cronbach’s 
alpha 0,72). 

Relationsproblem. Att ha haft problem med sin partner, en annan 
familjemedlem eller med sina vänner de senaste 12 månaderna utgör ett 
annat problemområde som här mätts med följande nio frågor (besvarade 
med ja eller nej, se Kapitel 4): Har Din partner/någon annan familjemed-
lem/en vän försökt övertala Dig att dricka mindre, har det uppkommit 
familjekonflikter på grund av ditt drickande, har en fest blivit förstörd av 
Ditt beteende då Du druckit, har Du grälat med Din partner när Du hade 
druckit, har Ditt drickande inverkat negativt på äktenskapet, familjelivet eller 
vänskapsrelationer (Cronbach’s alpha=0,69). 

Medelkonsumtion. En version av en i Sverige ofta använd alkoholskala 
(KF) användes för att fråga de intervjuade om hur ofta de brukade dricka 
alkohol och hur mycket de i genomsnitt konsumerade vid ett vanligt 
dryckestillfälle för fem olika typer av alkoholdryck; folköl (2,3% - 3,5% 
alkohol), starkare öl, vin, sprit och stark cider. Vid de nedan redovisade 
regressions- och korrelationsanalyserna har konsumtionsmängden 
logaritmerats. Den kategoriindelning för konsumtionsmängder som används 
i Tabellerna 11.2 och 11.4 överensstämmer med den i tidigare nordiska 
studier. 

                                                      
36  Faktoranalys är metod med hjälp av vilken vi kan identifiera på vilka ur ett batteri av 

frågor tenderar de intervjuade att svara på ett liknande sätt, d.v.s. om frågorna mäter 
ungefär samma underliggande begrepp eller om det finns flera olika dimensioner inom 
svaren. Cronbach’s alpha är ett mått på den interna reliabiliteten, d.v.s. styrkan av samban-
det mellan svaren på ett antal frågor. 
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TABELL 11.1. ANDELEN SOM UPPGETT POSITIVA EFFEKTER AV SITT 
DRICKANDE DE SENASTE 12 MÅNADERNA, UPPDELAT EFTER KÖN, FÖR 
KONSUMENTER I FEM LÄNDER, 1979 – 2002. PROCENT. 

2002 1979 1984 1992 1994 ”Har det under de 
senaste 12 månaderna 
hänt att alkoholen har 
hjälpt Dig att…”  

Sverige Sverige Norge Island Finland Finland Finland Ontario 

Män (N) (805) (763) (720) (875) (881) (1549) (1537) (689) 
vara mer optimistisk 18 23a 25a 35a 30a 16a 18a 16 
ha roligt 59        
vara mer rolig och 
kvick i samtal 35 37 41 53 51 35b 35b 32b

lära känna en annan 
människa bättre 18 26c 29c 37c 39c 22 23 20 

lättare få kontakt med 
det motsatta könet 16 23d 29d 35d 37d 19d 19d 18d

vara mindre ängslig i 
andras sällskap 17 19e 22e 32e 38e   25f

slappna av 58       60 
glömma Dina 
problem 15       24g

Kvinnor (N) (704) (700) (582) (751) (774) (1319) (1430) (739) 
vara mer optimistisk 14 14a 21a 25a 22a 7a 11a 12 
ha roligt 46        
vara mer rolig och 
kvick i samtal 24 21 27 44 31 16b 18b 20b

lära känna en annan 
människa bättre 9 13c 17c 27c 23c 10 13 10 
lättare få kontakt med 
det motsatta könet 10 12d 16d 18d 28d 7d 8d 12d

vara mindre ängslig 
andras sällskap 12 18e 23e 32e 31e   20f

slappna av 45       49 
glömma Dina 
problem 10       18g

 

a ) få en mer positiv syn på livet 
 

e) vara mindre rädd för att umgås med andra 
b) vara mer rolig och kvick i samtal f) känns sig mer självsäker i andras sällskap 
c ) lära känna en annan människa bättre än tidigare g) glömma dina bekymmer 
dd))  lättare närma sig någon av det motsatta könet  

 
Källor: 1979 års data: Hauge & Irgens-Jensen, 1990; 1984 & 1992 års data: Mustonen m.fl., 
1999, Tabell 20; 1994 års data: Paglia, 1995, s 28  
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Intensivkonsumtion. Den tredje frågan i AUDIT-skalan37 (Babor m.fl., 
2001) gäller hur ofta den intervjuade dricker sex eller fler drinkar vid samma 
tillfälle. Det finns fem svarsalternativ från ”aldrig” till ”fyra gånger i veckan 
eller oftare”.  

Demografiska variabler. Kön kodades av intervjuarna och uppgiften om 
ålder, i antal år, baseras på registeruppgifter om födelseår. När det gäller 
utbildning, kodades svaren i sex kategorier utifrån högsta avklarade utbild-
ningsnivå. Urbanisation bygger på folktätheten i olika svenska regioner.38

RESULTAT 

Positiva konsekvenser av drickande  
i fem länder och över tid  

Den första sifferkolumnen i Tabell 11.1 återger, uppdelat efter kön, de an-
delar som i denna svenska undersökning 2002 svarade instämmande på var 
och en av de åtta frågorna om allmänt positiva effekter. De högsta andelarna 
gäller två alternativ, ”ha roligt” och ”slappna av”, som inte fanns med i 
tidigare nordiska studier. För de alternativ som även ingick i 1979 års nor-
diska undersökning är andelarna som instämmer 2002 ganska lika den 
svenska delen av 1979 års studie. Men andelen instämmande svar har bland 
männen minskat något för samtliga fem alternativ och för tre av dem bland 
kvinnorna. Andelen som år 2002 instämde är för varje påstående ganska lik 
den andel som uppmättes i Ontario 1994. Isländska och finska respondenter 
i 1979 års undersökning gav fler instämmande svar jämfört med respon-
denterna från övriga tre länderna. De som ingick i urvalen från Finland 1984 
och 1992 var emellertid i lägre grad än respondenterna i 1979 års finska 
urval benägna att uppge positiva konsekvenser och andelarna som angav 

                                                      
37 AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) är ett screening instrument utvecklat 

för att mäta riskfylld alkoholkonsumtion. 
38  Sveriges kommuner kodades på följande sätt, med det högsta värdet för den med störst 

folkmängd: Stockholm (1.239 miljoner invånare); Göteborg och Malmö (504 000 respek-
tive 244 000 invånare); kommuner med fler än 90 000 invånare inom en radie av 30 km 
från centralorten; kommuner med fler än 27 000 men färre än 90 000 invånare inom en 
radie av 30 km från centralorten och med över 300 000 invånare; kommuner mer fler än 
27 000 men färre än 90 000 invånare inom en radie av 30 km från centralorten och med 
färre än 300 000 invånare och, slutligen, kommuner med färre än 27 000 invånare inom 
en radie av 30 km. 

 185 



Kapitel 11 

positiva konsekvenser i 1984 och 1992 års undersökningar i Finland skilde 
sig inte mycket från de svenska resultaten.  

Positiva konsekvenser och konsumtionsnivå 
Som även tidigare undersökningar har konstaterat är de personer som 
dricker mycket vanligtvis de som i störst utsträckning uppger sig ha upplevt 
positiva konsekvenser av sitt drickande (Tabell 11.2).  

Det finns emellertid vissa variationer i mönstren. Variationen i att vara 
”mindre ängslig i andras sällskap” är exempelvis inte stor beroende på kon-
sumtionsnivån och det är de med den allra lägsta konsumtionen som skiljer 
sig mest från det allmänna medelvärdet. Å andra sidan finns det, både bland 
män och kvinnor, stora skillnader mellan lågkonsumenter och högkonsu-
menter då det gäller att rapportera att alkoholen hjälpt dem att ”ha roligt”.  

Män och kvinnor med samma konsumtionsnivå förefaller att i ungefär 
samma utsträckning uppge positiva konsekvenser av sitt drickande. Ande-
larna som uppger positiva konsekvenser är genomgående något högre bland 
männen än bland kvinnorna. 

Konsumtionsmängdens och 
intensivkonsumtionens bidrag till positiva 

konsekvenser  
De två kolumnerna i Tabell 11.3 under rubriken ”Modell 1” återger resulta-
ten av logistiska regressionsanalyser39 för att undersöka i vilken grad logarit-
merade värden för konsumtionsmängd och frekvensen intensivkonsum-
tionstillfällen bidrar till att förklara i vilken utsträckning de intervjuade in-
stämde med respektive positiv konsekvens. För de flesta av frågorna gav så-
väl konsumtionsmängd som intensivkonsumtion signifikanta bidrag. Att 
alkoholen hjälper den svarande att ”vara mer optimistisk” har samband en-
bart med konsumtionsmängden, medan att den hjälper för att ”bli mindre 
ängslig i andras sällskap” främst har samband med frekvensen intensivkon-
sumtionstillfällen. 

Mönstren förblev, i stort sett, oförändrade när fyra demografiska variab-
ler tillfördes ekvationen (Modell 2). Den enda förändringen var att frekven-

                                                      
39  För mer detaljerad beskrivning av denna metod, se Kapitel 5. 
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sen av intensivkonsumtionstillfällen inte längre var någon prediktor för att 
bli ”mer rolig och kvick i samtal”. 

Positiva konsekvenser i förhållande 
 till kön, ålder och urbanisation  

Modell 2 (Tabell 11.3) visar också vilka demografiska skillnader det finns 
i upplevelser av positiva konsekvenser. Fem av alternativen – ”ha roligt”, bli 
”mer rolig och kvick i samtal”, ”lära känna någon bättre”, ”lättare få kontakt 
med det motsatta könet” och att ”bli mindre ängslig i andras sällskap” – 
rapporteras i större utsträckning av yngre än av äldre, även då hänsyn tagits 
till konsumtionsnivå och konsumtionsmönster. Att drickandet hjälpt dem att 
bli ”mer roliga och kvicka i samtal” och att ”lära känna någon bättre” 
rapporteras oftare av män än av kvinnor. Vare sig utbildning eller om de 
intervjuade bodde i en stad eller på landsbygden bidrog nämnvärt till skill-
nader i benägenheten att uppge positiva konsekvenser. 

 

Jämförelse av graden positiva respektive 
negativa konsekvenser i förhållande till 

konsumtionsnivå 
I Tabell 11.4 återges en jämförelse mellan olika konsumtionsnivåer när 

det gäller andelar som uppgav positiva och/eller negativa konsekvenser av 
drickande. I likhet med vad som konstaterats i tidigare undersökningar är 
såväl att överhuvudtaget uppge någon positiv konsekvens som att uppge 
flera sådana korrelerat med konsumtionsmängden, med en relativt jämnt 
uppåtgående trend. Även andelarna med högre poäng på de två typerna av 
negativa konsekvenser ökar med konsumtionsmängd. För måttet på rela-
tionsproblem är emellertid ökningstrenden brantare vid högre konsum-
tionsvolymer. I likhet med vad som framkommit vid tidigare studier tyder 
resultaten på en förändring i balansen mellan positiva och negativa konse-
kvenser vid högre konsumtionsnivåer, så att de negativa följderna får en mer 
framträdande roll. 
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TABELL 11.2. ANDELAR SOM UPPGER SIG HA UPPLEVT POSITIVA 
KONSEKVENSER AV ALKOHOL DE SENASTE 12 MÅNADERNA, EFTER 
ÅRSMEDELKONSUMTION (CL. REN ALKOHOL) OCH KÖN, SVERIGE 2002. 

a. Män  cl alko-
hol 

0-49 50-99 100-
199 

200-
399 

400-
799 

800-
1599 

1600+ Totalt 

Har det under 
de senaste 12 
månaderna 
hänt att 
alkoholen 
hjälpt Dig 
att… 

 
(N) 

 
(88) 

 
(101) 

 
(104) 

 
(199) 

 
(171) 

 
(110) 

 
(38) 

 
(810) 

vara mer optimistisk 6 11 11 20 19 31 33 18 
ha roligt 33 46 50 64 66 77 76 59 
vara mer rolig och 
kvick i samtal 

 
23 

 
28 

 
31 

 
39 

 
41 

 
38 

 
35 

 
35 

lära känna en annan 
människa bättre 

 
11 

 
14 

 
13 

 
17 

 
21 

 
23 

 
41 

 
18 

lättare få kontakt med 
det motsatta könet 

 
10 

 
10 

 
13 

 
15 

 
22 

 
19 

 
24 

 
16 

vara mindre ängslig i 
andras sällskap 

 
9 

 
16 

 
13 

 
16 

 
23 

 
18 

 
19 

 
17 

slappna av 29 48 56 59 64 74 69 58 
glömma Dina pro-
blem 

6 12 11 14 18 23 27 15 

b. Kvinnor cl alko-
hol 

0-49 50-99 100-
199 

200-
399 

400-
799 

800-
1599 

1600+ Totalt 

Har det under 
de senaste 12 
månaderna 
hänt att 
alkoholen 
hjälpt Dig 
att… 

 
(N) 

 
(185) 

 
(87) 

 
(164) 

 
(143) 

 
(105) 

 
(22) 

 
(10) 

 
(714) 

vara mer optimistisk 5 17 15 19 18 20  14 
ha roligt 21 53 49 53 68 73  46 
vara mer rolig och 
kvick i samtal 

 
13 

 
33 

 
19 

 
28 

 
33 

 
32 

  
24 

lära känna en annan 
människa bättre 

 
2 

 
7 

 
8 

 
8 

 
18 

 
34 

  
9 

lättare få kontakt med 
det motsatta könet 

 
2 

 
16 

 
8 

 
9 

 
19 

 
32 

  
10 

vara mindre ängslig i 
andras sällskap 

 
5 

 
17 

 
12 

 
17 

 
13 

 
25 

  
12 

slappna av 20 45 45 62 61 70  45 
glömma Dina pro-
blem 

2 14 11 8 16 48  10 
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TABELL 11.3. LOGISTISKA REGRESSIONSANALYSER: ODDSKVOTER SOM 
PREDICERAR POSITIVA KONSEKVENSER UTIFRÅN MEDELKONSUMTION 
OCH INTENSIVKONSUMTION OCH MED DEMOGRAFISK BAKGRUND 
INKLUDERAD. 

Modell 1 Modell 2 Har det under 
de senaste 12 
månaderna 
hänt att 
alkoholen 
hjälpt Dig 
att… 

 
Medel-

kon-
sum-
tion 

 
Fre-

kvens 
6+ 

drinkar

 
Medel-

kon-
sum-
tion 

 
Fre-

kvens 
6+ 

drinkar

 
Kön: 

kvinna 

 
Ålder: 
Äldre 

 
Utb.: 
högre 

 
Befolk-
nings-
täthet:: 
högre 

vara mer 
optimistisk 

1,50* 0,99 1,52* 1,05 1,07 1,01 0,94 1,02 

ha roligt 1,41* 2,04* 1,47* 1,45* 0,86 0,97* 1,02 0,99 
vara mer rolig 
och kvick i 
samtal 

1,26* 1,29* 1,27* 1,11 0,74* 0-99* 0,96 0,97 

lära känna en 
annan 
människa bättre

1,25* 1,95* 1,31* 1,38* 0,62* 0,97* 0,92 1,01 

lättare få 
kontakt med 
det motsatta 
könet 

1,20* 1,85* 1,33* 1,25 0,85 0,95* 0,97 0,95 

vara mindre 
ängslig i andras 
sällskap 

1,10  1,74* 1,25  1,44* 0,92 0,98* 0,94 1,01 

slappna av 11,54* 1,32* 1,55* 1,24* 0,87 1,00 1,05 0,93 
glömma Dina 
problem 1,36* 1,46* 1,41* 1,33* 0,95 0,99 1,00 0,95 

 
*signifikant på 95 % konfidensnivå  
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TABELL 11.4. ANDELAR MED VISS TOTALPOÄNG FÖR SKALOR ÖVER 
POSITIVA OCH NEGATIVA KONSEKVENSER, EFTER MEDELKONSUMTION 
PER ÅR, SVERIGE 2002. PROCENT. 

Cl alkohol: 0-49 50-
99 

100-
199 

200-
399 

400-
799 

800-
1599 

1600+ Totalt 

a. Män (N) (88) (101) (104) (199) (171) (110) (38) (810) 

Poäng pos. konse-
kvenser 

0 59 41 31 21 18 8 2 26 

 4-8 12 18 17 27 34 35 49 27 
Försämrad själv-
kontroll 

2+ 4 7 12 20 32 47 58 23 

Relationsproblem 2+ 3 1 1 3 6 12 36 6 

b. Kvinnor (N) (185) (87) (164) (143) (105) (22) (10) (714) 
Poäng pos. konse-
kvenser 

0 68 36 33 28 18 17  38 

 4-8 5 22 13 24 26 45  17 
Försämrad själv-
kontroll 

2+ 4 6 10 17 32 48  14 

Relationsproblem 2+ 1 0 1 3 5 5  2 

 

Jämförelse av prediktorer för  
positiva och negativa konsekvenser  

Som tidigare konstaterats vid forskning genomförd i Finland (Mäkelä & 
Mustonen, 2000), ger frekvensen intensivkonsumtionstillfällen, även då 
hänsyn tas till konsumtionsmängd, självständigt ett starkt bidrag till förklar-
ingen av positiva konsekvenser av alkoholkonsumtion (Tabell 11.5, Modell 1). 
Å andra sidan bidrar båda aspekterna av konsumtionen också till att förutsäga 
poäng på båda de negativa konsekvenserna, vilket också var förväntat 
utifrån resultat från andra undersökningar (t.ex. Bondy, 1995).  

Resultaten förblir, i stort sett, oförändrade när demografiska variabler tas 
med i analysen. Av de fyra undersökta demografiska variablerna bidrar en-
dast låg ålder genomgående till en signifikant prediktion av såväl positiva 
som negativa följder av alkoholkonsumtion. När hänsyn tas till konsum-
tionsnivå och dryckesmönster samt de övriga demografiska variablerna, bi-
drar även låg urbaniseringsgrad till ökade poäng på försämrad självkontroll. 
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TABELL 11. 5. LOGISTISKA REGRESSIONSANALYSER: ODDSKVOTER SOM 
PREDICERAR HÖGA POÄNG PÅ POSITIVA RESPEKTIVE NEGATIVA KONSE-
KVENSER UTIFRÅN MEDELKONSUMTION OCH INTENSIVKONSUMTION 
SAMT MED DEMOGRAFISK BAKGRUND INKLUDERAD. 

Modell 1 Modell 2  

Medel-
kons. 

Fre-
kvens 

6+ 
drin-
kar 

Medel-
kons. 

Fre-
kvens 

6+ 
drinkar

Kön: 
kvinna

Ålder:
Aldre

Utb.: 
högre 

Befolk-
nings-
täthet: 
högre 

Positiva 
konsekv.,4-8 
poäng 

1,38* 1,65* 1,45* 1,38* 0,90 0,92* 0,92 0,97 

Försämrad själv-
kontroll, 2+ 
poäng 

1,64* 2,94* 1,98* 1,87* 1,01 0,94* 1,01 0,84* 

Relationsproblem, 
2+ poäng 1,85* 2,08* 2,07* 1,58* 0,70 0,97* 0,98 0,94 

 
* signifikant på 95 % konfidensnivå  

”Lyckliga och olyckliga” alkoholkonsumenter  
En artikel som Moskalewicz & Swiatkiewicz (1986) presenterade vid ett 
möte med International Group for Comparative Alcohol Studies (IGCAS), 
en föregångare till Kettil Bruun Society, bar titeln ”Lucky drinkers”. I sin 
rapport ägnade de sig åt personer som uppgav att de var högkonsumenter, 
men inte hade upplevt några negativa följder och jämförde dem med hög-
konsumenter som uppgav sig ha upplevt negativa effekter. Här utgår vi från 
deras tillvägagångssätt, för att undersöka vad som utmärker två grupper av 
alkoholkonsumenter: ”Lyckliga” alkoholkonsumenter - som upplevt positiva 
konsekvenser av sitt drickande, men inte några negativa och ”olyckliga” 
alkoholkonsumenter - som upplevt negativa konsekvenser när det gäller 
relationer, men få eller inga positiva. Som framgår av Tabell 11.6 fanns det, 
enligt vår definition, fler lyckliga (10 procent av urvalet) än olyckliga 
konsumenter (2,7 procent). Även om jämvikten förändras beroende på 
vilket gränsvärde man väljer, framgår av tabellen att det skulle vara svårt att 
definiera fler som olyckliga än tvärtom. Att vara en ”olycklig” konsument 
förefaller bland dagens svenska alkoholkonsumenter vara ett fenomen som 
berör en minoritet. 
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TABELL 11.6. POSITIVA RESPEKTIVE NEGATIVA KONSEKVENSER FÖR 
ALKOHOLKONSUMENTER: POÄNG FÖR POSITIVA KONSEKVENSER EFTER 
POÄNG FÖR RELATIONSPROBLEM (PROCENT, N=1523) 

 Poäng för relationsproblem 

Poäng för 
positiva kon-
sekvenser 

0 1 2 3+ Totalt 

0 30,2 1,2 0,1 0,1 31,6 
1-2 30,8 2,4 0,9 0,3 34,4 
3-4 16,7 2,5 0,7 0,6 20,5 
5-6 6,8 1,4 0,7 0,4 9,3 
7-8 3,2 0,5 0,3 0,2 4,2 

Totalt 87,7 8,0 2,7 1,6 100,0 % 

 
Ljus skuggning och kursiverat: ”lyckliga” konsumenter (N= 151); mörkare skuggning: ”olyck-
liga” konsumenter (N= 39) 

Att predicera vilka som blir ”lyckliga” respektive 
”olyckliga” alkoholkonsumenter  

Som framgår av de kolumner i Tabell 11.7 som återger Modell 1 skiljer sig 
”lyckliga” konsumenter inte i någon större grad från övriga med hänsyn till 
ålder, utbildningsnivå eller bostadsort, medan ”olyckliga” konsumenter 
skiljer sig från de övriga genom att vara yngre och oftare män. Vid 
jämförelse med andra konsumentgrupper tenderar de ”lyckliga” att dricka 
mer, men skiljer sig inte när det gäller hur ofta de dricker sex drinkar eller 
fler (Modell 2). Resultaten förändras inte då hänsyn tas till demografisk 
bakgrund (Modell 3). 

