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– vad vet vi om riskerna?

Konsumtionsmönstren för alkohol har genomgått en betydande förändring
under de senaste decennierna. Starksprit och berusningsdrickande har i
stora stycken fått stå tillbaka för alkoholsvagare drycker, framförallt vin, som
dricks i mindre kvantiteter åt gången. En annan förändring är att kvinnor
har börjat dricka oftare och mer. För den största konsumtionsökningen
från mitten av 1990-talet står medelålders och äldre kvinnor. Men även om
förändringen är signifikant ska det understrykas att män fortfarande dricker
mer än kvinnor, och yngre mer än äldre.
Samtidigt skiljer sig normerna för vad som anses vara ett acceptabelt
drickande åt mellan män och kvinnor. Det kan delvis bero på sakliga
faktorer som biologiska skillnader mellan könen, men också på traditionella
föreställningar och könsroller.
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Kvinnor dricker allt mer
– vad innebär det i termer av risker?

Systembolaget bjöd in till seminarium
under rubriken Kvinnor och alkohol
– vad vet vi om riskerna? den 5 mars i
Stockholm.
Seminariet är en del i Systembolagets
strävan att sprida resultaten av aktuell alkoholforskning till en bredare
målgrupp.
Närmare 130 personer hade kommit till Sibeliussalen i Finlandshuset för att lyssna till alkoholforskare och andra experter som beskrev
hur kvinnors alkoholkonsumtion har utvecklats
och vad det kan innebära i termer av risker –
allt under ledning av moderator Fredrik Berling.
– Forskning om alkohol har till stor del
handlat om män men nu dricker kvinnor
allt mer och skillnaderna minskar, sade
Systembolagets VD Magdalena Gerger i sitt
inledningsanförande. Kvinnors kroppar tål
inte lika stora mängder alkohol utan att ta

skada, och under graviditet och amning kan
kvinnans drickande dessutom skada barnet.
Det finns alltså goda skäl att öka kunskapen
om kvinnliga perspektiv på alkohol och
alkoholproblem.
Magdalena Gerger beskrev också
hur Systembolagets tar sig an sitt
samhällsuppdrag genom att ta ansvar i
varje led i sin strävan att uppnå visionen: Ett
samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg
om hälsan så att ingen tar skada.
– Forskningen spelar en avgörande roll
för oss eftersom de alkoholpolitiska beslut
som styr vår verksamhet måste grundas
på evidensbaserad kunskap. För en tid
sedan hade jag glädjen att meddela att
Systembolaget hade ökat sina anslag till
alkoholforskning från tre till fem miljoner per
år, men idag kan jag berätta att vår styrelse
har beslutat om ytterligare en höjning – till sju
miljoner kronor från 2016.
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70 är det nya 20
– och det syns även på kvinnors drickande
Nuförtiden är det efter pensionen som äventyret börjar. Det är då man ska ta
sig tid att göra allt det där man inte hunnit med. Dagens 75-åringar passar på
att resa, törstar efter ny kunskap och är flitiga mediekonsumenter. En annan
förändring är att de dricker mer än tidigare, inte minst kvinnorna.
Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för Centrum för
åldrande och hälsa, AgeCap, vid Göteborgs universitet, byggde sitt anförande
om äldre kvinnors drickande kring konstaterandet att 70 är det nya 50, men
faktiskt också det nya 20.
relationer, kör bil, är sexuellt aktiva, utåtriktade,
vill lära sig nya saker, är tävlingsinriktade,
mindre ordningssamma och får påtagligt
bättre resultat på intelligenstester än tidigare
generationer.

Det råder ingen tvekan om att äldre kvinnor
dricker allt mer alkohol. Framförallt vinkonsumtionen har ökat. För 30 år sedan hade bara en
procent av de 75-åriga kvinnorna en riskkonsumtion; 9 glas vin eller mer per vecka. I dag
är det tio procent.
– Vi kan ganska väl härleda vad den
ökande konsumtionen beror på. Däremot är
konsekvenserna mer oklara, menar Ingmar
Skoog.
Hans beskrivning av vad som ligger bakom
utvecklingen handlar om en kombination
av ändrade attityder, politiska beslut,
tillgänglighet, lådvinernas intåg, förskjutning
av könsroller, en uppdaterad syn på åldrandet
och en överlag vitalare äldre befolkning.
Dagens 70-75-åringar prioriterar nära