”Olyckliga” konsumenter skiljer sig från övriga genom att såväl ha en 
högre alkoholkonsumtion som att oftare dricka sex eller fler drinkar. Detta 
förändras inte när kontroll görs för demografiska variabler. När hänsyn tas 
till konsumtionsmängd och dryckesmönster är ”olyckliga” konsumenter 
fortfarande övervägande män, men skiljer sig inte åldersmässigt från övriga 
alkoholkonsumenter. 
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TABELL 11.7. LOGISTISKA REGRESSIONSANALYSER: ODDSKVOTER SOM 
FÖRUTSÄGER ”LYCKLIGA” RESPEKTIVE ”OLYCKLIGA” KONSUMENTER MOT 
DEMOGRAFISKA BAKGRUNDSDATA, MOT MEDELKONSUMTION OCH 
FREKVENS INTENSIVKONSUMTION SAMT MOT BÅDA DELARNA 

”lyckliga” konsumenter ”olyckliga” konsumenter  

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Medelkonsumtion   1,30*  1,33*  1,81* 1,92* 
Frekvens 6+ drinkar  1,02 1,01  1,88* 1,64* 
Kön: kvinna 0,84  1,05  0,35*  0,65* 
Ålder: äldre 0,99  1,00  0,98*  0,99 
Utbildning: högre 0,96  0,96 1,02  1,05 
Befolkningstäthet: 
högre 

0,98  0,94 1-06  0,94 

 
* signifikant på 95 % konfidensnivå  

 

DISKUSSION 

Många svenskar uppger att de upplevt positiva effekter av drickande; två 
tredjedelar av de intervjuade, som druckit alkohol under de senaste 12 må-
naderna, uppgav åtminstone en av de åtta positiva konsekvenserna som 
ingick i vårt frågeformulär. Att uppge en positiv konsekvens tenderar att 
vara förenat med att uppge fler, så att frågorna på ett tillfredsställande sätt 
kunde sammanfattas i en skala avseende positiva konsekvenser. 

Såväl konsumtionsmängd som frekvensen av intensivkonsumtionstillfäl-
len samvarierar i Sverige med positiva erfarenheter av drickande, något som 
Mäkelä & Mustonen (2000) också konstaterade för Finlands del. Sambanden 
kvarstår när hänsyn tas till demografiska bakgrundsdata. Andelen positiva 
svar ökar med konsumtionsvolym för var och en av de undersökta positiva 
konsekvenserna (Tabell 11.2) och det finns även ett positivt samband med 
frekvensen av dryckestillfällen med sex eller fler drinkar för sju av de åtta 
positiva konsekvenserna (Tabell 11.3). Även om det följaktligen är berättigat 
att tala om positiva konsekvenser av moderat alkoholbruk (Peele & Brodsky, 
2000), är detta endast en del av sanningen: högkonsumenter upplever fler 
positiva konsekvenser av drickandet än personer med moderat konsumtion. 

På det hela taget liknade de samband som kunde konstateras för positiva 
konsekvenser även de som observerades för två skalor konstruerade för att 
mäta negativa konsekvenser av drickande. Såväl konsumtionsvolym som 
frekvensen av intensivkonsumtionsillfällen uppvisar starka samband med 
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poängen på skalorna för försämrad självkontroll respektive relationsproblem 
– något som är känt från tidigare studier av prediktorer för alkoholproblem. 

Denna parallellitet återspeglar delvis att det finns ganska stor överlapp-
ning mellan att uppge positiva konsekvenser och att rapportera negativa 
sådana (Tabell 11.6). En intervjupersons poäng på skalan för positiva kon-
sekvenser är alltså korrelerade med hans/hennes poäng på skalorna för 
försämrad självkontroll (Pearson’s r=0,40) respektive relationsproblem 
(Pearson’s r= 0,34). 

Av de undersökta demografiska egenskaperna visade sig endast ålder 
genomgående ha signifikant samband med positiva konsekvenser av drick-
ande efter kontroll för konsumtionsvolym och dryckesmönster. Yngre alko-
holkonsumenter uppger fler positiva konsekvenser men de uppger också fler 
negativa konsekvenser (Tabell 11.5). Att vara ung (och att vara man) var 
också något som predicerade det vi har kallat att vara en ”olycklig” alko-
holkonsument - med höga poäng på skalan för relationsproblem, men låga 
på skalan avseende positiva konsekvenser. Den betydelsen åldern visar sig ha 
i vår undersökning leder oss till slutsatsen att det råd Mäkelä & Mustonen 
(1996) gav, att rikta blicken mot hur mönstret av konsekvenser ser ut inom 
specifika åldersgrupper, är väl värt att följa i framtida analyser. 

De som ingår i den grupp vi har valt att kalla ”lyckliga” alkoholkonsu-
menter – kännetecknade av höga poäng då det gäller positiva konsekvenser 
och inte några relationsproblem – återfinns särskilt bland individer med hög 
konsumtion men att tillhöra denna grupp har inget samband med frekven-
sen av intensivkonsumtionstillfällen. Inte heller har någon av de demogra-
fiska variablerna en signifikant betydelse. Kanske är det så att epitetet 
”lycklig” alkoholkonsument ett visst år rent slumpmässigt kan tillskrivas 
vissa högkonsumenter. En alternativ förklaring kan vara att vi i vår analys 
inte har tagit med de karaktäristika som är viktiga prediktorer för att bli en 
”lycklig” alkoholkonsument. Att gå vidare på denna väg är en uppgift för 
kommande forskning. 

Det finns en del felkällor som bör nämnas. De svar vi har analyserat är 
omedelbara positiva eller negativa reaktioner på olika påståenden inom en 
lång serie av frågor och det är mycket möjligt att svaren har påverkats av den 
upplevda sociala önskvärdheten i att instämma eller förneka. Beträffande 
våra frågeformuleringar som i sig kan placera vissa påståenden inom den 
”positiva” och andra inom den ”negativa” delen är det också viktigt att 
minnas Leigh’s (1989) varning om vad frågor om förväntningar egentligen 
har för innebörd för den tillfrågade. De intervjuade ombads att uppge om 
drickandet ”hjälpt” dem när det gällde vart och ett av de åtta påståenden 
som ingår i skalan för positiva konsekvenser, en formulering som på ett 
tillfredsställande sätt borde återge den intervjuades ståndpunkt, även om 
några av frågorna (”vara mindre ängslig i andras sällskap”, ”glömma sina 
problem”) har en underton av att snarare eliminera negativa känslor än att 
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framkalla positiva. Å andra sidan, benämningen av en konsekvens som ne-
gativ sker ur en utomståendes (forskarens) synvinkel och inte nödvändigtvis 
ur respondentens. Skalan för relationsproblem innehåller i och för sig frågor 
där den intervjuade sammankopplar negativa konsekvenser med sitt drick-
ande, men där ingår också påståenden (t.ex. en vän talat med dig om att du 
borde dricka mindre) där den tillfrågade, utan att ta ställning, endast rap-
porterar händelsen ifråga och det är därmed inte klargjort att han eller hon 
upplever den som en negativ konsekvens. I ännu högre grad kan vissa av de 
upplevelser som ingår i skalan för försämrad självkontroll avse sådant som 
högkonsumenter inte betraktar som något problem (t.ex. att inte komma 
ihåg vad som hände kvällen innan) eller tar som en nödvändig uppoffring 
(t.ex. att må illa dagen efter).  

Som ofta konstaterats behandlar den övervägande delen av alla alkohol-
undersökningar negativa konsekvenser av drickande. Samtliga de tre forsk-
ningsinriktningar vi nämnde i inledningen av detta kapitel – om orsaker till 
drickande, om förväntade effekter av alkohol samt om positiva erfarenheter 
av drickande – ägnar sig huvudsakligen åt myntets andra sida, åt de positiva 
funktioner och effekter drickandet har på alkoholkonsumenten. En viktig 
uppgift för kommande forskning är att begreppsmässigt och empiriskt un-
dersöka sambanden mellan de mått och resultat som dessa tre från varandra 
fristående inriktningar bygger på. 

Mer allmänt behövs ytterligare forskning om positiva erfarenheter av 
drickande och om de är likartade eller varierar mellan olika kulturer och 
mellan olika befolkningsgrupper. Vid försök att minska graden av alkohol-
relaterade problem gör man bäst i ett betrakta myntets båda sidor, inklusive 
att försöka nå ökad förståelse av vilka positiva funktioner drickandet fyller 
och vilka positiva effekter det ger för olika alkoholkonsumenter under skilda 
omständigheter. Behovet av att uppmärksamhet ägnas åt detta ökas enbart 
av att denna undersökning visat på ett relativt nära samband mellan att 
uppleva positiva konsekvenser och att uppleva motsatsen.  
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12. SAMMANFATTNING OCH 
SLUTDISKUSSION 

 
Klara Hradilova Selin & Robin Room 

 
Det centrala i denna rapport har varit att, ur flera olika synvinklar, försöka 
belysa hur dagens situation ser ut när det gäller vissa typer av alkoholrelate-
rade konsekvenser i den vuxna svenska befolkningen. För att genomföra 
dessa analyser använde vi ett datamaterial från en riksrepresentativ 
frågeundersökning, insamlat under våren 2002 och baserat på ett slumpmäs-
sigt registerurval omfattande cirka 5 500 individer, 17 år gamla och äldre. 
Undersökningen är på många sätt unik, åtminstone i en svensk kontext, 
genom att, till skillnad från de flesta tidigare alkoholstudier, i större 
utsträckning fokusera på dryckesmönster och, framförallt, på en rad möjliga 
konsekvenser av drickande - snarare än på hur mycket alkohol som totalt 
konsumeras i vårt samhälle. Tyngdpunkten har i synnerhet lagts vid sådana 
alkoholrelaterade problem som det inte är möjligt att få information om ur 
diverse register utan där det i princip enda sättet att göra sig en uppfattning 
är genom direkta frågor till berörda personer. Det gäller främst olika typer 
av sociala problem, till skillnad från de medicinska. 

METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Att komma fram till en rättvisande bild av vare sig konsumtionsnivå eller grad 
av alkoholrelaterade problem är på inget sätt en enkel uppgift. Vilket tillväga-
gångssätt vi än väljer att använda, är detta alltid förenat med en mängd meto-
dologiska svårigheter. Metodproblemen och potentiella felkällor diskuteras 
dels inledningsvis, i Kapitel 1, men omnämns sedan upprepade gånger i sam-
band med specifika analyser. Huvudslutsatsen av denna diskussion är att även 
om de resultat som presenterats här är minimiskattningar, som inte speglar 
de faktiska förhållandena i populationen i absoluta termer, utgör materialet 
en tillfredsställande grund för jämförelser mellan olika delar av befolkningen. 
Sådana jämförelser var också det primära syftet med denna rapport. 

Två kapitel ägnar sig specifikt åt metodfrågorna. Kapitel 2 ger en översikt 
av olika mått gällande konsumtionsnivån och historiken av deras användning 
i Sverige sedan efterkrigstiden. Kapitlet innehåller dessutom jämförelser av 
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de olika konsumtionsmått som använts i denna undersökning – den i 
Sverige mer traditionella kvantitet-frekvensskalan och den s.k. ”graduated 
frequency”- skalan, som används alltmer inom utomnordisk alkoholforsk-
ning och har rekommenderats av WHO. I Kapitel 4 görs sedan en ansats att 
konstruera ett antal sammanfattande mätinstrument för olika typer av 
alkoholrelaterade problem. Avsaknad och behov av sådana mått har 
betonats av en rad experter (WHO, 2000). I samband med skalkonstruktio-
nen problematiseras också mätning av alkoholrelaterade problem i allmänhet 
utifrån den debatt som har förts av alkoholforskare i olika länder. Det gäller 
exempelvis frågan om hur man bäst attribuerar problem till alkohol eller 
frågan om dimensionalitet i mått på alkoholrelaterade problem, d.v.s. i vilken 
grad en mängd frågor om konsekvenser av drickande tenderar att mäta ett och 
samma fenomen respektive ett flertal olika problemdimensioner.  

KONSUMTIONSUTVECKLING 

Kapitel 3 beskriver hur alkoholkonsumtionen har utvecklats i Sverige under 
de senaste decennierna och i synnerhet sedan Sveriges EU-medlemskap. Det 
råder inget tvivel om att vi dricker alltmer alkohol. Sedan Sverige blev EU-
medlem har medelkonsumtionen ökat med mer än 30 procent och har nu 
passerat 10-litersgränsen. Det finns inte heller något som tyder på att denna 
trend kommer att brytas de närmaste åren.  

Detta ger oss goda skäl att fundera över vilka konsekvenser denna ut-
veckling kan få – socialt, medicinskt och samhällsekonomiskt. Eftersom den 
svenska modellen, med alkoholpolitiska åtgärder riktade mot alla konsu-
mentgrupper, med låg totalkonsumtion som resultat, redan har luckrats upp, 
är det särskilt viktigt att försöka identifiera vilka grupper i befolkningen som 
löper större risk att få problem med alkohol. Det är troligtvis till dessa som 
man kommer att tvingas begränsa de kommande alkoholpolitiska insatserna.  

ALKOHOLVANOR OCH ALKOHOLRELATERADE 
PROBLEM I SVERIGES ALLMÄNNA BEFOLKNING 

ÅR 2002 

Kapitel 5 visar hur alkoholvanorna skiljer sig mellan olika befolkningsgrupper 
och i Kapitel 6 genomförs en liknande analys av alkoholrelaterade problem. 
Undersökningsperioden är de senaste 12 månaderna före intervjun, viket 
gäller de flesta analyserna i denna rapport.  
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Fyra områden av alkoholrelaterade problem har studerats - försämrad 
självkontroll (minnesluckor, inte kunna sluta dricka när man väl börjat, må illa 
dagen efter, behov av en återställare m.m.), kroniska hälsoproblem (långvariga 
problem med lever, hjärta, depressioner m.m.), problem med lag och ordning 
(varit med i slagsmål, inblandning med polis, m.m.) och relationsproblem 
(problem med partner, andra familjemedlemmar och vänner, reaktioner från 
omgivningen på respondentens drickande, m.m.). Till skillnad från de första 
två områden förutsätter problem med lag och ordning samt relationspro-
blem en interaktion med andra personer och därför refererar vi till dessa 
som sociala problem.  

Naturligtvis är det så att de grupper som uppvisar mest avancerade alko-
holvanor också tenderar att uppleva fler konsekvenser, men när vi här talar 
om skillnader i alkoholrelaterade problem, menar vi en förhöjd (eller lägre) 
risk att drabbas av alkoholens effekter, kontrollerat för konsumtionen. 

Kön och ålder 
Resultaten bekräftar vad många andra studier har visat; medelkonsumtionen 
är exempelvis mer än dubbelt så hög bland män jämfört med kvinnor. Bland 
kvinnor finns det fler icke-konsumenter och de berusar sig inte lika ofta som 
män. Däremot är könsskillnaden inte lika tydlig när det gäller konsekvenser-
na av drickandet, då hänsyn tas till alkoholvanor. Kontrollerat för andra 
sociodemografiska faktorer samt konsumtionsvanor kunde en signifikant 
könsskillnad observeras endast för ett problemområde, problem med lag 
och ordning; risken för sådana problem var bara hälften så stor bland 
kvinnor som bland män. När sociala problem relaterade till alkohol 
sammanfattades som ett område (inkl. frågor om problem med lag och 
ordning och relationsproblem samt en del frågor om problem med arbete 
och ekonomi), kunde även i detta fall konstateras att män tenderar att uppge 
fler sådana konsekvenser än kvinnor, men kön var långt ifrån en stark 
prediktor. 

En annan slutsats, som bekräftar både en allmän opinion liksom resultat 
från andra studier, är att unga dricker mer alkohol och berusar sig oftare och 
att dessa vanor avtar med stigande ålder. Låg ålder är samtidigt en särskilt 
stark riskfaktor när det gäller alkoholrelaterade problem och detta gäller 
även när vi kontrollerar för det faktum att unga dricker mycket. Med andra 
ord, även givet samma konsumtion, riskerar unga människor att uppleva fler 
alkoholrelaterade problem än äldre. Detta gäller i synnerhet mer akuta 
problem, d.v.s. konsekvenser som uppstår i samband med ett särskilt 
dryckestillfälle eller en kort tid därefter, som försämrad självkontroll eller 
problem med lag och ordning. Mer återkommande typer av problem, såsom 
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relationsproblem och speciellt kroniska hälsoproblem, tenderar däremot att 
inte i samma höga utsträckning vara åldersrelaterade.  

Socioekonomisk bakgrund 
Tre indikatorer på socioekonomisk bakgrund - utbildning, inkomst och 
yrkesstatus - användes för att undersöka hur alkoholvanorna och relaterade 
konsekvenser skiljer sig mellan samhällets olika skikt. Beträffande utbild-
ningsnivå kunde exempelvis en signifikant lägre konsumtion och fler kvinn-
liga icke-konsumenter observeras bland personer med enbart grundskoleut-
bildning. Samtidigt, i relation till de måttliga alkoholvanorna, var risken för 
alkoholrelaterade problem med lag och ordning högre bland dessa lågutbil-
dade och speciellt bland kvinnor. Kvinnor med akademisk utbildning, å 
andra sidan, förefaller löpa en något större risk för att utveckla kroniska 
hälsoproblem på grund av sitt drickande. 

När det gäller den disponibla inkomsten, uppvisade höginkomsttagare en 
högre medelkonsumtion (särskilt bland kvinnor), en lägre andel icke-kon-
sumenter och en högre frekvens av berusningsdrickande. Ingen förhöjd risk 
för alkoholrelaterade problem kunde dock observeras i denna grupp. Det 
finns, tvärtom, en tendens till fler problem bland låginkomsttagare, åtmin-
stone avseende problem med lag och ordning bland män i den lägsta in-
komstkvartilen. 

Kontrollerat för utbildning och inkomst tycks skillnader i själva yrkes-
statusen (arbetare/tjänstemän/högre tjänstemän och chefer) inte betyda 
mycket för variationen i vare sig alkoholvanor eller konsekvenser av drick-
ande, förutom att personer med högre befattning rapporterar färre problem 
med självkontroll och hälsa. En grupp som avviker är de icke-yrkesverk-
samma, som uppvisar klart måttligare alkoholvanor i termer av lägre kon-
sumtion, färre intensivkonsumtionstillfällen (tillfällen med konsumtion av 
minst en flaska vin eller motsvarande mängd annan alkohol) och fler icke-
konsumenter och även en lägre risk för vissa negativa konsekvenser av 
drickandet. Denna grupp domineras av sjuk- och ålderspensionärer, vilket 
kan vara en del av förklaringen. I Kapitel 9 redovisades en ingående, 
beskrivande analys av hur alkoholvanorna skiljer sig beroende på olika typer 
av yrke samt bland personer som av olika skäl inte är yrkesverksamma. 

Sammantaget kan man konstatera att även om utbildning, inkomst och 
yrkesstatus är interrelaterade, samvarierar de inte på samma sätt med alko-
holrelaterade beteenden då deras självständiga effekter studeras. Denna 
komplexitet gäller i synnerhet konsekvenserna av drickandet, som kan se 
olika ut i samhällets olika skikt och även beroende på vilken socioekonomisk 
indikator man väljer att använda. När det gäller alkoholvanorna som sådana, 
d.v.s. medelkonsumtionen, andelen icke-konsumenter eller berusnings-
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drickande, är resultaten mer entydiga och visar på måttligare vanor i lägre 
sociala grupper. En av riskgrupperna tycks exempelvis vara kvinnor i högre 
samhällsskikt, både genom sina mer avancerade konsumtionsvanor och i 
termer av vissa problem. Detta bekräftas även av resultaten i Kapitel 9, som 
indikerar att personer med ”trendiga” yrken, men speciellt kvinnor inom 
exempelvis media och reklambranschen, har riskfyllda alkoholvanor. Sam-
tidigt är det viktigt att komma ihåg att även om dessa kvinnor uppvisar en 
högre konsumtion och en högre benägenhet att drabbas av konsekvenser av 
sitt drickande än andra kvinnor, är detta, vid jämförelse med mängden av 
alkoholrelaterade problem bland män, ur ett samhällsperspektiv, ett mindre 
problem. 

Regionala skillnader 
En analys av regional fördelning av dryckesvanor och relaterade problem 
visar bl.a. att det dricks något mer alkohol i genomsnitt i storstäder jämfört 
med i regioner med lägre befolkningstäthet. Det finns vidare mer än dubbelt 
så många icke-konsumenter bland kvinnor på landsbygden jämfört med 
övriga kvinnor, medan inget sådant samband kan observeras bland män. 
Personer bosatta i Götaland uppger generellt måttligare alkoholvanor än de i 
övriga undersökta regioner men, i relation till dessa, fler kroniska hälso-
problem. Dessutom rapporteras det fler problem med självkontroll i lands-
bygden. När det gäller problem med lag och ordning kunde inga regionala 
skillnader konstateras, vare sig i termer av geografisk region eller be-
folkningstäthet. 

Ett något oväntat resultat är att konsumtionen i Sydsverige inte skiljer sig 
från övriga landet, något som motsäger vad andra undersökningar har kun-
nat påvisa. Senaste tillgängliga skattningar visar att Sydsverige och särskilt 
Skåne toppar länslistan när det gäller medelkonsumtionen, vilket anses ha 
med den kraftigt ökade införseln av alkohol från utlandet att göra (Leifman 
& Gustafsson, 2003). Enligt våra uppgifter är konsumtionen i Skåne endast 
försumbart högre än genomsnittet för hela landet. När det gäller konsekven-
ser av drickandet, rapporteras det faktiskt färre alkoholrelaterade sociala 
problem bland män i Sydsverige i relation till konsumtionen. Det sist-
nämnda skulle delvis kunna förklaras av nya kulturella trender. När alkoho-
len alltmer blir en del av vardagen, kan de sociala problem, som till en stor 
del är resultat av en social konstruktion och förväntningar kring hur en 
alkoholpåverkad person bör eller får uppträda, minska och/eller börja upp-
levas på ett annat sätt – av konsumenten liksom av dennes omgivning. Lik-
nande tendenser kunde observeras i Danmark, d.v.s. i närheten av Skåne, vid 
jämförelse med övriga Norden (Mäkelä m.fl., 1999). I relation till kon-
sumtionen rapporterades det färre negativa konsekvenser av denna bland 
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danskar än bland övriga nordbor. Det är möjligt att ett liknande klimat har 
börjat nå Sveriges sydliga delar. 

Att den rapporterade konsumtionen i sig inte är, enligt denna undersök-
ning, högre för Sydsveriges del är svårare att förstå. Möjligen har detta att 
göra med att en större andel av det som totalt dricks i denna region, jämfört 
med andra regioner, består av oregistrerad alkohol, inklusive den som 
smugglats in i landet (Sorad seminarium, 2004). Det kan tänkas att konsum-
tion av illegalt införskaffad alkohol underrapporteras i högre grad, d.v.s. de 
tillfrågade är (ännu) mindre ärliga om sådana dryckestillfällen. 

Givetvis finns det risk att den låga konsumtions- och problemnivån i 
Sydsverige, uppmätt i denna undersökning, till en del är resultat av någon 
metodologisk felkälla. Alternativt kan de höga nivåerna påvisade i andra 
studier vara något överskattade. 

Risk för alkoholrelaterade problem som 
funktion av medelkonsumtion och 

berusningsdrickande 
I Kapitel 7 genomfördes en riskkurvsanalys för att få en bild av hur de fyra 
ovannämnda typerna av alkoholrelaterade problem - försämrad självkontroll, 
kroniska hälsoproblem, problem med lag och ordning och relationsproblem - 
är relaterade till dryckesvanor i termer av både medelkonsumtion och frekvens 
av intensivkonsumtionstillfällen. I det föregående Kapitel 6, om problemens 
sociodemografiska fördelning, ingick visserligen båda dessa dimensioner av 
alkoholvanor i våra förklaringsmodeller, men främst för att kunna avgöra 
vilka delar av befolkningen som kan löpa en högre risk för respektive 
problemtyp, oavsett konsumtionsnivå. Betydelsen av själva alkoholvanorna 
tolkades inte. Deras betydelse stod däremot i fokus för analyser i Kapitel 7.  

Tidigare forskning visar att medan långvariga problem, t.ex. hälsopro-
blem, är mer kopplade till hur mycket vi dricker i genomsnitt (Anderson, 
1995; Bondy, 1996; Ramstedt, 2002; Duffy, 2003), är de direkta problemen (i 
vårt fall försämrad självkontroll eller problem med lag och ordning) snarare 
relaterade till högre frekvens av tillfällen med intensiv konsumtion (Room 
m.fl., 1995; Rehm & Gmel, 1999; Mäkelä m.fl., 1999). Ingen sådan skillnad 
kunde dock spåras i riskkurvsanalysen baserad på denna undersökning, även 
om det exempelvis kunde konstateras att intensivkonsumtionen spelade en 
mindre roll för problem med hälsa jämfört med de andra problemområdena. 
I övrigt förefaller det att både medelkonsumtionen och frekvensen av 
intensivkonsumtionstillfällen har en självständig effekt när det gäller risken 
för problem. Frekvent intensivkonsumtion i sig förhöjer risken för kvinnor i 
större utsträckning än för män. Oavsett konsumtionsvolym kunde 
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exempelvis inga problem med lag och ordning observeras bland de kvinnor 
som inte uppgav någon intensivkonsumtion. Det framgår också att problem 
förekommer redan vid låga konsumtionsvolymer. Bland män ökar risken 
betydligt för alla de fyra typer av problem i den högsta konsumtionsdecilen, 
d.v.s. bland dem 10 procent som drack mest, medan samma tydliga tröskel 
inte kan observeras bland kvinnor. 

Problem i nära relationer och problem  
orsakade av andras drickande 

Ett kapitel (Kapitel 8) ägnar sig åt den alkoholrelaterade interaktionen mellan 
kvinnor och män som lever i fasta parrelationer, med särskild fokus på den 
informella kontrollen, dess relation till de faktiska alkoholvanorna och hur 
denna relation förmedlas av hur ofta man dricker tillsammans med sin 
partner. Hur dessa informella kontrollmekanismer fungerar i tider av en allt 
svagare formell kontroll känns angeläget att få bättre kunskap om.  

Resultaten visar att en fast relation i sig har betydelse för alkoholvanorna. 
Personer som lever tillsammans med en partner tenderar att dricka mindre i 
genomsnitt och, i synnerhet, berusa sig mer sällan. När det gäller enbart 
personer som lever i fasta relationer, tenderar de som dricker mer i 
genomsnitt att oftare dricka tillsammans med sin partner, medan personer 
med hög frekvens av intensivkonsumtionstillfällen, tvärtom, är benägna att 
oftare dricka utan att partnern är närvarande. Ett, till synes, oväntat resultat 
var att frekvensen av intensivkonsumtion (d.v.s. minst en flaska vin vid ett 
tillfälle) inte predicerar risken för påtryckningar från partnern att dricka 
mindre. Det kan dock förstås mot bakgrund av den tidigare nämnda 
slutsatsen, nämligen att dessa intensivkonsumtionstillfällen inte ofta 
bevittnas av partnern, vilket begränsar dennes möjlighet att direkt reagera. Å 
andra sidan kan mer regelbundna dryckestillfällen, då man väljer att avstå 
från sin partners sällskap, leda till mer kontinuerliga kontrollförsök från 
dennes sida, utan att dessa behöver ske i direkt samband med något särskilt 
dryckestillfälle. Denna tolkning får stöd av att få gemensamma dryckestillfäl-
len var en mycket stark prediktor av partners försök att få respondenten att 
dricka mindre.  

Kapitel 10 tar upp ett ämne som har fått alltför lite uppmärksamhet inom 
såväl svensk som internationell alkoholforskning, nämligen problem på 
grund av andras drickande. Sådan information är oftast helt frånvarande vid 
försök att skatta den totala nivån av problem orsakade av alkohol i ett 
samhälle. Samtidigt är det ett självklart faktum att alkoholen drabbar många 
fler än bara den som dricker.  
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De få studier som gjorts visar att det exempelvis finns en tendens till att 
personer som blir utsatta för andras drickande i vissa egenskaper liknar en 
potentiell förövare (Fillmore, 1985). Mer konkret innebär detta att de som 
själva tenderar att ha problem med alkohol är de som har en förhöjd risk att 
bli drabbade av någon annans drickande. Detta har bara delvis fått stöd i 
våra resultat. Till en del har det naturligtvis att göra med vilka problem som 
studeras. Exempelvis visade sig att bli skadad av en berusad person vara 
vanligare bland personer som även medgav vissa negativa konsekvenser av 
sitt eget drickande, som att ha blivit inblandad i slagsmål eller att någon 
(respondenten själv eller en annan person) hade blivit skadad i samband 
med respondentens drickande. Att bli drabbad av någon annans konsumtion 
är dessutom vanligare bland yngre personer, som också är en grupp som 
rapporterar fler alkoholrelaterade problem. På så sätt stämmer det att en 
person som en gång råkar bli offer för någon berusad mycket väl kan vara 
gärningsmannen nästa gång.  

De andra tre formerna av utsatthet som studerats var huruvida man har 
känt sig besvärad av en berusad person på en offentlig plats respektive i 
privat miljö och hur ofta man har känt sig rädd för en berusad person. När 
samtliga fyra händelser studerades som ett sammanfattande mått på utsatt-
het, har sambandet mellan egna alkoholvanor och risken att falla offer för 
andras drickande visat sig vara relativt lågt för män men betyda mer bland 
kvinnor. Kvinnor med låg konsumtion, men också kvinnor med relativt hög 
frekvens av intensivkonsumtionstillfällen, är i större fara att drabbas, eller 
känna sig drabbade, av andras drickande jämfört med andra kvinnor. Det är 
inte alltid klart i vilken grad de redovisade sambanden speglar en högre 
känslighet och lägre toleranströskel mot andras dryckesbeteende hos en 
särskild befolkningsgrupp (t.ex. kvinnor med låg genomsnittskonsumtion) 
och huruvida det handlar om en verklig utsatthet i mer objektiva termer. 
Det skulle dock kunna argumenteras att en person är drabbad i den ut-
sträckning hon känner sig drabbad. 

En annan skillnad mellan kvinnor och män har kunnat konstateras; bland 
de kvinnor som blivit skadade av någon berusad har de flesta uppgett att 
personen i fråga var någon de kände väl. Män, å andra sidan, uppger det 
motsatta, d.v.s. att den berusade personen de hade blivit skadade av var en 
främling för dem. Även när det gäller relationen till personer som fick re-
spondenten att känna sig rädd fanns det en liknande skillnad mellan kvinnor 
och män, om än inte lika uttalad. 

För- och nackdelar med att dricka alkohol 
Hittills har vi bara talat om alkoholens mörka sida. Men naturligtvis är frå-
gan om att dricka eller inte dricka inte så simpel. Hade det enbart funnits 
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nackdelar med att konsumera alkohol, skulle frågan överhuvudtaget inte 
vara aktuell. För att kunna göra effektiva insatser när det gäller alkoholrela-
terade problem behöver vi förbättra vår förståelse av myntets andra sida, 
alkoholens positiva effekter. 

Det är inte förbjudet att dricka alkohol och de flesta har inga större pro-
blem att hantera den. Alkohol ger oss en hel del positiva upplevelser, men 
ibland kan det vara svårt att upprätthålla balansen mellan dessa positiva och 
de mer negativa följderna. Det är just denna balans som Kapitel 11 lägger 
vikten vid.  

Många svenskar upplever positiva konsekvenser av sitt drickande. Två 
tredjedelar av alla intervjuade, som hade druckit alkohol under undersök-
ningsperioden (de senaste 12 månaderna), uppgav att de upplevt minst en av 
de åtta positiva konsekvenser som beskrivs i frågeformuläret (vara mer op-
timistisk, har roligt, slappna av, glömma problem, m.m.). Att uppleva alko-
holens positiva effekter var relaterat till såväl stigande konsumtion som hög 
frekvens av intensivkonsumtionstillfällen. En jämförelse med mått på nega-
tiva konsekvenser av drickande visade, som väntat, ett liknande sambands-
mönster med konsumtionsvanorna. Det finns med andra ord en överlapp-
ning mellan att uppge positiva konsekvenser av sitt drickande och att uppge 
det motsatta. Det kunde också konstateras att, i likhet med vad som fram-
kommit i andra studier, tyder resultaten på att balansen mellan positiva och 
negativa konsekvenser är mest fördelaktig vid lägre konsumtionsnivåer; vid 
högre nivåer tar de negativa följderna över. 

Vidare jämfördes ”lyckliga” alkoholkonsumenter, definierade här som 
personer som upplever många positiva konsekvenser men inga negativa, 
med ”olyckliga” konsumenter, d.v.s. de som uppger många negativa men 
bara ett fåtal positiva effekter av sitt drickande. Att bli kategoriserad som en 
”olycklig” konsument var relaterat till att vara ung, medan inget samband 
med ålder eller någon annan av de studerade sociodemografiska faktorerna 
kunde observeras när det gäller de ”lyckliga” konsumenterna. Att vara en 
”olycklig” alkoholkonsument var vidare förenat med både en högre 
konsumtionsvolym och mer frekventa tillfällen med intensivkonsumtion, 
medan att betecknas som ”lycklig” konsument endast predicerades av högre 
medelkonsumtion. 

SLUTKOMMENTAR 

Det har upprepade gånger betonats att det förekommer en obalans i hur 
man mäter olika typer av alkoholrelaterade problem (Klingemann & Gmel, 
2001; Room et al., 2003). Information gällande alkoholens negativa effekter 
på hälsan finns alltmer tillgänglig genom dödsorsaks- och slutenvårdsstatisti-
ken. Många av dessa uppgifter registreras regelbundet, vilket gör det möjligt 
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att följa upp utvecklingen över tid när det gäller alkoholrelaterade hälsopro-
blem. Inga sådana register finns dock när det gäller sociala problem orsa-
kade av alkohol, förutom de allvarligaste, såsom brott. Dessvärre, en del av 
uppgifter som samlades in tidigare finns inte längre tillgängliga (Room, 
1996; Leifman, 2000). Det finns, med andra ord, inga alternativ till att mäta 
alkoholrelaterade sociala problem i en population än genom frågeundersök-
ningar riktade till allmänbefolkning. För att studera förändringar i före-
komsten av sådana problem och skillnader mellan olika befolkningsgrupper, 
bör sådana undersökningar genomföras på regelbunden basis. 

Denna tvärsnittsstudie, som har särskilt fokuserat på alkoholrelaterade 
sociala problem i svensk befolkning, var ämnat som ett första steg på vägen 
mot sådana regelbundna mätningar. Resultaten visade bl.a. att förekomsten 
av alkoholproblem är vitt utbredd bland vuxna svenskar; 41 procent svarade 
jakande på åtminstone en av våra frågor kring negativa konsekvenser av 
deras eget drickande, upplevda under de senaste 12 månaderna före inter-
vjun. Sammanlagt 11 procent uppgav att de, i samband med sitt drickande, 
hade upplevt något problem i relation till andra personer. När det gäller 
problem orsakade av andras drickande, hade 53 procent svarat att de blivit 
drabbade, åtminstone i termer av de här studerade händelserna. Inom ramar 
för dessa självrapporterade problem finns det självfallet en stor variation i 
allvarlighetsgraden och tyngre problem rapporteras i lägre utsträckning. På 
samma sätt som för hälsoproblem finns det alltså olika allvarlighetsgrader 
även när det gäller alkoholrelaterade sociala problem. 

Resultaten i denna studie visar också att sociala problem orsakade av al-
kohol är långt ifrån jämnt fördelade i den studerade populationen. I synner-
het problem i samband med eget drickande rapporteras i högre grad av män 
än av kvinnor och av unga vuxna jämfört med äldre. De som dricker mer 
löper en större risk att drabbas av alkoholrelaterade problem, speciellt då de 
konsumerar mycket alkohol vid ett och samma tillfälle. Dessa och andra 
resultat gällande alkoholproblemens placering i det sociala rummet implice-
rar riktlinjer för alkoholprevention och -politik, åtminstone i form av infor-
mation om vilka riskgrupperna kan vara gällande olika typer av problem. 

I de närmaste åren kan undersökningens värde höjas väsentligt genom 
jämförande analyser. För det första, studien är en del av det s.k. GENACIS 
projektet (Gender, Alcohol and Culture: an International Study), vilket ger 
möjlighet till tvär-nationella analyser av jämförbara frågor från alkoholunder-
sökningar i mer än 30 länder. På så sätt kan vi se hur det svenska dryckes-
mönstret liknar eller skiljer sig från det i andra kulturer.  

För det andra, en senare uppföljning, omfattande frågor jämförbara med 
dem i denna studie, skulle lägga grund för en viktig databas för analyser av 
förändringar i både karaktären och omfattningen av alkoholrelaterade pro-
blem över tid. Svensk alkoholpolitik och svenska alkoholvanor genomgår 
för närvarande en period av förändringar och upprepade mätningar av gra-
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den av alkoholrelaterade problem ger oss möjlighet att studera dessa föränd-
ringar och, på en befolkningsnivå, även utvärdera effekter av den nya alko-
holpolitiken på förekomsten av problem orsakade av alkohol. 
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TABELLFÖRTECKNING 

Kapitel 1: Inledning – bakgrund, undersökningsdesign och 
metod 

Tabell 1.1. Svarsfrekvens vid test och retest bland olika konsumenttyper. 
Pilotstudien. 
Tabell 1.2. Har du under de senaste 12 månaderna druckit åtminstone ett 
glas av något som innehöll alkohol (räkna inte lättöl)? Svarsfrekvens vid T1 
och T2. Pilotstudien. 
Tabell 1.3. Bortfallsstorlek samt skäl till icke-genomförd intervju. Huvud-
studien. 
Tabell 1.4. Bortfallsanalys. Huvudstudien. 
Figur 1.1. Fördelning av frågorna mellan de tre delurvalen 

Kapitel 2: Mätning av alkoholkonsumtion – mått, metoder, 
datamaterial 

Tabell 2.1. Samband (Spearman’s rangkorrelation) på länsnivå och för sju 
större regioner mellan alkoholkonsumtion enligt de två konsumtionsmåtten 
(registrerad och självrapporterad konsumtion) och sjukdomar i levern (döds-
fall och slutenvård). 
Tabell 2.2. Alkoholkonsumtionen i Sverige under olika år, totalt och i 
registrerad och oregistrerad alkohol (i antal liter ren ([100 %] alkohol per 
inv. 15+), samt självskattad alkoholkonsumtion enligt frågeundersök-
ningar i åldrarna 16-80 år. 
Tabell 2.3. Alkoholkonsumtion, andel storkonsumenter och poäng på 
AUDIT-frågorna 1-2 för konsumenterna i delurval A,B (KF-frågorna) och 
delurval C (GF-frågorna), SCB 2002. 
Figur 2.1. Konsumtionen enligt de två skalorna uppdelat efter percentiler 
för män (överst) och för kvinnor (nederst separat (endast konsumenter). 

Kapitel 3: Den svenska alkoholkonsumtionsutvecklingen 

Tabell 3.1. Alkoholkonsumtionen i Sverige under olika år, totalt per dryck-
esslag och i registrerad och oregistrerad alkohol (i antal liter ren ([100 %] 
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alkohol per inv. 15+), samt självskattad alkoholkonsumtion enligt fråge-
undersökningar i åldrarna 16-80 år. 
Tabell 3.2. Registrerad, oregistrerad alkoholkonsumtion samt Systembola-
gets detaljhandel olika år under perioden 1990 till 2003. 
Tabell 3.3.: Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige 1996, 1998, 2000, 
2001, 2002 och 2003, uppdelad på dryckesslag och anskaffningssätt, i liter 
ren alkohol per invånare 15 år och äldre. 
Figur 3.1. Självrapporterad alkoholkonsumtion per månad bland män och 
bland kvinnor i olika åldersgrupper (två-årsklasser) under perioden juni 2001 
till december 2002, uttryckt i liter ren (100 %) alkohol per månad (30 dagar) 
(ej uppräknad mot totalkonsumtionen) (n=28554). 

Kapitel 4: Alkoholproblem – definitioner, metoder, data 

Tabell 4.1. Alkoholrelaterade problem de senaste 12 månaderna. Faktor-
analys (principal components) (första kolumnen); Varimax rotation (övriga 
kolumner).  
Tabell 4.2. Intern konsistens i skalan för försämrad självkontroll, rå (dvs. 
icke standardiserade) variabler 
Tabell 4.3. Intern reliabilitet i skalan för kroniska hälsoproblem; rå (dvs. 
icke standardiserade) variabler 
Tabell 4.4. Intern reliabilitet i skalan för problem med lag och ordning, rå 
(dvs. icke standardiserade) variabler 
Tabell 4.5. Intern reliabilitet i skalan för relationsproblem; rå (dvs. icke 
standardiserade) variabler 
Tabell 4.6.. Intern reliabilitet i skalan för alkoholrelaterade sociala skador; rå 
( dvs. icke standardiserade) variabler 
Tabell 4.7. Test-retest reliabilitet (överensstämmelsen mellan första och 
andra mätningen för skalorna över alkoholrelaterade problem). Pilotstudien. 

Kapitel 5: Dryckesvanor i den svenska befolkningen 

Tabell 5.1. Andelen nykterister de senaste 12 månaderna respektive under 
livstid. Procent. 
Tabell 5.2. Nykterhet, d.v.s. sannolikheten att avstå från alkohol – under de 
senaste 12 månaderna respektive under sin livstid – predicerad utifrån so-
ciodemografisk bakgrund. Logistisk regression. 
Tabell 5.3. Medelkonsumtion av alkohol i liter ren alkohol samt predicerad 
(logaritmerad KF skala, ren alkohol) av sociodemografisk bakgrund. Linjär 
regression.  
Tabell 5.4. Andelar av olika alkoholsorter av totalkonsumtionen, per person 
och år. Enbart konsumenter under de senaste 12 månaderna. Procent. 
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Tabell 5.5. Tillfällen med intensivkonsumtion (att dricka minst en flaska vin 
eller motsvarande mängd annan alkohol vid ett tillfälle) och upplevelse av 
berusning samt sambandet mellan dessa. Procent. 
Tabell 5.6. Tillfällen med intensivkonsumtion och upplevelse av berusning 
predicerade av sociodemografisk bakgrund. Linjär regression.  

Kapitel 6: Alkoholrelaterade problem i olika befolkningsgrupper 

Tabell 6.1a. Alkoholrelaterade problem efter kön och ålder. Procent och 
medelpoäng för respektive skala. 
Tabell 6.1b. Kvoter mellan mäns och kvinnors medelpoäng på de fem 
skalorna gällande olika problemområden. 
Tabell 6.2. Alkoholrelaterade problem efter utbildning (högsta genom-
förda). Procent samt medelpoäng på skalan. 
Tabell 6.3. Alkoholrelaterade problem efter registrerad inkomst kategorise-
rad efter kvartiler (lägsta 25 procent, 25-50, 50-75, 75-100 procent – base-
rade på hela urvalet med män och kvinnor sammantagna). Procent samt 
medelpoäng på skalan. 
Tabel1 6.4. Alkoholrelaterade problem efter yrkesstatus (SEI). Procent samt 
medelpoäng på skalan. 
Tabell 6.5. Alkoholrelaterade problem efter befolkningstäthet. Procent samt 
medelpoäng på skalan. 
Tabell 6.6. Alkoholrelaterade problem efter geografisk boenderegion. Pro-
cent samt medelpoäng på skalan. 
Tabell 6.7. Logistisk regressionsanalys av försämrad självkontroll bland kvin-
nor och män (minst 2 poäng på skalan). Oddskvoter 
Tabell 6.8. Logistisk regressionsanalys av alkoholrelaterade kroniska hälso-
problem bland män och kvinnor (minst 2 poäng på skalan). Oddskvoter. 
Tabell 6.9. Logistisk regressionsanalys av problem med lag och ordning bland 
kvinnor och män (män: minst 2 poäng, kvinnor: minst 1 poäng på skalan). 
Oddskvoter. 
Tabell 6.10. Logistisk regressionsanalys av alkoholrelaterade relationsproblem 
bland kvinnor och män (minst 2 poäng på skalan) Oddskvoter. 
Tabell 6.11. Logistisk regressionsanalys av alkoholrelaterade sociala problem 
(sammanfattande mått) bland kvinnor och män (minst 2 poäng på skalan). 
Oddskvoter. 

Kapitel 7: Alkoholkonsumtion och risken för alkoholrelaterade 
problem bland svenska kvinnor och män – en riskkurvsanalys 

Figur 7.1. Självrapporterad årlig alkoholkonsumtion (liter ren alkohol) bland 
män och kvinnor indelade i deciler  
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Figur 7.2. Samband mellan alkoholkonsumtion och andel med minst 1 
problem. Män.  
Figur 7.3. Samband mellan alkoholkonsumtion och andel med minst 1 
problem. Kvinnor.  
Figur 7.4. Samband mellan alkoholkonsumtion och genomsnittligt antal 
problem. Män  
Figur 7.5. Samband mellan alkoholkonsumtion och genomsnittligt antal 
problem. Kvinnor 
Figur 7.6. Samband mellan alkoholkonsumtion och försämrad självkontroll 
vid olika frekvens av intensivkonsumtion för män (a) och kvinnor (b)  
Figur 7.7. Samband mellan alkoholkonsumtion och problem med lag och 
ordning vid olika frekvens av intensivkonsumtion för män (a) och kvinnor 
(b)  
Figur 7.8. Samband mellan alkoholkonsumtion och problem med sociala 
relationer vid olika frekvens av intensivkonsumtion för män (a) och kvinnor 
(b)  
Figur 7.9. Samband mellan alkoholkonsumtion och problem med hälsan 
vid olika frekvens av intensivkonsumtion för män (a) och kvinnor (b)  

Kapitel 8: Alkohol i parrelationer; dricka tillsammans - 
kontrollera varandra? 

Tabell 8.1. Medelkonsumtion samt berusningsdrickande bland personer 
med respektive utan fast partner; t-test av signifikans. (Medelkonsumtion: 
delurval A+B; intensivkonsumtion: samtliga delurval) 
Tabell 8.2. Hur många av dina dryckestillfällen har, under de senaste 12 
månaderna, varit tillsammans med din man/fru eller sambo? Delurval C. 
Endast gifta/sammanboende samt konsumenter. Procent. 
Tabell 8.3.Logistisk regressionsanalys med nästan samtliga gemensamma 
dryckestillfällen som beroende variabel. Delurval C. Endast gifta / samman-
boende samt konsumenter.  
Tabell 8.4. Försök att påverka sin partners drickande (Delurval B) och 
partners försök att påverka respondentens drickande (samtliga delurval). 
Endast gifta/sammanboende. Procent. 
Tabell 8.5. Logistisk regression med försök att påverka sin partners kon-
sumtion som den beroende variabeln Delurval B. Endast gifta/samman-
boende; även icke-konsumenter. Oddskvoter. 
Tabell 8.6. Logistisk regression med partnerns försök att kontrollera re-
spondentens konsumtion som beroende variabel. Delurval C. Endast 
gifta/sammanboende. Oddskvoter. 
Figur 8.1. Relation mellan alkoholvanor, gemensamt drickande och kontroll 
från partner 
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Kapitel 9: Dryckesmönster och självrapporterade alkohol-
problem bland olika yrkesgrupper 

Tabell 9.1. Alkoholkonsumtion per år (100 % alkohol). Procent. 
Tabell 9.2. Hur ofta dricker du alkohol (AUDIT 1)? Procent.  
Tabell 9.3. Andel alkoholkonsumenter under respektive över gränsen för 
problematiskt drickande – poängsumma AUDIT (0-7; 8+). Procent. 
Tabell 9.4. Upplevda negativa effekter av alkoholkonsumtion under de 
senaste 12 månaderna på… Procent. N= 5469 
Tabell 9.5. Alkoholkonsumtion per år (100 % alkohol) i olika socioekono-
miskt indelade yrkesgrupper. Procent. 
Tabell 9.6. Hur ofta dricker du alkohol (AUDIT 1)? Procent. N= 3551 
Tabell 9.7. Andel alkoholkonsumenter under respektive över gränsen för 
problematiskt drickande – poängsumma AUDIT (0-7; 8+). Procent. 
Tabell 9.8. Alkoholkonsumtion per år (100 % alkohol) i särskilda yrkes-
grupper. Procent. 
Tabell 9.9. Hur ofta dricker du alkohol (AUDIT 1)? Procent. N= 802 
Tabell 9.10. Alkoholkonsumenter i riskzonen – summering av AUDIT 1-10 
(0-7, 8+). Procent. N= 802 
Tabell 9.11. Upplevda negativa effekter av alkoholkonsumtion under de 
senaste 12 månaderna på… Procent. 
Tabell 9.12. Indikatorer på alkoholproblem under de senaste 12 månaderna. 
Procent. 

Kapitel 10: Problem på grund av andras drickande 

Figur 10.1. Andelen som blivit offer för en berusad person. Efter kön. 
N=1846 
Figur 10.2. Andelen som blivit offer för en berusad person. Efter ålder. 
N=1846. 
Tabell 10.1. Logistisk regressionsanalys av fyra problem orsakade av andras 
drickande mot sociodemografisk bakgrund. Oddskvoter. 
Tabell 10.2. Relation mellan personer som blivit rädda för eller skadade av 
en berusad person och ”gärningsmannen”. Efter kön. Procent. 
Figur 10.3. Korellationsmatris gällande de fyra händelser av utsatthet, efter 
kön. Chi2 test. 
Tabell 10.3. Kumulativa procent vid olika poängnivåer på offerskalan. Efter 
kön och ålder. 
Tabell 10.4. Logistisk regressionsanalys av sannolikheten att råka ut för 
minst tre av händelserna. Efter kön och för samtliga. Oddskvoter. 
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Kapitel 11: Drickandets fördelar 

Tabell 11.1. Andelen som uppgett positiva effekter av sitt drickande de 
senaste 12 månaderna, uppdelat efter kön, för konsumenter i fem länder, 
1979 – 2002. Procent. 
Tabell 11.2. Andelar som uppger sig ha upplevt positiva konsekvenser av 
alkohol de senaste 12 månaderna, efter årsmedelkonsumtion (cl. ren alko-
hol) och kön, Sverige 2002. 
Tabell 11.3. Logistiska regressionsanalyser: oddskvoter som predicerar 
positiva konsekvenser utifrån medelkonsumtion och intensivkonsumtion 
och med demografisk bakgrund inkluderad. 
Tabell 11.4. Andelar med viss totalpoäng för skalor över positiva och nega-
tiva konsekvenser, efter medelkonsumtion per år, Sverige 2002. Procent. 
Tabell 11.5. Logistiska regressionsanalyser: oddskvoter som predicerar höga 
poäng på positiva respektive negativa konsekvenser utifrån medelkonsum-
tion och intensivkonsumtion samt med demografisk bakgrund inkluderad. 
Tabell 11.6. Positiva respektive negativa konsekvenser för alkoholkonsu-
menter: poäng för positiva konsekvenser efter poäng för relationsproblem 
(procent, N=1523) 
Tabell 11.7. Logistiska regressionsanalyser: oddskvoter som förutsäger 
”lyckliga” respektive ”olyckliga” konsumenter mor demografiska bak-
grundsdata, med medelkonsumtion och frekvens intensivkonsumtion samt 
med båda delarna 

 216 



Frågeformulär till pilotstudien till en frågeundersökning om alkoholskador 

APPENDIX A 

FRÅGEFORMULÄR TILL PILOTSTUDIEN TILL EN 
FRÅGEUNDERSÖKNING OM ALKOHOLSKADOR 

Introduktion 
Hej, jag ringer från TEMO…..På uppdrag från Stockholms universitet 
genomför vi nu en undersökning, då vi frågar personer bosatta i Sverige om 
deras alkoholvanor, attityder till alkohol och om olika former av skador som 
kan kopplas till alkohol. Med alla alkoholpolitiska förändringar i samband 
med Sveriges EU medlemskap är det extra viktigt att vi studerar befolkning-
ens alkoholvanor. Sådan kunskap är grunden för att olika alkoholrelaterade 
problem ska kunna förebyggas eller behandlas på bästa sätt. 

Du är en av de slumpmässigt utvalda. En del frågor kan uppfattas som 
känsliga, men ditt deltagande är helt frivilligt och vi garanterar dig 
fullständig anonymitet. Dina svar är högst konfidentiella och när 
intervjuerna är klara, kommer de inte att kunna kopplas till din person. Sva-
ren kommer att bearbetas av forskare vid Stockholms universitet (Centrum 
för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning). Vill du deltaga? 

 
1. Ja 
2. Ja, men inte just nu – återkom senare 
3. Nej 
4. Vet ej 
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BAKGRUNDSFRÅGOR 

TILL SAMTLIGA, DVS. ÄVEN ICKE KONSUMENTER: 
Markera kön: 

 
1. Man 
2. Kvinna 
 
Vi börjar med några frågor om din bakgrund: 
 
Vad är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning? 

 
1. Arbetar heltid 
2. Arbetar deltid 
3. Studerar 
4. Är föräldraledig 
5. Är arbetslös och /eller arbetssökande 
6. Är sjukskriven 
7. Gör militärtjänst 
8. Är pensionerad (sjuk-, ålders- eller förtidspensionerad) 
9. Har ingen särskild sysselsättning 
10. Annat:________ 
 
Vilket är ditt civilstånd?  

 
1. Gift 
2. Sammanboende 
3. Skild  
4. Ensamstående 
5. Änka/Änkling 
6. Bor hos föräldrar 
7. Vet ej/Vill inte svara 
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KONSUMTION OCH KONSUMTIONSMÖNSTER 
 
Nu kommer jag att ställa en del frågor om hur ofta och hur mycket alkohol 
du brukar dricka. Jag vill be dig att du, när du svarar på frågorna i hela un-
dersökningen, försöker tänka på upplevelser eller händelser som du kan ha 
varit med om under det senaste året, dvs. under de senaste 12 månaderna 
(om inte annat anges). 

 
Alltså, har Du under de senaste 12 månaderna druckit minst ett glas av 
något som innehåller alkohol? Vi menar då minst ett glas folköl, mellanöl, 
starköl, starkvin, “vanligt” vin eller sprit (räkna inte lättöl). 

 
1. Nej - fortsätt med frågan om utandningsprov 
2. Ja – fortsätt med konsumentfrågor 
3. Vet ej/Vill inte svara 
 

TILL KONSUMENTERNA UNDER DET SENASTE ÅRET: 
 
Också nästa fråga handlar om din konsumtion. Detta sätt att fråga används 
internationellt och frågetexten kan i vissa fall tyckas lite märklig. Det kan 
bero på att vi i översättningen velat ligga så nära ursprungsbetydelsen som 
möjligt. Exempelvis används här uttrycket ”drink” för att beteckna en be-
stämd mängd alkohol. Försök att tänka på din totala konsumtion i form av 
antalet ”drinkar” vid olika dryckestillfällen. Tänk även på de tillfällen då du 
kombinerade olika typer av alkohol. (Med en drink menas 1 burk folköl 
eller en dryg 1/2 burk starköl eller 1 glas ”vanligt” vin eller 1 litet glas 
starkvin eller 1 glas starksprit à 4 cl , t.ex. brännvin (snaps)). Räkna inte 
lättöl. 

 
Alltså, under de senaste 12 månaderna, vad var det högsta antalet drinkar du 
druckit under samma dag? 

 
 

…………………….st. 
 

 219 



Appendix A 

A. Under de senaste 12 månaderna, hur ofta har du druckit alkohol oavsett 
mängd? Kom ihåg att räkna alla alkoholsorter, dvs. sprit, vin och folköl och 
starköl, men inte lättöl. 
B. Under de senaste 12 månaderna, hur ofta har du druckit minst 3 drinkar 
under samma dag?  
Det motsvarar ungefär: 
3 glas sprit à 4cl eller  
3 glas / en halvflaska vin eller  
3 burkar folköl eller  
2 burkar starköl. 
C. Under de senaste 12 månaderna, hur ofta har du druckit minst 5 drinkar 
under samma dag? Det motsvarar ungefär: 
5 glas à 4cl / en 1/4 flaska sprit (obs! förväxla inte 1/4 flaska med en 
”kvarting”!) eller  
5 glas / nästan en hel flaska vin eller  
5 burkar folköl eller  
3 burkar starköl.  
D. Under de senaste 12 månaderna, hur ofta har du druckit minst 8 drin-
kar under samma dag? Det motsvarar ungefär: 
8 glas sprit à 4cl / nästan en halvflaska sprit eller  
8 glas / 1 och 1/3 flaska vin eller  
8 eller 9 burkar folköl eller  
5 burkar starköl. 
E. Under de senaste 12 månaderna, hur ofta har du druckit minst 12 drin-
kar under samma dag? Det motsvarar ungefär: 
12 glas à 4cl / 2/3 flaska sprit eller  
två flaskor vin eller  
13 burkar folköl eller  
8 burkar starköl. 
F. Under de senaste 12 månaderna, hur ofta har du druckit minst 24 drin-
kar under samma dag? Det motsvarar ungefär: 
1 1/2 flaska sprit eller  
4 flaskor vin eller  
25 burkar folköl eller  
15-16 burkar starköl. 
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 A B C D E F 
 hur 

ofta 
alkohol

minst 
3 
drinkar

minst 
5 
drinkar

minst 
8 
drinkar

minst 
12 
drinkar 

minst 
24 
drinkar 

       
I stort sett varje dag 1 1 1 1 1 1 
4-5 gånger i veckan 2 2 2 2 2 2 
2-3 gånger i veckan 3 3 3 3 3 3 
Ungefär en gång i 
veckan 

4 4 4 4 4 4 

2-3 gånger i månaden 5 5 5 5 5 5 
Ungefär en gång i 
månaden 

6 6 6 6 6 6 

Några få gånger om 
året 

7 7 7 7 7 7 

En gång om året  8 8 8 8 8 8 
Aldrig       
Vet ej/Vill inte svara 9 9 9 9 9 9 

 
Har det under det senaste 
12 månaderna hänt att du 
på grund av din egen 
alkoholkonsumtion... 
 

       

 Ja, 
dagligen 
eller 
nästan 
dagligen

Ja, 
varje 
vecka

Ja, 
varje 
månad

Ja, 
ungefär 
varannan 
månad 

Ja, en eller 
två gånger 
under de 
senaste 12 
månaderna

Nej, 
aldrig 

Vet 
ej/Vill 
inte 
svara 

        
…har haft huvudvärk, 
känt illamående eller känt 
Dig dålig på annat sätt 
dagen efter? 

1 2 3 4 5 6 7 

...inte orkat gå upp i vanlig 
tid på morgonen dagen 
efter? 

1 2 3 4 5 6 7 

…har känt dig så dålig 
dagen efter att du inte 
orkat gå till arbetet eller 
göra det arbete du annars 
skulle ha gjort? 

1 2 3 4 5 6 7 

…har ångrat något du sagt 
eller gjort när du var 
påverkad? 

1 2 3 4 5 6 7 
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Hur ofta har det hänt under de senaste 12 månaderna att du känt dig berusad?  
 

1. I stort sett varje dag 
2. 4-5 gånger i veckan 
3. 2-3 gånger i veckan 
4. Ungefär en gång i veckan 
5. 2-3 gånger i månaden 
6. Ungefär en gång i månaden 
7. Några få gånger om året 
8. En gång om året 
9. Aldrig 
10. Vet ej/Vill inte svara 
 
Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit en eller två drinkar?  
Det motsvarar MINDRE ÄN: 

3 glas sprit à 4cl eller  
3 glas vin eller  
3 burkar folköl eller
ca 2 burkar starköl.  
 

1. I stort sett varje dag 
2. 4-5 gånger i veckan 
3. 2-3 gånger i veckan 
4. Ungefär en gång i veckan 
5. 2-3 gånger i månaden 
6. Ungefär en gång i månaden 
7. Några få gånger om året 
8. En gång om året 
9. Aldrig 
10. Vet ej/Vill inte svara 
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Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit tre eller fyra drinkar?  
Det motsvarar MINST: 
3 glas sprit à 4cl eller  
3 glas / en halvflaska vin eller  
3 burkar folköl eller  
2 burkar starköl  
MEN MINDRE ÄN: 
5 glas à 4cl / en 1/4 flaska sprit eller  
5 glas / nästan en flaska vin eller  
5 burkar folköl eller  
3 burkar starköl. 
 

1. I stort sett varje dag 
2. 4-5 gånger i veckan 
3. 2-3 gånger i veckan 
4. Ungefär en gång i veckan 
5. 2-3 gånger i månaden 
6. Ungefär en gång i månaden 
7. Några få gånger om året 
8. En gång om året 
9. Aldrig 
10. Vet ej/Vill inte svara 
 
Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har du druckit alkohol så 
att du inte kunde tala tydligt eller gå rakt? 

 
1. I stort sett varje dag 
2. 4-5 gånger i veckan 
3. 2-3 gånger i veckan 
4. Ungefär en gång i veckan 
5. 2-3 gånger i månaden 
6. Ungefär en gång i månaden 
7. Några få gånger om året 
8. En gång om året 
9. Aldrig 
10. Vet ej/Vill inte svara 
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ALKOHOLBEROENDE (ICD-10) 
Jag beskriver nu några upplevelser som du kan ha haft i 
samband med ditt drickande. För varje fråga jag läser, 
försök att berätta för mig om detta har inträffat under de 
senaste 12 månaderna (svara bara ja eller nej denna 
gång): 
 

   

 Ja Nej Vet 
ej/vill 
inte svara 

Har du känt ett väldigt starkt sug eller längtan efter att få 
dricka?  

1  hur 
ofta? 

2 hoppa 
över 
nästa 

3 

Under de senaste 12 månaderna, har du vid något tillfälle 
börjat dricka när du hade bestämt dig för att inte göra 
det? 

1  hur 
ofta? 

2 hoppa 
över 
nästa 

3 

Har du vid något tillfälle druckit mycket mer eller under 
en mycket längre tid än du hade tänkt? 

1  hur 
ofta? 

2 hoppa 
över 
nästa 

3 

Under de senaste 12 månaderna, har du någon gång känt 
dig illamående eller skakig när du drog ner på ditt  
drickande eller slutade dricka? 

1  hur 
ofta? 

2 hoppa 
över 
nästa 

3 

Har du vid något tillfälle tagit en drink för att bli av med 
baksmälla? 

1  hur 
ofta? 

2 hoppa 
över 
nästa 

3 

Har du någon gång upplevt att den vanliga mängden 
alkohol du brukar dricka haft mycket mindre effekt än 
tidigare? 

1  hur 
ofta? 

2 hoppa 
över 
nästa 

3 

Har struntat i eller försummat nöjen eller intressen på 
grund av ditt drickande? 

1  hur 
ofta? 

2 hoppa 
över 
nästa 

3 

Har du, under de senaste 12 månaderna, ägnat mycket tid 
åt drickande, åt att hantera konsekvenserna av drickandet 
eller åt att skaffa alkohol? 

1  hur 
ofta? 

2 hoppa 
över 
nästa 

3 

Har du fortsatt dricka trots att du haft hälsoproblem som 
orsakats eller förvärrats av ditt drickande? 

1  hur 
ofta? 

2 hoppa 
över 
nästa 

3 

Har du fortsatt dricka trots att det gjorde dig deprimerad, 
ointresserad av saker och ting, misstänksam eller miss-
trogen? 

1  hur 
ofta? 

2 hoppa 
över 
nästa 

3 
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För varje av ovanstående frågor, som respondenten svarat ”ja” på, dvs. 
alt. 1:  

 
Hur ofta under de senaste 12 månaderna har detta hänt? 
 
1. En gång 
2. Två gånger 
3. Tre eller fler gånger 
4. Vet ej/Vill inte svara 

 

PROBLEMFRÅGOR 
Under de senaste 12 
månaderna, har du vid 
något tillfälle känt att ditt 
drickande har en negativ 
inverkan på… 

       

 Ja, 
dagligen 
eller 
nästan 
dagligen

Ja, 
varje 
vecka

Ja, 
varje 
månad

Ja, 
ungefär 
varannan 
månad 

Ja, en eller 
två gånger 
under de 
senaste 12 
månaderna

Nej, 
aldrig 

Vet 
ej/Vill 
inte 
svara 

        
…dina vänskapsrelationer 
och ditt sociala liv? 

1 2 3 4 5 6 7 

…ditt familjeliv eller ditt 
äktenskap / samboför-
hållande? 

1 2 3 4 5 6 7 

…din ekonomi 1 2 3 4 5 6 7 
…dina möjligheter inom 
arbetet och yrkeslivet 

1 2 3 4 5 6 7 

…din hälsa 1 2 3 4 5 6 7 

 
Nu kommer jag att fråga lite mer i detalj om olika livsområden och alkohol. 
Vi börjar med familj och vänner. 
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Familj och vänner 
 
Har det hänt under de senaste 12 månaderna att någon i din nära släkt har 
försökt att prata med dig om ditt drickande för att få dig att dricka mindre?  

 
1. Ja, dagligen eller nästan dagligen 
2. Ja, varje vecka 
3. Ja, varje månad 
4. Ja, ungefär varannan månad 
5. Ja, en eller två gånger under de senaste 12 månaderna 
6. Nej, aldrig  hoppa över nästa 
7. Vet ej/Vill inte svara 
 
Vem eller vilka var det? 

 
1. Din maka/make eller sambo  
2. Din son/söner 
3. Din dotter/döttrar 
4. Din mor 
5. Din far 
6. Din syster/systrar 
7. Din bror/bröder 
8. Någon annan familjemedlem:___________ 
 
Har det hänt under de senaste 12 månaderna att din alkoholkonsumtion har 
orsakat större konflikter i din familj eller nära släkt?  

 
1. Ja, dagligen eller nästan dagligen 
2. Ja, varje vecka 
3. Ja, varje månad 
4. Ja, ungefär varannan månad 
5. Ja, en eller två gånger under de senaste 12 månaderna 
6. Nej, aldrig  hoppa över nästa 
7. Vet ej/Vill inte svara 
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Med vem eller vilka? (Flera alternativ möjliga) 
 

1. Din maka/make eller sambo  
2. Din son/söner 
3. Din dotter/döttrar 
4. Din mor 
5. Din far 
6. Din syster/systrar 
7. Din bror/bröder 
8. Någon annan familjemedlem:_________ 
 
Har du, under de senaste 12 månaderna, förlorat kontakt med någon i din 
nära släkt på grund av ditt drickande? Räkna inte din partner. 

 
1. Ja 
2. Nej  hoppa över nästa 
3. Vet ej / Vill inte svara 

 
Vem eller vilka var det? (Fler alternativ möjliga) 

 
1. Din son/söner 
2. Din dotter/döttrar 
3. Din mor 
4. Din far 
5. Din syster/systrar 
6. Din bror/bröder 
7. Någon annan familjemedlem:_________ 
 

Om gift / sambo (dvs. Alt. 1 eller 2 på civilståndsfrågan) samt kon-
sument under de senaste 12 månaderna:  
 
Jag kommer nu att läsa upp några teman som kan vara vanliga i familjekon-
flikter relaterade till alkohol. Har du, under de senaste 12 månaderna, haft 
en konflikt med din partner, som handlat om…. (Flera alternativ möjliga)  

 
1. ….att ditt drickande försämrar familjeekonomin 
2. … att du ägnar för lite tid åt familjen p.g.a. drickandet 
3. … dina svartsjukekänslor, orsakade av ditt drickande  
4. … din partners svartsjukekänslor, orsakade av ditt drickande 
5. … din hälsa och hur alkoholen påverkar den 
6. … att din partner klagar för mycket över ditt drickande 
7. … era barn och hur de påverkas av ditt drickande 
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8. … dina svårigheter att passa tider när du har druckit 
9. … saker du borde ha gjort men inte gjorde på grund av ditt drickande 
10. … att din partner försöker kontrollera ditt drickande 
11. … ditt uppförande när du blir berusad i olika sociala sammanhang 
12. … hur du behandlar din partner när du är berusad 
13. Annat:________ 

Om gift/sambo, (dvs. Alt. 1 eller 2 på civilståndsfrågan) samt konsu-
ment under de senaste 12 månaderna:  

 
Har det hänt under de senaste 12 månaderna att du inte kommit tillbaka 
hem till din partner under en hel / nästan en hel natt, då du var ute och 
drack? 

 
1. Ja, dagligen eller nästan dagligen 
2. Ja, varje vecka 
3. Ja, varje månad 
4. Ja, ungefär varannan månad 
5. Ja, en eller två gånger under de senaste 12 månaderna 
6. Nej, aldrig 
7. Vet ej/Vill inte svara 

Om gift/sambo, (dvs. Alt. 1 eller 2 på civilståndsfrågan) samt konsu-
ment under de senaste 12 månaderna:  

 
Har din maka/make eller sambo uttryckt under de senaste 12 månaderna att 
hon/han funderar på separation i fall du inte begränsar ditt drickande? 

 
1. Ja, dagligen eller nästan dagligen 
2. Ja, varje vecka 
3. Ja, varje månad 
4. Ja, ungefär varannan månad 
5. Ja, en eller två gånger under de senaste 12 månaderna 
6. Nej, aldrig 
7. Vet ej/Vill inte svara 
 
Har det hänt under de senaste 12 månaderna att ditt drickande lett till sepa-
ration från din partner? 

 
1. Ja 
2. Nej 
3. Vet ej/Vill inte svara 
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Har det hänt att du under de senaste 12 månaderna har försökt att gömma 
alkohol hemma och dricka i smyg?  

 
1. Ja, dagligen eller nästan dagligen 
2. Ja, varje vecka 
3. Ja, varje månad 
4. Ja, ungefär varannan månad 
5. Ja, en eller två gånger under de senaste 12 månaderna 
6. Nej, aldrig 
7. Vet ej/Vill inte svara 

 
Har du vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna känt att ditt sexliv 
påverkas negativt av ditt alkoholdrickande? 

 
1. Ja, dagligen eller nästan dagligen 
2. Ja, varje vecka 
3. Ja, varje månad 
4. Ja, ungefär varannan månad 
5. Ja, en eller två gånger under de senaste 12 månaderna 
6. Nej, aldrig 
7. Vet ej/Vill inte svara 

 
Har du vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna känt att ditt sexliv 
påverkas positivt av ditt alkoholdrickande? 

 
1. Ja, dagligen eller nästan dagligen 
2. Ja, varje vecka 
3. Ja, varje månad 
4. Ja, ungefär varannan månad 
5. Ja, en eller två gånger under de senaste 12 månaderna 
6. Nej, aldrig 
7. Vet ej/Vill inte svara 
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Har det hänt under de senaste 12 månaderna att stämningen under en fest, 
firande, familjeträff eller liknande har blivit sämre på grund av att du blev 
berusad och uppförde dig olämpligt? 

 
1. Ja, dagligen eller nästan dagligen 
2. Ja, varje vecka 
3. Ja, varje månad 
4. Ja, ungefär varannan månad 
5. Ja, en eller två gånger under de senaste 12 månaderna 
6. Nej, aldrig 
7. Vet ej/Vill inte svara 

 
Har det hänt under de senaste 12 månaderna att någon utanför din nära 
släkt har försökt att prata med dig om ditt drickande för att få dig att 
dricka mindre?  

 
1. Ja, dagligen eller nästan dagligen 
2. Ja, varje vecka 
3. Ja, varje månad 
4. Ja, ungefär varannan månad 
5. Ja, en eller två gånger under de senaste 12 månaderna 
6. Nej, aldrig 
7. Vet ej/Vill inte svara 

 
Vem eller vilka var det? (Fler alternativ möjliga) 

 
1. Någon du har ett kärleksförhållande med 
2. En manlig arbetskamrat/arbetskamrater 
3. En kvinnlig arbetskamrat/arbetskamrater 
4. Din chef 
5. En manlig bekant eller vän/bekanta eller vänner (icke arbetskamrater) 
6. En kvinnlig bekant eller vän/bekanta eller vänner (icke arbetskamrater) 
7. Någon annan:___________ 
 
Har du, under de senaste 12 månaderna, förlorat kontakt med en vän eller 
bekant på grund av ditt drickande? 

 
1. Ja 
2. Nej 
3. Vet ej / Vill inte svara 
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Jobb 
 

TILL ARBETANDE (DVS. ALT. 1 ELLER 2 PÅ FRÅGAN OM SYS-
SELSÄTTNING) SAMT KONSUMENT UNDER DE SENASTE 12 
MÅNADERNA: 

 
Nu kommer några frågor 
som berör ditt arbete. Har 
det hänt under det senaste 
12 månaderna att… 

       

 Ja, 
dagligen 
eller 
nästan 
dagligen

Ja, 
varje 
vecka

Ja, 
varje 
månad

Ja, 
ungefär 
varannan 
månad 

Ja, en eller 
två gånger 
under de 
senaste 12 
månaderna

Nej, 
aldrig 

Vet 
ej/Vill 
inte 
svara 

        
…du kom till ditt arbete 
senare än du tänkt dig 
morgonen efter att du 
hade druckit alkohol?  
 

1 2 3 4 5 6 7 

…du haft svårt att arbeta 
effektivt dagen efter att 
du hade druckit alkohol? 
 

1 2 3 4 5 6 7 

…du vid något tillfälle 
under de senaste 12 
månaderna druckit 
alkohol under arbetsti-
den t.ex. i samband med 
representationer, affärs-
lunch eller liknande? 
 

1 2 3 4 5 6 7 

…du vid något tillfälle 
druckit alkohol på din 
arbetsplats under 
arbetstiden vid andra 
tillfällen än de kopplade 
till representationer, 
affärsluncher eller lik-
nande? 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 231 



Appendix A 

TILL ARBETANDE (DVS. ALT. 1 ELLER 2 PÅ FRÅGAN OM 
SYSSELSÄTTNING) SAMT KONSUMENT UNDER DE SE-
NASTE 12 MÅNADERNA: 

 
Har det hänt under de senaste 12 månaderna att du, på grund av ditt drick-
ande, har förlorat chansen till löneförhöjning eller till befordring i ditt 
yrke? 

 
1. Ja 
2. Nej 
3. Vet inte/Vill inte svara 

Våld och skador 
 
En effekt som alkoholen ofta får är att man lättare hamnar i gräl eller t.o.m. 
slagsmål och olyckor.  

 
Har det hänt under de senaste 12 månaderna att du i samband med ditt 
drickande har hamnat i ett gräl (dvs. ett hett meningsutbyte utan slagsmål)? 

 
1. Ja, dagligen eller nästan dagligen 
2. Ja, varje vecka 
3. Ja, varje månad 
4. Ja, ungefär varannan månad 
5. Ja, en eller två gånger under de senaste 12 månaderna 
6. Nej, aldrig 
7. Vet ej/Vill inte svara 

 

 232 



Frågeformulär till pilotstudien till en frågeundersökning om alkoholskador 

 Hände 
det att 
någon 
annan 
person 
då blev 
kroppsligt 
skadad? 

Krävde 
skadan 
läkarbesök?

Y. Hände 
det att du 
då blev 
kroppsligt 
skadad? 

Krävde 
skadan 
läkarbesök? 

             
 Ja, 

en 
gång 

Ja, två 
gånger 

Ja, tre 
eller 
fler 
gånger

Nej, 
aldrig

 
Ja 
 

 
Nej

 
Ja 

 
Nej 

 
Ja 
 

 
Nej

 
Ja 

 
Nej 

             
             
X…ett 
slagsmål 

1 
 

2 3 4 
(gå 
till 
fr.z) 

1 
 

2 
(gå 
till 
fr.y) 

1 2 1 
 

2 
(gå 
till 
fr.z) 

1 2 

             
Z…en 
olycka 

1 
 

2 3 4 
(gå 
till 
fr.q) 

1 
 

2 
(gå 
till 
fr.y) 

1 2 1 
 

2 
(gå 
till 
fr.q)

1 2 

             
 

Q. OM ALT 2-4 PÅ FRÅGAN OM SLAGSMÅL:  
Var den/de du slagits med en familjemedlem, vän(ner) eller bekant(a) 
till dig? 

 
1. Ja 
2. Nej 
3. I vissa fall ja, i vissa fall nej (i fall man varit med om flera slagsmål, 

dvs. alt.1-3 på frågan om slagsmål) 
4. Vet ej /Vill inte svara  

 
Har det hänt under de senaste 12 månaderna att någon annans tillhörig-
heter (t.ex. kläder, möbler, bil, cykel, eller andra saker) blivit förstörda eller 
skadade i samband med ditt drickande? 

 
1. Ja, en gång 
2. Ja, två gånger 
3. Ja, tre eller fler gånger 
4. Nej, aldrig 
5. Vet ej/Vill inte svara 
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Hur stor tror du att skadan var räknat i kronor? 
 

1. Mindre än 100 kronor 
2. Mellan 100 och 1 000 kronor 
3. Mellan 1 000 och 10 000 kronor 
4. Mer än 10 000 kronor 
5. Vet ej/Vill inte svara 
 
Har det hänt under de senaste 12 månaderna att dina tillhörigheter (t.ex. 
kläder, möbler, bil, cykel eller andra saker) blivit förstörda eller skadade i 
samband med ditt drickande? 

 
1. Ja, en gång 
2. Ja, två gånger 
3. Ja, tre eller fler gånger 
4. Nej, aldrig 
5. Vet ej/Vill inte svara 

 
Hur stor tror du att skadan var räknat i kronor? 

 
6. Mindre än 100 kronor 
7. Mellan 100 och 1 000 kronor 
8. Mellan 1 000 och 10 000 kronor 
9. Mer än 10 000 kronor 
10. Vet ej/Vill inte svara 
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Lagöverträdelser och inblandning med polis 

Det händer att man i samband med 
alkoholdrickande kommer i kontakt 
med polis. Har det hänt under de 
senaste 12 månaderna att… 

     

 Ja, en 
gång 

Ja, två 
gånger 

Ja, tre 
eller fler 
gånger 

Nej, 
aldrig 

Vet 
ej/Vill 
inte 
svara 

      
TILL SAMTLIGA (DVS. ÄVEN 
ICKE KONSUMENTER):
…du vid något tillfälle har blivit 
stoppad av trafikpolisen och fått ta 
ett utandningsprov (dvs. ”fått 
blåsa”)? 
 

1 2 3 4 5 

…du har kört bil alkoholpåverkad? 
 

1 2 3 4 5 

…du har blivit gripen av polisen för 
att du kört bil alkoholpåverkad? 
 

1 2 3 4 5 

TILL SAMTLIGA (DVS. ÄVEN 
ICKE KONSUMENTER):
…du har suttit i en bil när den som 
körde var alkoholpåverkad? 
 

1 2 3 4 5 

…du har omhändertagits av polisen i 
samband med ditt drickande i andra 
sammanhang än vid bilkörning? 
 

1 2 3 4 5 
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Ekonomi 
 

Nu kommer några frågor 
om alkohol och ekonomi. 
Har det hänt under de 
senaste 12 månaderna 
att… 

       

 Ja, 
dagligen 
eller 
nästan 
dagligen

Ja, 
varje 
vecka

Ja, 
varje 
månad

Ja, 
ungefär 
varannan 
månad 

Ja, en eller 
två gånger 
under de 
senaste 12 
månaderna

Nej, 
aldrig 

Vet 
ej/Vill 
inte 
svara 

        
…du på grund av ditt 
drickande haft svårt att 
betala alla räkningar?  
 

1 2 3 4 5 6 7 

…du köpt alkohol för 
pengar du egentligen 
behövde till livsmedel?  
 

1 2 3 4 5 6 7 

…köpt alkohol för pengar 
du lånat av en vän eller 
bekant? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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Hälsa 
 

Alkohol kan ibland ha 
negativa effekter på hälsan 
och det allmänna välbe-
finnandet. När det gäller 
dig själv, har det hänt 
under de senaste 12 
månaderna att… (Flera 
alternativ möjliga)  

       

 Ja, 
dagligen 
eller 
nästan 
dagligen

Ja, 
varje 
vecka

Ja, 
varje 
månad

Ja, 
ungefär 
varannan 
månad 

Ja, en eller 
två gånger 
under de 
senaste 12 
månaderna

Nej, 
aldrig 

Vet 
ej/Vill 
inte 
svara 

        
…du har känt dig illamå-
ende, haft huvudvärk eller 
på andra sätt mådde dåligt 
under själva dryckestill-
fället? 
 

1 2 3 4 5 6 7 

…du har känt dig ång-
estfylld eller deprimerad 
dagen efter att du hade 
druckit? 
 

1 2 3 4 5 6 7 

…du har känt dig väldigt 
trött dagen efter att du 
hade druckit? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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Förutom akuta problem, som uppstår direkt i sam-
band med drickandet kan alkoholen ibland orsaka 
mer varaktiga besvär med hälsan. Jag kommer att 
beskriva några och vill att du försöker uppge i fall du 
upplevt dessa problem. Har det hänt under de se-
naste 12 månaderna att du, troligen på grund av ditt 
drickande,… 

Ja Nej Vet ej/ 
Vill inte 
svara 

    
…har haft problem med levern? 
 

1 2 3 

…har haft problem med magen (dvs. tarmarna, 
matsmältningen)? 
 

1 2 3 

…har haft hjärt- och/eller kärlproblem? 
 

1 2 3 

…har under en längre period känt dig trött?  
 

1 2 3 

…har under en längre period känt dig ångestfylld 
och/eller deprimerad) 
 

1 2 3 

…har haft sömnsvårigheter? 
 

1 2 3 

…har haft självmordstankar? 
 

1 2 3 

…har känt att alkoholen generellt försämrar din 
hälsa? 
 

1 2 3 

 
    
Slutligen, har du under de senaste 12 månaderna 
fått… 

Ja Nej Vet ej/ 
Vill inte 
svara 

    
…en alkoholrelaterad läkardiagnos? 
 

1 2 3 

…någon form av behandling för alkoholproblem? 
 

1 2 3 

…kontakt med något självhjälpsprogram (t.ex. 
Anonyma Alkoholister, Länkarna, m.fl.)? 
 

1 2 3 
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AUDIT 
 

Slutligen ytterligare några frågor som handlar om dina alkoholvanor. De 
skall användas vid internationella jämförelser och även här används uttrycket 
”drink”. Med en ”drink” menas alltså 1 burk folköl, eller en dryg ½ burk 
starköl eller 1 glas ”vanligt” vin eller 1 litet glas starkvin eller 1 glas 
starksprit, t.ex. brännvin (snaps). Räkna inte lättöl. 
 
Några av dessa frågor liknar dem vi redan har ställt, men det är viktigt att du 
försöker besvara dem igen. Försök även i detta fall tänka på de senaste 12 
månaderna. 

 
Hur ofta dricker Du alkohol? 

 
0. Aldrig 
1. 1 gång i månaden eller mer sällan 
2. 2–4 ggr i månaden 
3. 3 ggr i veckan 
4. 4 ggr i veckan eller mer 
 
Hur många s k ”drinkar” (se exempel) konsumerar du under en typisk dag 
då du dricker alkohol? 

 
0. 1-2 
1. 3-4 
2. 5-6 
3. 7-9 
4. 10 eller fler 
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 Aldrig Mer 
sällan än 
en gång i 
månaden

Varje 
månad

Varje 
vecka

Dagligen 
eller 
nästan 
varje dag 

      
Hur ofta dricker Du sex sådana drinkar eller 
mer vid ett och samma tillfälle? 

0 1 2 3 4 

Hur ofta under det senaste året (dvs. senaste 
12 månaderna) har Du inte kunnat sluta dricka 
efter det Du börjat? 

0 1 2 3 4 

Hur ofta under senaste året lät Du bli att göra 
saker och ting som Du borde ha gjort på 
grund av att Du drack? 

0 1 2 3 4 

Hur ofta under det senaste året har Du behövt 
en ”drink” på morgonen för att komma igång 
efter det att Du har druckit mycket dagen 
innan? 

0 1 2 3 4 

Hur ofta under det senaste året har Du haft 
skuldkänslor eller samvetsförebråelser på 
grund av Ditt drickande? 

0 1 2 3 4 

Hur ofta under det senaste året har det varit 
omöjligt för Dig att komma ihåg vad som 
hände kvällen innan på grund av att Du 
druckit? 

0 1 2 3 4 

 
 Nej Ja, men inte 

under det 
senaste året 

Ja, under 
det senaste 
året 

Har Du eller någon annan blivit skadad på grund 
av Ditt drickande? 

0 2 4 

Har en släkting, vän eller en läkare (eller någon 
annan inom sjukvården) oroat sig över Ditt drick-
ande eller antytt att Du borde minska på det? 

0 2 4 
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Avslutningsvis ytterliggare några frågor om din BAKGRUND: 

TILL SAMTLIGA (DVS. ÄVEN ICKE KONSUMENTER): 
 

Vilket år är du född? 
 
………………… 
 
Vilken är din högsta avslutade utbildning?  

 
1. Grundskola 
2. Folkhögskola, fackskola 
3. Gymnasium, teoretiskt program (NV, SP) 
4. Gymnasium, praktiskt program (övriga) 
5. Universitet/högskola 
6. Arbetsmarknadsutbildning/Kunskapslyftet/Komvux 
7. Annat, vad? ______________________________ 
 
Bx. Vilket land är du född i? 
 
_________ 
 

OM INTE I SVERIGE 
 
Bx. Hur många år har du bott i Sverige? 
 
_________ 

 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN 
 
(Ev. ta upp frågan om att få återkomma en gång till inom ca en 
månad…?) 
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Frågeundersökning om dryckesmönster och alkoholrelaterade problem - 
frågeformulär till huvudundersökning 

APPENDIX B 

FRÅGEUNDERSÖKNING OM DRYCKESMÖNSTER 
OCH ALKOHOLRELATERADE PROBLEM - 

FRÅGEFORMULÄR TILL HUVUDUNDERSÖKNING 

Introduktion (förslag) 
Hej, jag ringer från SCB. På uppdrag från Stockholms universitet håller vi på 
med en undersökning, då vi frågar personer bosatta i Sverige om deras alko-
holvanor, attityder och alkoholproblem. Har du läst introduktionsbrevet 
som skickades till dig för någon vecka sedan?  

 
Till intervjuaren: Om UP inte läst brevet, informera mer om undersök-
ningen och sekretessen: 

 
Med alla alkoholpolitiska förändringar i samband med Sveriges EU 
medlemskap är det extra viktigt att vi studerar befolkningens alkoholvanor. 
Sådan kunskap är grunden för att olika alkoholrelaterade problem ska kunna 
förebyggas eller behandlas på bästa sätt.  

Du är en av de slumpmässigt utvalda. En del frågor kan uppfattas som 
känsliga, men ditt deltagande är helt frivilligt. Svaren kommer att bearbetas 
av forskare vid Stockholms universitet.  
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BAKGRUNDSFRÅGOR TILL SAMTLIGA: 

Det egna hushållet 
Vi börjar med några frågor om dig och din familj.  
1. Vilket år är du född? 
 
År _________________ 
 
2. Anteckna UP:s kön 
 
1. Man 
2. Kvinna 
 
3. Hur många andra personer bor i ditt hushåll förutom du själv? 
 
Antal personer: _____________  
 
Om svaret är 0, gå till fråga 5. 
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frågeformulär till huvudundersökning 

       
       

4. Vilka andra personer bor i ditt hushåll 
och tillhör familjen?  
Till intervjuaren: Anteckna i tablån nedan kön 
och relation till UP och för barnen även 
födelseår. OBS! Endast barnens födelseår! OBS! 
Det är viktigt att fråga om sam-
bos/makes/makas kön och inte ta för givet att 
denna person är av motsatt kön till UP. 

       

 
Födelseår (två sista siffrorna) 
 

 
__ _

 
__ _

 
__ _

 
__ _

 
__ _

 
__ _

 
__ _ 

 
__ _ 

Kön 1. Man 
 
        2. Kvinna  

1 
 
2 

1 
 
2 

1 
 
2 

1 
 
2 

1 
 
2 

1 
 
2 

1 
 
2 

1 
 
2 

 
Relation till UP 

        

 
 

A B C D E F G H 

01 Make / maka 
 

01 01 01 01 01 01 01 01 

02  Sambo 02 02 02 02 02 02 02 02 
 

03 Gemensamt barn  03 03 03 03 03 03 03 03 
 

04 Eget barn (dvs inte partners) 04 04 04 04 04 04 04 04 
 

05 Partners barn 05 05 05 05 05 05 05 05 
 

06 Svärson / svärdotter 06 06 06 06 06 06 06 06 
 

07 Eget syskon 07 07 07 07 07 07 07 07 
 

08 Svåger / svägerska 08 08 08 08 08 08 08 08 
 

09 Syskonbarn 09 09 09 09 09 09 09 09 
 

10 Egen förälder 10 10 10 10 10 10 10 10 
 

11 Makas/makes/sambos förälder  11 11 11 11 11 11 11 11 
 

12 Mor-/ farförälder 12 12 12 12 12 12 12 12 
 

13 Barnbarn (egna eller partners) 13 13 13 13 13 13 13 13 
 

14 Fosterbarn / fostersyskon 14 14 14 14 14 14 14 14 
 

15 Annat, ange vad:___________ 16 16 16 16 16 16 16 16 
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5. Bor du i lägenhet eller i småhus? 
 
Till intervjuaren: Med småhus menar vi en- eller tvåfamiljshus, även 
radhus eller kedjehus 
. 
1. Småhus 
2. Lägenhet 
3. Annat ( t.ex. institution) 
 

6. På vilket sätt disponerar du / ni bostaden - genom ägande, med hyresrätt 
eller med bostadsrätt? 

 
1. Äganderätt / andelsrätt / arrende 
2. Bostadsrätt - dvs. med insats till bostadsrättsförening 
3. Hyresrätt, första hand 
4. Hyr i andra hand 
5. Annat, nämligen:______________________ 

Sysselsättning 
 

7. Vilka av följande sysselsättningar var aktuella för dig under förra veckan? 
(Tänk också på sådant som endast varit aktuellt under en del av veckan.).  
 
Till intervjuaren: vid flera alternativ, skriv mellanslag emellan 

 
1. Anställd på heltid 
2. Anställd på deltid 
3. Eget eller familjemedlems företag eller lantbruk 
4. Arbetslös 
5. Studerande 
6. Hemarbetande 
7. Ålderspension 
8. Förtidspension / sjukbidrag 
9. Annat:___________ 
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Om flera sysselsättningar enligt fråga 7: 

7e. Vilket är din huvudsakliga sysselsättning? 
 

1. Anställd på heltid 
2. Anställd på deltid 
3. Eget eller familjemedlems företag eller lantbruk 
4. Arbetslös 
5. Studerande 
6. Hemarbetande 
7. Ålderspension 
8. Förtidspension / sjukbidrag 
9. Annat:___________ 

YRKE 
 

Till den som svarat JA på 1, 2 eller 3 i fråga 7: 
 
8. Vilket av följande beskrivningar stämmer bäst när det gäller dina 
närmaste medarbetare, dvs.medarbetare inom samma enhet, avdelning eller 
mindre företag? 

 
1. Alla är män 
2. De flesta är män 
3. Hälften är kvinnor, hälften är män 
4. De flesta är kvinnor 
5. Alla är kvinnor 
6. Jag arbetar ensam 

Till samtliga: 
 
9. Var du föräldraledig förra veckan?  
 
Till intervjuaren: man kan vara föräldraledig för t.ex. vård av sjukt barn 
även om barnet inte är ens eget. Både tillfällig ledighet (t.ex. vård av 
sjukt barn) och t.ex. mamma/pappaledighet räknas. 

 
1. Ja 
2. Nej 
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Till dem som svarat JA på 1 eller 2 i fråga 7: 
 

10. Var du tjänstledig förra veckan?  
 

1. Ja 
2. Nej 

Om inte alt. 8 på fråga 7 : 
 
13. Var du sjukskriven förra veckan? 

 
1. Ja 
2. Nej  
 

14. Hur länge hade du varit sjukskriven? 
__ år  
__ månader 
__ dagar 

 
Till intervjuaren: Svaret kan anges i år, må-
nader eller dagar eller kombinationen av 
dessa (t.ex. 2 år och 4 månader). Där inga 
uppgifter är aktuella sätter man 0 (t.ex. 0 år, 
8 månader, 0 dagar) 

Om 16-29 år eller äldre än 74 år: (förutom registeruppgifterna) 
 
15. Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

 
1. Folkskola / realskola 
2. Yrkesskola / 1-2 årigt gymnasium 
3. Studentexamen / 3-4 årigt gymnasium 
4. Universitet eller högskola - högst 3 år 
5. Universitet eller högskola - över 3 år 
6. Annat 



Frågeundersökning om dryckesmönster och alkoholrelaterade problem - 
frågeformulär till huvudundersökning 

 249 

Registeruppgifter: 
 
Hela IOF-registret (om möjligt): inkomst (ex. disponibel inkomst, arbetsin-
komst, sammanräknad förvärvsinkomst, inkomst av kapitalbildning??), 
transfereringar (ex. socialbidrag, folkpension, sjukpenning, KAS etc.) samt 
utbildning (BSUN). 
 
RTB: län, kommun, födelseår, kön, civilstånd, medborgarskap, eget och 
föräldrars ursprungsland. 

Till samtliga: 

16. Vilket är ditt nuvarande civilstånd? Är du… 
Till intervjuaren: avser endast formellt civilstånd, dvs. t.ex. sambo räknas 
ej. 

 
1. Ogift 
2. Gift 
3. Frånskild / Hemskild 
4. Änka / änkling 

BAKGRUNDSFRÅGOR TILL DELURVAL C: 
 

Om icke gift eller icke sambo, dvs alt 1, 3 eller 4 på fråga. 16 samt icke 
boende med sambo enligt hushållstablån - fråga. 4:  

17. C. Finns det någon du har ett förhållande med? 
 

1. Nej 
2. Ja  

18. C. Hur länge har ni haft ett förhållande?  
Till intervjuaren: räkna den sammanlagda tiden, i fall man ”tagit 
paus”. 

 
1. 0-2 månader 
2. 3-11 månader 
3. 1-3 år 
4. 4-9 år 
5. 10 år eller längre 
6. Vet ej/vill inte svara 



Appendix B 

Till dem som har ett förhållande (alt 2 på fråga 17): 
 

19. C. Är denna person / din sambo kvinna eller man? 
 

1. Man 
2. Kvinna 

Till gifta eller sammanboende enl. hushållstablån (fråga 4) eller de 
som har ett förhållande (alt 2 på fråga. 17): 

 
20. C. Försök att på en skala mellan 1 och 5 uppge hur lycklig du är i din 
relation till din nuvarande man/fru, sambo eller den du har ett förhållande 
med. 1 betyder ”väldigt olycklig” och 5 betyder ”väldigt lycklig”.  

 
 1 2 3 4 5  

Väldigt olycklig      Väldigt lycklig 
 

Till gifta eller sammanboende enl. hushållstablån (fråga 4) eller de 
som har ett förhållande (alt 2 på fråga 17): 
 
21. C. Försök att på en skala mellan 1 och 5 uppge hur lätt eller svårt det i 
allmänhet brukar vara för dig att tala om dina känslor eller problem med 
din man/fru, sambo eller den du har ett förhållande med. 1 betyder ”väldigt 
svårt” och 5 betyder ”väldigt lätt”.  

 
 1 2 3 4 5  

Väldigt svårt      Väldigt lätt 
 

Till gifta eller sammanboende enl. hushållstablån (fråga 4) eller de 
som har ett förhållande (alt 2 på fråga 17): 

 
22. C. Hur ofta brukar du och din man/fru, sambo eller den du har ett 
förhållande med bråka?  
Till intervjuaren: med ”bråka” menar vi ett laddat meningsutbyte längre 
än bara några ord. Kan även omfatta våld. 
 
1. Minst en gång per dag 
2. Flera gånger i veckan 
3. Flera gånger i månaden 
4. En gång i månaden eller mer sällan 
5. Aldrig 
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23. C. Hur många gånger under de senaste 30 dagarna har du haft kontakt 
med släktingar, vänner och grannar, inklusive brev, telefonsamtal eller e-mail? 
Till intervjuaren: observera referenstiden!  
 
1. Dagligen eller nästan dagligen 
2. Flera gånger i veckan 
3. 1-2 gånger i veckan 
4. 1-3 gånger under de senaste 30 dagarna 
5. Inte alls under de senaste 30 dagarna 

24. C. Hur många personer känner du att du kan tala med om viktiga 
personliga problem? Räkna inte din man/fru, sambo eller den du har en 
kärleksrelation med - i fall det finns någon sådan. 
 
1. 6 eller fler 
2. 4-5 
3. 2-3 
4. En 
5. Ingen 

Konsumtion av alkohol och dryckesmönster 
 
Nu kommer jag att ställa en del frågor om hur ofta och hur mycket alkohol 
du brukar dricka. Försök att tänka på händelser under de senaste 12 må-
naderna. Nästan alla kommande frågor handlar om de senaste 12 
månaderna, om inte annat anges!  
 
Till intervjuaren: detta är väldigt viktigt att betona, så man slipper 
upprepa tidsreferensen i samband med varje fråga. Man kan påminna om 
det då och då. 
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TILL SAMTLIGA (A+B+C) 
 
31. Om man inte räknar lättöl, har Du under de senaste 12 månaderna 
druckit minst ett glas av något som innehåller alkohol?  
Till intervjuaren: Vi menar då minst ett glas folköl, mellanöl, starköl, cider, starkvin, 
“vanligt” vin eller sprit . I detta fall är det viktigt med tidsreferens. 
 
Ja   (dessa betecknas fortsättningsvis som KONS12M) 
Nej  
 

. Har du någon gång i ditt liv druckit minst ett glas av nå-
got som innehåller alkohol (räkna inte lättöl)? 
1. Nej 
2. Ja  
 

 
 Har du tidigare i ditt liv haft pro-

blem med ditt drickande, dvs. t.ex. pro-
blem med familj, hälsa, arbete eller med 
polis? 
1. Nej 
2. Ja 

 
OBS! De som svarat alt. 2 på fråga 31 kallas fortsättningsvis för icke kon-
sumenter. Vissa frågor ställs även till dessa 
 

33.
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FILTERFRÅGOR (Första två AUDIT frågor samt en följdfråga) 
Till samtliga 
(KONS12M) Nu kommer det ytterligare några frågor om alkoholkonsumtion. Dessa 
används internationellt och frågetexten kan i vissa fall tyckas lite märklig. Exempelvis 
används här uttrycket ”drink” för att beteckna en bestämd mängd alkohol. Med en 
”drink” menas 1 burk folköl, eller en ½ burk starköl eller starkcider (stor burk på 50 
cl) eller 1 glas ”vanligt” vin eller 1 litet glas starkvin eller 1 glas sprit à 4 cl, t.ex. bränn-
vin (snaps). Räkna inte lättöl.  

Tänk på de senaste 12 månaderna. Uppge även de tillfällen då du kom-
binerade olika alkoholsorter. 
Till intervjuaren: Läs upp instruktioner om drinkbegreppet långsamt och 
tydligt, speciellt för starköl (i övrigt är omräkningarna till drink relativt 
enkla) 
 
34. Hur ofta dricker Du alkohol? 
 
0. Aldrig     hoppa över 35  
1. 1 gång i månaden eller mer sällan 
2. 2–4 ggr i månaden 
3. 2-3 ggr i veckan 
4. 4 ggr i veckan eller mer 
 
35. Hur många s k ”drinkar” (se exempel) konsumerar du under en typisk 
dag då du dricker alkohol? 

 
0. 1-2  gå till 36 
1. 3-4  hoppa över 36 
2. 5-6  hoppa över 36 
3. 7-9  hoppa över 36 
4. 10 eller fler  hoppa över 36 
 
36. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit 3 eller fler 
drinkar? 

 
1. Ja 
2. Nej 
 
OBS! Icke konsumenter under de senaste 12 månaderna (dvs. alt. 2 på fr.31) 
samt de som svarar alt. 0 eller 1 på fr. 34 SAMTIDIGT SOM de svarar alt. 2 
på fr. 36 skall inte besvara problemfrågorna. Dessa frågor markeras med 
FILTER.  
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37. (KONS12M) Hur ofta dricker Du sex drinkar eller mer vid ett och 
samma tillfälle? 

 
0. Aldrig 
1. 1 gång i månaden eller mer sällan 
2. 2–4 ggr i månaden 
3. 2-3 ggr i veckan 
4. 4 ggr i veckan eller mer 
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DELURVAL C 
 

38. C. FILTER Vilket är det högsta antalet drinkar du druckit under 
samma dag? 
______________ drinkar 
 
Till intervjuaren: svaret avgör vilken bland frågor 39a-f  UP börjar med, för att sedan 
fortsätta med lägre mängder. T.ex. om högsta antalet är 15 drinkar, börjar man med 
39b. Om den är 6 drinkar, börjar man med 39d, osv.  
 
39a-f  C. FILTER 
 
A. Under de senaste 12 månaderna, hur ofta har du druckit 20 drinkar eller fler under 
samma dag? Kom ihåg att räkna alla alkoholsorter, dvs. sprit, vin och folköl och starköl, men 
inte lättöl. 
(TILL INTERVJUAREN:) 20 drinkar motsvarar ungefär: 
en dryg flaska sprit eller  
3 ½ flaskor vin eller  
21 folköl eller  
11 ½ burkar starköl/starkcider. 
B. Hur ofta har du druckit minst 12 men mindre än 20 drinkar under samma dag?  
(TILL INTERVJUAREN:) 12 drinkar motsvarar ungefär: 
12 glas à 4 cl / 2/3 flaska sprit eller  
två flaskor vin eller  
13 burkar folköl eller  
7 burkar starköl/starkcider. 
C. Hur ofta har du druckit minst 8 men mindre än 12 drinkar under samma dag?  
(TILL INTERVJUAREN:) 8 drinkar motsvarar ungefär: 
8 glas sprit à 4 cl / nästan en halvflaska sprit eller  
8 glas / 1 och 1/3 flaska vin eller  
8 eller 9 burkar folköl eller  
4 ½ burkar starköl/starkcider.  
D. Hur ofta har du druckit 5, 6 eller 7 drinkar under samma dag?  
(TILL INTERVJUAREN:) 5 drinkar motsvarar ungefär: 
5 glas à 4 cl / en 1/4 flaska sprit (obs! förväxla inte 1/4 flaska med en ”kvarting”!) eller  
5 glas / nästan en hel flaska vin eller  
5 burkar folköl eller  
3 burkar starköl/starkcider. 
E. Hur ofta har du druckit 3 eller 4 drinkar under samma dag?  
(TILL INTERVJUAREN:) 3 drinkar motsvarar ungefär: 
3 glas sprit à 4 cl eller  
3 glas / en halvflaska vin eller  
3 burkar folköl eller  
2 burkar starköl/starkcider. 
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F. Hur ofta har du druckit 1 eller 2 drinkar under samma dag?  
(TILL INTERVJUAREN: ) 1 drink motsvarar ungefär: 
1 glas sprit à 4 cl eller  
1 glas vin eller  
1 burk folköl eller  
½ burk starköl/starkcider 
       

 A B C D E F 
 minst 

20 
drinkar

12-19 
drinkar

8-11 
drinkar

5,6, 7 
drinkar

3,4 
drinkar 

1,2 
drinkar 

       
I stort sett varje dag 1 1 1 1 1 1 
4-5 gånger i veckan 2 2 2 2 2 2 
2-3 gånger i veckan 3 3 3 3 3 3 
Ungefär en gång i veckan 4 4 4 4 4 4 
2-3 gånger i månaden 5 5 5 5 5 5 
Ungefär en gång i månaden 6 6 6 6 6 6 
Några få gånger under de senaste 
12m 

7 7 7 7 7 7 

En gång under de senaste 12 m. 8 8 8 8 8 8 
Aldrig under de senaste 12 m. 9 9 9 9 9 9 
Vet ej/Vill inte svara 10 10 10 10 10 10 
 

DELURVAL C 
 

40. C. Till före detta konsument (dvs. JA på fråga. 32) och till KONS12M_ 
Hur gammal var du när du började dricka alkohol mer än bara smaka? 
 
__________ år gammal 
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DELURVAL A+B  
 
Nu kommer frågor om din konsumtion av olika alkoholsorter. OBS! Tänk 
nu inte längre på antalet drinkar, utan på de mängder som kommer att läsas 
upp för varje sort. 
 
41. A+B (KONS12M) Under de senaste 12 månaderna, ungefär hur ofta 
har du druckit öl klass II, dvs. folköl? Hände det … 
 
Till intervjuaren: både 2.8 eller 3.5 %. Läs upp alla svarsalternativ i 
detta fall, men i samband med följande frågor endast vid behov.  
 
1 i stort sett varje dag, 
2 4-5 gånger i veckan, 
3 2-3 gånger i veckan, 
4 ungefär en gång i veckan, 
5 2-3 gånger i månaden, 
6 ungefär en gång i månaden, 
7 några få gånger under de senaste 12 månaderna, 
8 en gång (under de senaste 12 månaderna) 
9 aldrig (under de senaste 12 månaderna)  hoppa över 42 
10 vet ej 
 

42. A+B (KONS12M) När Du dricker öl klass II, dvs folköl, ungefär hur 
många glas, flaskor eller burkar dricker Du?  
 
Instruktioner till intervjuaren: UP får välja ETT alternativ att svara i , dvs. flaskor 
eller burkar eller glas i olika storlekar. Det viktigaste är att det blir rätt mängd. 
 
   Antal små flaskor/burkar om 33 cl 
   Antal stora flaskor/burkar om ca 50 cl 
   Antal små glas (dricksglas) om ca 20 cl 
   Antal stora glas om ca 40 cl 
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43. A+B (KONS12M) Ungefär hur ofta har du druckit starköl eller 
mellanöl? Hände det…  
Till intervjuaren: avser öl starkare än 3.5%. Läs upp svarsalternativen endast 
vid behov. 
 
1. i stort sett varje dag, 
2. 4-5 gånger i veckan, 
3. 2-3 gånger i veckan, 
4. ungefär en gång i veckan, 
5. 2-3 gånger i månaden, 
6. ungefär en gång i månaden, 
7. några få gånger under de senaste 12 månaderna, 
8. en gång (under de senaste 12 månaderna) 
9. aldrig (under de senaste 12 månaderna)  hoppa över 44 
10. vet ej 
 

44. A+B (KONS12M) När du dricker starköl eller mellanöl, ungefär hur 
många glas, flaskor eller burkar dricker du?  
Instruktioner till intervjuaren: UP får välja ETT alternativ att svara i , dvs. flaskor 
eller burkar eller glas i olika storlekar. Det viktigaste är att det blir rätt mängd. 
 
   Antal små flaskor/burkar om 33 cl 
   Antal stora flaskor/burkar om ca 50 cl 
   Antal små glas (dricksglas) om ca 20 cl 
   Antal stora glas om ca 40 cl 
 

45. A+B (KONS12M) Ungefär hur ofta har du druckit vanligt vin? Hände 
det …  
Till intervjuaren: Läs upp svarsalternativen endast vid behov. 
 
1. i stort sett varje dag, 
2. 4-5 gånger i veckan, 
3. 2-3 gånger i veckan, 
4. ungefär en gång i veckan, 
5. 2-3 gånger i månaden, 
6. ungefär en gång i månaden, 
7. några få gånger under de senaste 12 månaderna, 
8. en gång (under de senaste 12 månaderna) 
9. aldrig (under de senaste 12 månaderna)  hoppa över 46 
10. vet ej 
 

 258 



Frågeundersökning om dryckesmönster och alkoholrelaterade problem - 
frågeformulär till huvudundersökning 

46. A+B (KONS12M) När du dricker vanligt vin, ungefär hur många glas 
eller flaskor dricker du?  
Instruktioner till intervjuaren: UP får välja ETT alternativ att svara i , dvs. halvflaskor 
eller helflaskor eller glas. Det viktigaste är att det blir rätt mängd. 
 
   Antal halvflaskor om 37 cl 
   Antal helflaskor om 75 cl (även karaffer) 
   Antal glas om ca 15 cl 
 

47. A+B (KONS12M) Ungefär hur ofta har du druckit sprit, exempelvis 
brännvin, whisky, gin, likör, konjak, rom. snaps, vodka etc. ? Hände det … 
Till intervjuaren: Läs upp svarsalternativen endast vid behov. 
 
1. i stort sett varje dag, 
2. 4-5 gånger i veckan, 
3. 2-3 gånger i veckan, 
4. ungefär en gång i veckan, 
5. 2-3 gånger i månaden, 
6. ungefär en gång i månaden, 
7. några få gånger under de senaste 12 månaderna, 
8. en gång (under de senaste 12 månaderna) 
9. aldrig (under de senaste 12 månaderna)  hoppa över 48 
10. vet ej 
 

48. A+B (KONS12M) När du dricker sprit, ungefär hur många glas, cl eller 
flaskor dricker du? 
Instruktioner till intervjuaren: UP får välja ETT alternativ att svara i , dvs. halvflaskor 
eller helflaskor eller glas i olika storlekar eller centiliter. Det viktigaste är att det blir 
rätt mängd. 
 
   Antal halvflaskor om 35 cl 
   Antal helflaskor om 70 cl 
   Antal små glas om 4 cl 
   Antal glas 6 cl 
   cl  
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48a. A+B (KONS12M) Ungefär hur ofta brukar du dricka starkcider som 
säljs på Systembolaget eller restaurang? 
Instruktioner till intervjuaren: UP får välja ETT alternativ att svara i , dvs. flaskor 
eller burkar eller glas i olika storlekar. Det viktigaste är att det blir rätt mängd. 
 
1. i stort sett varje dag, 
2. 4-5 gånger i veckan, 
3. 2-3 gånger i veckan, 
4. ungefär en gång i veckan, 
5. 2-3 gånger i månaden, 
6. ungefär en gång i månaden, 
7. några få gånger under de senaste 12 månaderna, 
8. en gång (under de senaste 12 månaderna) 
9. aldrig (under de senaste 12 månaderna)  hoppa över 48b 
10. vet ej 
 

48b. När du dricker starkcider, ungefär hur många glas eller flaskor dricker 
du då för egen del?  

  Antal små flaskor/burkar om 33 cl 
  Antal stora flaskor/burkar om 50 cl 
  Antal små glas (dricksglas) om ca 20 cl 
  Antal stora glas om ca 40 cl 
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Till samtliga A+B+C 
49. FILTER: Hur ofta har du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol så 
att det motsvarar minst en flaska vin (75 cl) eller 5-6 snapsglas sprit (ca 25 
cl) eller 4 burkar starköl eller 6 burkar folköl? Räkna även alla de tillfällen då 
du kombinerat olika alkoholsorter. Har det hänt… 
 
Till intervjuaren: Läs upp svarsalternativen endast vid behov. 

 
1. i stort sett varje dag 
2. 4-5 gånger i veckan 
3. 2-3 gånger i veckan 
4. ungefär en gång i veckan 
5. 2-3 gånger i månaden 
6. ungefär en gång i månaden 
7. några få gånger under de senaste 12 månaderna 
8. en gång (under det senaste 12 månaderna)  
9. aldrig (under det senaste 12 månaderna) 
10. vet ej 
 

DELURVAL C 
 

Till gifta eller sammanboende enl. hushållstablån (fråga 4) eller de 
som har ett förhållande (alt 2 på fråga 17), inklusive icke konsumenter: 
 
50. C. Under de senaste 12 månaderna, hur ofta har din partner - 
maka/make sambo eller den du har ett förhållande med druckit alkohol? 
Till intervjuaren: Läs upp svarsalternativen endast vid behov. 

 
1. I stort sett varje dag 
2. 4-5 gånger i veckan 
3. 2-3 gånger i veckan 
4. Ungefär en gång i veckan 
5. 2-3 gånger i månaden 
6. Ungefär en gång i månaden 
7. Några få gånger under senaste 12 månaderna 
8. En gång (under senaste 12 månaderna) 
9. Aldrig (under senaste 12 månaderna) 
10. Vet ej/Vill inte svara 

 261 



Appendix B 

Till gifta eller sammanboende enl. hushållstablån (fråga 4) eller de 
som har ett förhållande (alt 2 på fråga 17): 

 
51. C. (KONS12M) Hur många av dina dryckestillfällen har varit tillsam-
mans med din man/fru, sambo eller den du har ett förhållande med?  
Till intervjuaren: då båda två drack 

 
1. Nästan samtliga tillfällen 
2. De flesta tillfällen 
3. Vissa tillfällen 
4. Några få tillfällen 
5. Aldrig 
 
52. Till samtliga. dvs. A+B+C (KONS12M) Hur ofta under de senaste 12 
månaderna har det hänt att du känt dig berusad?  
Till intervjuaren: Det är upp till UP att avgöra vad som menas med berusning. Läs upp 
svarsalternativen endast vid behov. 
 
1. I stort sett varje dag 
2. 4-5 gånger i veckan 
3. 2-3 gånger i veckan 
4. Ungefär en gång i veckan 
5. 2-3 gånger i månaden 
6. Ungefär en gång i månaden 
7. Några få gånger under senaste 12 månaderna 
8. En gång (under senaste 12 månaderna) 
9. Aldrig (under senaste 12 månaderna) 
10. Vet ej/Vill inte svara 
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DELURVAL C 
 

53. C. (KONS12M) Hur många gånger har du druckit alkohol så att du 
hade svårt att tala tydligt eller gå rakt?  
Till intervjuaren: Läs upp svarsalternativen endast vid behov. 
 
1. I stort sett varje dag 
2. 4-5 gånger i veckan 
3. 2-3 gånger i veckan 
4. Ungefär en gång i veckan 
5. 2-3 gånger i månaden 
6. Ungefär en gång i månaden 
7. Några få gånger under senaste 12 månaderna 
8. En gång (under senaste 12 månaderna) 
9. Aldrig (under senaste 12 månaderna) 
10. Vet ej/Vill inte svara 

DELURVAL B 
 
54. B(KONS12M) Har det hänt under de senaste 12 månaderna att du har 
druckit hembränd sprit och/eller smuggelsprit? Med smuggelsprit 
menar vi sprit som har kommit till Sverige genom en mer organiserad och 
storskalig smuggling. 
 
1. Nej  
2. Ja  
3. Vet ej 
4. Vill inte svara 
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DELURVAL A 

Dryckessammanhang 
 
55a-f. (KONS12M) Under de 
senaste 12 månaderna, hur ofta 
har du druckit alkohol i sällskap 
med följande personer? (Räkna 
inte lättöl)  
Till intervjuaren: personer man är i 
sällskap med behöver inte dricka 

 
Dag-
ligen 
eller 
nästan 
varje 
dag 

 
En eller 
flera 
gånger i 
veckan 

 
En eller 
flera 
gånger i 
månaden 

 
Mer 
sällan än 
en gång i 
månaden 

 
Aldrig 
 

 
Vet 
ej/vill 
inte 
svara 

       
        
A Enbart med din partner  1 2 3 4 5 6 
        
B Med dina släktingar  

(Till intervjuaren: även andra, 
dvs. icke släktingar, kan vara 
närvarande) 

1 2 3 4 5 6 

        
C Med dina arbets- eller 

skolkompisar  
(Till intervjuaren: även andra 
kan vara närvarande) 

1 2 3 4 5 6 

        
D Med övriga vänner  

(Till intervjuaren: även släk-
tingar, arbetskompisar eller 
partner kan vara närvarande) 

1 2 3 4 5 6 

        
E Med dina vänner utan din 

partner 
1 2 3 4 5 6 

        
F Utan någons sällskap 1 2 3 4 5 6 
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56a-f (KONS12M) Hur ofta har 
du druckit alkohol i följande 
miljöer? (Räkna inte lättöl) 

 
Dag-
ligen 
eller 
nästan 
varje 
dag 

 
En eller 
flera 
gånger i 
veckan 

 
En eller 
flera 
gånger i 
måna-
den  

 
Mer 
sällan än 
en gång i 
månaden 

 
Aldrig 

 
Vet ej 
/ vill 
inte 
svara 

       
        
A Hemma hos dig 1 2 3 4 5 6 
        
B Hemma hos någon annan 1 2 3 4 5 6 
 (hos vänner, släktingar…)       
        
C På din arbetsplats 1 2 3 4 5 6 
        
D På restaurang 1 2 3 4 5 6 
        
E I bar / pub / nattklubb 

/disco 
1 2 3 4 5 6 

        
F Utomhus 

(Till intervjuaren: menas ej 
trädgård, veranda, balkong i 
anslutning till egen eller bekantas 
bostad, osv.) 

1 2 3 4 5 6 

        
 
 
57a-e (KONS12M) Hur ofta 
har du druckit alkohol i följande 
sammanhang? (Räkna inte 
lättöl) 

 
Dagligen 
eller 
nästan 
varje dag

 
En 
eller 
flera 
gånger 
i 
veckan 

 
En eller 
flera 
gånger i 
månaden 

 
Mer 
sällan än 
en gång i 
månaden

 
Aldrig 

 
Vet ej 
/ vill 
inte 
svara 

        
A I samband med en vanlig 

måltid (dvs. lunch, middag) 
1 2 3 4 5 6 

        
B På en fest eller ett firande 1 2 3 4 5 6 
        
C I samband med en repre-

sentation 
1 2 3 4 5 6 

        
D För att koppla av efter en 

arbetsdag 
1 2 3 4 5 6 

        
E I samband med idrottseve-

nemang (inte på TV!) 
 

1 2 3 4 5 6 
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TILL SAMTLIGA (A+B+C) 

Problemfrågor 
 
58a-g (KONS12M) Under de senaste 
12 månaderna, har du känt att dina 
alkoholvanor har en negativ inverkan 
på… 

 
JA 

 
NEJ 

 
Vill inte 

svara / Ej 
relevant 

    
    
A…dina vänskapsrelationer? 1 2 3 
B…ditt äktenskap / samboförhål-
lande? 

1 2 3 

C…din relation till övriga familje-
medlemmar, inkl. dina barn 

1 2 3 

D…din ekonomi 1 2 3 
E…ditt arbete och / eller dina studier 1 2 3 
F…din hälsa 1 2 3 
 
Nu några frågor om familj och vänner. 

Familj och vänner 
 

59. FILTER Har det hänt att någon av följande personer har försökt att 
prata med dig om dina alkoholvanor för att få dig att dricka mindre?  
 
  

JA 
 

NEJ 
Till gifta eller sammanboende enl. hushållstablån 
(fråga 4)
A. Din partner, dvs. maka / make eller sambo 

 
1 

 
2 

 
Till samtliga: 
B. Någon annan familjemedlem (än din partner) 

 
1 

 
2 

 
C. Någon på din arbetsplats 

 
1 

 
2 

 
D. Någon vän 

 
1 

 
2 

 
E. En läkare eller annan sjukvårdspersonal 

 
1 

 
2 
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60. FILTER Har det hänt att din alkoholkonsumtion har orsakat kon-
flikter i din familj eller nära släkt?  
1. Nej  
2. Ja  

61. 
1. Dagligen eller nästan varje dag 
2. En eller flera gånger i veckan 
3. En eller flera gånger i månaden 
4. Mer sällan än en gång i månaden 
5. Aldrig  
6. Vet ej / vill inte svara 

62. FILTER. Till gifta eller sammanboende enl. hushållstablån (fråga 4): 
Har det hänt att du och din partner har bråkat i samband med att du 
druckit alkohol?  
Till intervjuaren: avser både bråk om själva drickandet och om annat, bara det skedde i 
samband med drickandet. 
1. Nej  
2. Ja  

63. 
1. Dagligen eller nästan varje dag 
2. En eller flera gånger i veckan 
3. En eller flera gånger i månaden 
4. Mer sällan än en gång i månaden 
5. Aldrig 
6. Vet ej / vill inte svara 
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DELURVAL C 
 
64. C (KONS12M) Har du vid något tillfälle under de senaste 12 måna-
derna känt att ditt sexliv påverkas negativt av dina alkoholvanor? 

 
1. Nej  
2. Ja  
 

65. Hur ofta? 
1. Dagligen eller nästan varje dag  
2. En eller flera gånger i veckan 
3. En eller flera gånger i månaden 
4. Mer sällan än en gång i månaden 
5. Aldrig 
6. Vet ej / vill inte svara 

66. C (KONS12M) Har du vid något tillfälle känt att ditt sexliv påverkas 
positivt av dina alkoholvanor? 
1. Nej  
2. Ja  

67. Hur ofta? 
1. Dagligen eller nästan varje dag  
2. En eller flera gånger i veckan 
3. En eller flera gånger i månaden 
4. Mer sällan än en gång i månaden 
5. Aldrig 
6. Vet ej / vill inte svara 

 

TILL SAMTLIGA (A+B+C) 

68. FILTER. Om alt.1-8 på fråga 52:  
Har det hänt under de senaste 12 månaderna att stämningen under en fest, 
ett firande, en familjeträff eller liknande har blivit sämre på grund av att du 
blev berusad? 

 
1. Nej  
2. Ja 
3. Vet ej  
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Jobb 

DELURVAL C 
Till arbetande, dvs. den som svarat JA på A, B, C eller D i fråga 7 inklusive 
icke konsumenter: 

69. C. Hur stressig är din arbetssituation (menar negativ stress)? 
 
1. Mycket stressig 
2. Ganska stressig 
3. Lite stressig 
4. Inte alls stressig 

TILL SAMTLIGA (A+B+C) 

Till arbetande: 
 
FILTER Nu kommer 
några frågor som berör ditt 
arbete.  

 
1. JA 

 
2. NEJ 

3.VET 
EJ / 
VILL 
INTE 

SVARA 
Till intervjuaren: om UP 
undrar om vi avser orsaks-
verkan , är svaret JA. 

dagligen 
eller 
nästan 
varje dag

en eller 
flera 
gånger i 
veckan 

en eller 
flera 
gånger i 
månaden

mer 
sällan än 
en gång i 
månaden

(aldrig)  

       
70. Har det hänt under det 
senaste 12 månaderna att 
du kom till ditt arbete 
senare än du tänkt dig 
morgonen efter att du hade 
druckit alkohol?  
 

1 2 3 4 5 6 

71. Har det hänt att du haft 
svårt att arbeta effektivt 
dagen efter att du hade 
druckit alkohol? 
 

1 2 3 4 5 6 
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Våld och skador 
 

72a-c. FILTER Har du under de senaste 12 månaderna varit inblandad i 
någon av följande händelserna i samband med att du druckit alkohol? 
 
a. Ett gräl?  
Till intervjuaren: omfattar även gräl med partner 
 
1. Nej  
2. Ja  
 
b. Ett slagsmål? 

 
1. Nej 
2. Ja 
3.  
c. En olycka?  
Till intervjuaren: menar inte incidenter som spillt öl… 
 
1. Nej 
2. Ja 

73. Om JA på fråga 72a: 
 
Du sa att du varit med om gräl. Har det hänt… 
 
1. dagligen eller nästan varje dag 
2. en eller flera gånger i veckan 
3. en eller flera gånger i månaden 
4. mer sällan än en gång i månaden 
5. Vet ej / vill inte svara 

74. Om JA på fråga 72b: 
 
Du sa att du varit med i slagsmål. Har detta hänt… 
 
1. tre eller fler gånger 
2. två gånger 
3. en gång 
4. vet ej/vill inte svara 
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75. Hände det vid detta tillfälle/något av dessa tillfällen att du blev 
kroppsligt skadad? 

 
1. Nej 
2. Ja 

 
76. Hände det vid detta tillfälle/något av dessa tillfällen att någon 
annan pers  blev kroppsligt skadad? 
1. Nej 
2. Ja 

 

77. Var den/de du slagits med…  
(Till intervjuaren: oavsett om denna blev skadad eller ej. Fler svar möjliga) 
1. …en familjemedlem 
2. …en vän 
3. …en bekant 
4. …ingen du känner  
5. vet ej /vill inte svara  

78. Om JA på fråga 72c: 
Du sa att du varit med om en olycka? Har det hänt… 

79. 
1. tre eller fler gånger 
2. två gånger 
3. en gång 
4. vet ej/vill inte svara 

 

80. Hände det vid detta tillfälle/något av dessa tillfällen att du blev 
kroppsligt skadad? 
1. Nej 
2. Ja 

 

81. Hände det vid detta tillfälle/något av dessa tillfällen att någon 
annan person blev kroppsligt skadad? 
1. Nej 
2. Ja 

on
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82. FILTER Har det hänt att dina eller någon annans tillhörigheter (t.ex. 
kläder, möbler, bil, cykel, eller andra saker) blivit förstörda eller skadade i 
samband med att du druckit alkohol? 
 
1. Nej  
2. Ja, mina 
3. Ja, någon annans 
4. Ja, både mina och någon annans  

83. Om alt. 2-4 på fråga 82: 
 
Har detta hänt… 
 

1. tre eller fler gånger 
2. två gånger 
3. en gång 
4. vet ej/vill inte svara 

 

84. Hur stor tror du att den totala skadan var räknat i kronor? 
1. Mindre än 100 kronor 
2. Mellan 100 och 1 000 kronor 
3. Mellan 1 000 och 10 000 kronor 
4. Mer än 10 000 kronor 
5. Vet ej/Vill inte svara 
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Lagöverträdelser och inblandning med polis 

85a. FILTER Har du under de senaste 12 månaderna kommit i kontakt 
med polis?  
Nej 
Ja  
 
 
  1. JA  2. NEJ 3. VET 

EJ 

  
Tre eller 

fler 
gånger 

 
Två 

gånger 

 
En gång 

  

      
85b. Har det hänt under de 
senaste 12 månaderna att du har 
blivit gripen av polisen för att 
du kört bil rattfull? 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

86. Har du blivit omhänder-
tagen av polisen för fylleri?  1 2 3 4 5 

87. Har du omhändertagits av 
polisen för något annat du gjort 
i samband med att du druckit 
alkohol (alltså inte vid bilkör-
ning eller fylleri)? 

1 2 3 4 5 

88. FILTER Har du kört bil eller motorcykel efter att ha druckit alko-
hol när du har skäl att misstänka att du haft en promillehalt på minst 
0.2 promille?  
Till intervjuaren: i Appendix finns ungefärliga alkoholmängder angivna 
Nej 
Ja 

89. 
1. Tre eller fler gånger 
2. Två gånger 
3. En gång 
4. Vet ej / vill inte svara 
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Till samtliga inklusive icke konsumenter: 

90. Har det hänt under de senaste 12 månaderna att du har suttit i en bil när 
den som körde var alkoholpåverkad? 
1. Nej 
2. Ja 

100. 
1. Tre eller fler gånger 
2. Två gånger 
3. En gång 
4. Vet ej / vill inte svara 

Ekonomi 

101. FILTER Har det hänt under de senaste 12 månaderna att du på grund 
av dina alkoholvanor haft svårt att betala alla räkningar? 
 
1. Nej 
2. Ja 
 
FILTER Har det hänt att 
du… 

 
1. JA 

 
2. NEJ 

 
3.VET 

EJ 

 
 

dagligen 
eller 

nästan 
varje 
dag 

en eller 
flera 

gånger i 
veckan

en eller 
flera 

gånger i 
månaden

mer 
sällan än 
en gång i 
månaden

(aldrig)  

       
102…köpt alkohol för pengar 
du egentligen behövde till 
livsmedel?  

1 2 3 4 5 6 
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Hälsa  

DELURVAL C 

Inklusive icke konsumenter:  

104. C. Generellt sett, hur har din fysiska hälsa varit under de senaste 12 
månaderna? 

 
1. Extremt god 
2. Mycket god 
3. God 
4. Någorlunda 
5. Dålig 

DELURVAL C 

Inklusive icke konsumenter: 

105. C. Generellt sett, hur har din psykiska hälsa varit? 
 
1. Extremt god 
2. Mycket god 
3. God 
4. Någorlunda 
5. Dålig 

 275 



Appendix B 

 276 

TILL SAMTLIGA (A+B+C) 
 
FILTER   

1. JA 
 

2. NEJ
 

3. VET 
EJ / 
VILL 
INTE 

SVARA 
 dagligen 

eller 
nästan 
varje 
dag 

en eller 
flera 

gånger 
i 

veckan

en eller 
flera 

gånger i 
månaden

mer 
sällan än 
en gång i 
månaden

(aldrig)  

       
106. Har det hänt under de 
senaste 12 månaderna att du 
har känt dig illamående, haft 
huvudvärk eller på andra sätt 
mått fysiskt dåligt dagen efter 
att du hade druckit? 

1 2 3 4 5 6 

107. Har det hänt att du har 
känt dig ångestfylld eller 
deprimerad dagen efter att du 
hade druckit? 

1 2 3 4 5 6 

108. Har det hänt att du har 
känt dig illamående eller 
skakig när du drog ner på din 
alkoholkonsumtion eller 
slutade dricka? 

1 2 3 4 5 6 

 
 
FILTER Alkoholen kan också orsaka mer 
varaktiga besvär med hälsan. Har det hänt 
att du, troligen på grund av dina alkoholva-
nor,… 

Ja Nej Vet ej/ Vill 
inte svara 

    
109. …har haft problem med levern? 1 2 3 

110. …har haft problem med magen (dvs. 
tarmarna, matsmältningen)? 1 2 3 

111. …har haft hjärt- och/eller kärlproblem? 1 2 3 

112. …har känt dig ångestfylld och/eller 
deprimerad under en längre period? 1 2 3 

113. …har haft sömnsvårigheter? 1 2 3 
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114. FILTER Har du under de senaste 12 månaderna fått någon form av 
hjälp för eventuella alkoholproblem?  

 
1. Nej 
2. Ja  
 
 

115 a-e. Vilken typ av hjälp var 
det? 

Ja Nej Vet ej/vill 
inte svara 

A. Genom socialtjänsten 1 2 3 

B. Genom en läkare 1 2 3 

C. Annan professionell 
behandling (t.ex. terapi, 
stödsamtal) 

1 2 3 

D. Genom något självhjälpspro-
gram (t.ex. AA eller Länkarna) 1 2 3 

E. Genom en släkting eller vän 1 2 3 
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TILL SAMTLIGA A+B+C 

AUDIT  
(KONS12M) Nu kommer ytterligare några frågor som handlar om dina 
alkoholvanor. De skall användas vid internationella jämförelser det några av 
frågorna liknar de som redan ställt, men det är viktigt att du besvarar dem 
alla.  
 
 Aldrig Mer 

sällan än 
en gång i 
månaden

Varje 
månad

Varje 
vecka

Dagligen 
eller 

nästan 
varje dag 

116. Hur ofta under det senaste året (dvs. 
senaste 12 månaderna) har du inte kunnat 
sluta dricka efter det du börjat? 

0 1 2 3 4 

117. Hur ofta lät du bli att göra saker och ting 
som du borde ha gjort på grund av att du 
drack? 

0 1 2 3 4 

118. Hur ofta har du behövt en ”drink” på 
morgonen för att komma igång efter det att du 
har druckit mycket dagen innan? 

0 1 2 3 4 

119. Hur ofta har du haft skuldkänslor eller 
samvetsförebråelser på grund av ditt drick-
ande? 

0 1 2 3 4 

120. Hur ofta har det varit omöjligt för dig att 
komma ihåg vad som hände kvällen innan på 
grund av att du druckit? 

0 1 2 3 4 

  
Nej 

 
Ja, men inte 
under det 

senaste året 
 

 
Ja, under 

det senaste 
året 

121. Har du eller någon annan blivit skadad på 
grund av ditt drickande? 0 2 4 

122. Har en släkting, vän eller en läkare (eller 
någon annan inom sjukvården) oroat sig över 
ditt drickande eller antytt att du borde minska 
på det? 

0 2 4 
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ENDAST TILL ICKE KONSUMENTER I A+B+C 
 
123a-i. Hur viktigt är varje av följande skäl när det 
gäller för dig att avstå från att dricka alkohol? 

    

 Mycket 
viktigt 
skäl 

Ganska 
viktigt 
skäl 

Inte 
särskilt 
viktigt 
skäl 

Inget 
skäl alls 

     
A. Drickandet försämrar din hälsa 1 2 3 4 
B. Det kostar för mycket pengar  1 2 3 4 
C. Din familj eller vänner kan bli upprörda när du 
dricker 1 2 3 4 

D. Det kan vara ett hinder i ditt jobb eller karriär 1 2 3 4 
E. Det strider emot din religion  1 2 3 4 
F. Du är rädd för att bli alkoholist 1 2 3 4 
Uteslut dem som svarat alt. 1 på fråga. 33     
G. Du har tidigare haft alkoholproblem och är 
rädd för att få problem igen  1 2 3 4 

H. Drickandet kan få dig att göra saker som du 
senare ångrar 1 2 3 4 

I. Drickandet får dig att må illa 1 2 3 4 
J. Du gillar inte smaken av alkohol 1 2 3 4 
 

DELURVAL A 
 
1233a-h A.(KONS12M)     
Har det under de senaste 12 månaderna hänt att 
alkohol har hjälpt dig att...  
 

JA NEJ VET EJ/VILL 
INTE SVARA 

A. …vara mer optimistisk? 1 2 3 
B. …lättare få kontakt med det motsatta könet? 1 2 3 
C. …vara mer rolig och kvick i samtal? 1 2 3 
D. …vara mindre ängslig i andras sällskap? 1 2 3 
E. …lära känna en annan människa bättre? 1 2 3 
F. …ha roligt? 1 2 3 
G. …slappna av?  1 2 3 
H…. glömma dina problem? 1 2 3 
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DELURVAL A 
 
Inklusive icke konsumenter:  
124a-f. A. Nu följer några 
påståenden som vi ber dig att ta 
ställning till. Det handlar alltså om 
dina egna attityder. 

Helt och 
hållet 
riktigt 

I stort 
sett 

riktigt 

Tveksam
/ vet ej 

I stort sett 
felaktigt 

Helt och 
hållet 

felaktigt 

      
Alkoholpolitik      
A. Vin borde säljas i livsmedels-
butiker 1 2 3 4 5 

B. Skatten på starksprit borde 
sänkas 1 2 3 4 5 

C. Öppettiderna på Systembolaget 
borde utökas 1 2 3 4 5 

 
Generella värderingar kring alkohol      

D. En fest utan alkohol är ingen 
riktig fest 1 2 3 4 5 

E. En berusad person är ansvarig 
för allt hon/han gör när hon 
druckit. 

1 2 3 4 5 

F. Vissa personer mår bra av att bli 
berusade någon enstaka gång 1 2 3 4 5 
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DELURVAL C 
 
Inklusive icke konsumenter:  
125a-k. C. Jag kommer nu att beskriva situationer 
som man ibland befinner sig i. För var och en av 
dessa, hur mycket alkohol är acceptabelt att dricka 
(läs upp beskrivningen)? Är det ingen alkohol 
alls, 1 eller 2 drinkar, tillräckligt för att känna effekt 
men inte bli full eller är det acceptabelt att bli full 
ibland?  
Till intervjuaren: läs upp svarsalternativen vid fråga A-C, 
sedan bara i fall av behov. 

Ingen 
alko-
hol 

1 eller 
2 glas

Tillräckligt 
för att 

känna sig 
påverkad 

Att bli full 
ibland är 
accep-
tabelt 

A. På en fest hemma hos någon  1 2 3 4 

B. För en förälder när han/hon umgås med sina 
barn under 10 år 1 2 3 4 

C. För en man när han äter middag ute med sin 
fru 1 2 3 4 

D. För en fru när hon äter middag ute med sin 
man 1 2 3 4 

E. För en kvinna i en bar tillsammans med 
vänner 1 2 3 4 

F. För en man i en bar tillsammans med vänner 1 2 3 4 
G. För några arbetskamrater vid lunch 1 2 3 4 
H. Hemma med vänner 1 2 3 4 
I. I samband med midsommarfirande 1 2 3 4 
J. Med vänner efter jobbet innan man går hem  1 2 3 4 
K. Innan man ska köra bil 1 2 3 4 
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DELURVAL B 

Utsatthet för andras drickande 

Inklusive icke konsumenter:  
Här följer några frågor om din egen utsatthet för andras drickande. 

126a-d. B. Har du under de senaste 12 månaderna själv någon gång 
försökt att prata med någon av följande personer om dennes drick-
ande för att förmå honom / henne att dricka mindre? 
 
  

JA 
 

NEJ 
Till gifta eller sammanboende enl. hushållstablån 
(fråga 4)
A. din partner, dvs. maka / make, sambo 

 
1 

 
2 

 
Till samtliga: 
B. någon annan familjemedlem (än din partner) 

 
1 

 
2 

 
C. någon på din arbetsplats 

 
1 

 
2 

 
D. någon vän 

 
1 

 
2 

 

127. B. Har du känt dig orolig för familjeekonomin på grund av att någon 
annan i familjen dricker för mycket alkohol?  
1. Nej  
2. Ja  

128. Kan du beräkna i pengar hur mycket din familj har 
förlorat på grund av att någon i familjen dricker för 
mycket alkohol? (Det kan gälla utebliven lön, förstörda 
saker, pengar spenderade på alkohol, skulder för inköp 
av alkohol, m.m.)  

 
1. Har inte förlorat några pengar 
2. Mindre än 5 000 kronor 
3. Mer än 5 000 men mindre än 10 000 kronor 
4. 000 till 100 000 kronor 
5. Mer än 100 000 kronor 
6. Vet ej /vill inte svara 
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129. B. Har det hänt att du själv har blivit skadad av en berusad person?  
1. Nej  
2. Ja  
 

130. Vilken var din relation till den person som orsa-
kade skadan? (Till intervjuaren: fler alternativ möjliga) 
 
1. En familjemedlem 
2. En vän 
3. En bekant 
4. Ingen du känner 
5. Någon annan:____________  

131. B. Har du vid något tillfälle blivit besvärad av en berusad person på en 
offentlig plats (dvs. på en pub eller restaurang, på gatan, i kollektivtrafiken, 
m.m.)?  
1. Nej  
2. Ja  

132. B. Har du vid något tillfälle blivit besvärad av en berusad person i 
privata sammanhang (dvs. på en privat fest, hemma hos dig, hemma hos 
någon annan…)?  
1. Nej  
2. Ja  
 
133. B. Har du vid något tillfälle känt dig rädd för en berusad person?  
1. Nej  
2. Ja  
 

134. Vilken var din relation till den personen? (Till inter-
vjuaren: fler alternativ möjliga) 
1. En familjemedlem 
2. En vän 
3. En bekant 
4. Ingen du känner 
5. Någon annan:____________  
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DELURVAL C 
 
135a-f. C. (KONS12M) Drickandet påverkar 
människor på olika sätt. Vi skulle vilja veta vilka 
effekter det har på dig. När du dricker alkohol, hur 
ofta tycker du att följande påståenden stämmer på 
dig? Hur ofta stämmer det att du, när du 
dricker,….. 
 

Stämmer 
vanligtvis

Stämmer 
ibland 

Stämmer aldrig 

    
A. …får lättare att vara öppen mot andra männi-
skor? 1 2 3 

B. …får lättare att prata med din nuvarande partner 
om dina känslor eller problem? 1 2 3 

4. Har 
ej 

partner 
C. …känner dig mindre hämmad när det gäller sex? 1 2 3 
D. …njuter mer av sex? 1 2 3 
E. …känner dig mer sexuellt attraktiv? 1 2 3 
F. …blir allmänt mer aggressiv mot andra männi-
skor? 1 2 3 

 

Inklusive icke konsumenter (inom delurval c): 
136. C. Människor kan ibland bli av olika skäl aggressiva. Under de senaste 
12 månaderna, har du utsatts för knuffar, hårda grepp, hot eller andra 
aggressiva handlingar (se Hjälplistan) av någon du har eller har haft ett 
förhållande med (dvs. din nuvarande ELLER före detta make, maka, 
sambo, flickvän, pojkvän, m.fl.)?  
(Hjälplista: Du kan ha blivit utsatt för knuffar, stötar, hårda grepp, slag, 
slag med föremål, örfilar, sparkar, hot, hot med vapen, någon kan ha 
kastat saker på dig, m.m.).  
 
1. Ja 
2.Nej 
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DELURVAL A 

Inklusive icke konsumenter: 
 
Nu kommer några frågor om dina RÖKVANOR: 
 
137. A. Röker du dagligen? (Tänk på samtliga rökverk, dvs. cigaretter, 
cigariller, cigarrer och pipor) 
 
1. Ja 
2. Nej 
 

138. Händer det att du röker någon gång då och då? 
 

1. Ja 
2. Nej 

 
139. Har du tidigare rökt dagligen? 
 
1. Ja 
2. Nej 

 

Till alla som röker/rökt dagligen, dvs. alt. 1 i fråga 137 eller alt. 1 i 
fråga 139: 
 
140. A. Hur mycket röker/rökte du i genomsnitt per dag? 
 
_______ stycken cigaretter/cigariller/cigarrer/pipstopp 
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TILL SAMTLIGA (DELURVAL A+B+C) 

Inklusive icke konsumenter: 
 
Några frågor om användning av NARKOTIKA. 
 
141. Har du någonsin använt marijuana eller hasch? 
 
1. Nej 
2. Ja 
 

142. Har du använt marijuana eller hasch under de senaste 
12 månaderna? 
 
1. Nej 
2. Ja 

 
143. Har du någonsin använt annan narkotika än marijuana eller hasch 
(LSD, ecstasy, heroin, kokain, amfetamin, mm)? 
 
1. Nej 
2. Ja 
 

144. Har du använt dessa droger under de senaste 12 må-
naderna? 
 
1. Nej 
2. Ja 

DELURVAL C 

Inklusive icke konsumenter: 
 
Till intervjuaren: Om UP undrar över meningen med dessa frågor, förklara att 
uppgifterna om kroppsstorlek är viktiga i relation till alkoholkonsumtion. 
 
145. C. Hur lång är du? 
 
____________cm 
146. C. Hur mycket väger du? 
 

___________ kg  
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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BILAGA 1 

APPROXIMATIV TABELL FÖR MAXIMAL MÄNGD ALKOHOL SOM ÄR MÖJLIG 
ATT DRICKA OCH ANTAL TIMMAR SOM SKALL HA FÖRFLUTIT FÖR ATT MAN 
DÄREFTER SKALL KUNNA KÖRA BLI LAGLIGT, DVS. FÖR ATT BLOD-
ALKOHOLKONCENTRATIONEN DÅ SKALL VARA LÄGRE ÄN 0,2 PROMILLE 

Kön Tidpunkt för bil-
körning efter 
alkoholförtäring 

Maximalt möjligt (legalt) alkoholintag (tid 0) av sprit, vin 
eller öl 

  Starksprit cl Vin (glas) Öl 
     
Kvinnor 1 timme 5 cl 1 glas (15 cl) 1 flaska starköl (33 cl) 
Män 1 timme 6 cl 1 glas 1 stor starköl (45 cl) 
     
Kvinnor 2 timmar 7 cl 1½ glas 2 flaskor starköl 
Män 2 timmar 8 cl knappt 2 glas 1 flaska starköl + 1 flaska 

folköl 
     
Kvinnor 3 timmar 9 cl knappt 2 glas 2 flaskor starköl 
Män 3 timmar 10 cl drygt 2 glas 2 flaskor starköl 
     
Kvinnor 4 timmar 11 cl 2½ glas knappt 2 stora starköl 
Män 4 timmar 12 cl 3 glas 2 stora starköl 
     
Kvinnor 8 timmar 19 cl knappt 5 glas drygt 3 stora starköl 
Män 8 timmar 20 cl 5 glas 3½ stora starköl 
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