10%
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Unika studier om 70-åringar
Det här vet Ingmar Skoog mer om än snart
sagt alla andra. Det är nämligen han som är
ansvarig för den så kallade H70-undersökningen som startade i Göteborg 1971. Då
rekryterade man över tusen 70-åriga män och
kvinnor som var födda vid 1900-talets början
och intervjuade dem om sina liv och genomförde läkarundersökningar. Vid 75 års ålder
undersöktes deltagarna ännu en gång, och
sedan skedde regelbundna uppföljningar –tills
den sista deltagaren slutligen gick bort vid 105
års ålder.
Med liknande upplägg startades år 2000
en ny undersökning med sin tids 70-åringar,
de som var födda 1930, och i februari 2014
inleddes en studie med cirka tusen personer
födda 1944. Eller rock’n’roll-generationen,
som Ingmar Skoog benämner de sistnämnda.
Han noterar även att en av tio 70-åringar
fortfarande yrkesarbetar.
– Synen på 70-åringars liv har ändrats
oerhört mycket, säger han. Sett till helheten
tycker jag studierna visar att samhället
genom välfärdsinsatser faktiskt kan skapa
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lyckligare människor – samtidigt som vi måste
konstatera att livet som 20-, 30- eller till och
med 50-åring vid 70 års ålder förstås kan
innebära helt andra risker.
Lyckliga i sina äktenskap
När delstudien med start år 2000 drog igång
var det som förvånade Ingmar Skoog mest att
70-åringarna var så lyckliga i sina äktenskap.
– En förklaring kan vara att fler skiljer sig
och färre stannar i olyckliga och destruktiva
relationer, säger han.
Men det är många faktorer som ligger
bakom de omfattande förändringar vi nu ser.
Den största förändringen som observerats
under de senaste decennierna är att kvinnor
blir alltmer lika män – på gott och ont.
År 2005 hade kvinnor mindre skuldkänslor
och en mer – i positiv mening – aggressiv
framtoning jämfört med 1975. Mäns och
kvinnors personlighetsdrag blir helt enkelt mer
lika. Det är rimligt att anta att detta kommer till
uttryck också i förhållandet till alkohol och hur
man dricker, säger Ingmar Skoog.

Så långt utvecklingen, men konsekvenserna då?
Om han tittar framåt, utifrån den studie
som startade i fjol, kan han oroa sig. Det
må vara hänt att friskare, starkare och – inte
minst – mer jämställda kvinnor närmar sig
männens beteende i ett otal avseenden – och
då är det inte förvånande att förhållandet till
alkohol också påverkas. Men om den här
trenden fortsätter med oförminskad kraft med
rock’n’roll-generationen, de 70-åringar som
föddes i mitten av 1940-talet, då kan det bli
problematiskt, menar Ingmar Skoog.
Riskbruket kan öka ytterligare
– Mitt tips är att vi kommer att se en rejäl
ökning av riskbruket, de som konsumerar
över 100 gram alkohol per vecka, säger han.
Inkomsterna ökar och vi kan se tydligt att med
mer pengar ökar också alkoholkonsumtionen.
Utöver de olika effekterna av
samhällsutvecklingen, menar Ingmar Skoog,
måste vi också komma ihåg att nedbrytningen
av alkohol är mindre effektiv hos äldre
personer.
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– Hjärnan är känsligare samtidigt som muskelmassan och fettvävnaden är betydligt mindre
kraftfull än hos yngre personer. Och så får vi
inte glömma att demens blir allt vanligare ju
äldre man blir.
Därutöver är det sedan länge känt att risken
för fallolyckor och frakturer ökar samtidigt
som äldre ofta har flera olika sjukdomar och
därmed fler läkemedel.
Kvinnor alltid känsligare
– Reaktionen på alkohol kan också förändras.
Dessutom är kvinnor mer känsliga än män,
understryker Ingmar Skoog.
Nästa år, 2016, kommer Ingmar Skoog och
hans kollegor vid AgeCap att presentera data för

alkoholkonsumtion hos rock’n’roll-generationen
– de som var i 50-årsåldern när trelitersboxarna
blev lika obligaoriskt förekommande som
pepparkvarnar i svenska kök.
– Vi kommer att ha analysen färdig någon
gång under våren, men mitt hetaste tips är
att vi kommer att få se den största andelen
någonsin av riskkonsumerande 70-åringar –
inte minst vad gäller kvinnor.
Samtidigt är Ingmar Skoog ingalunda odelat
negativ till utvecklingen:
– Jag tvekar inte idag att påstå att det är
20-, 30-åringar som är tråkiga och homogena
– det är bland de äldre man hittar de riktigt
spännande människorna.
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Glaset som kan skada fostret
– barnläkaren Ihsan Sarman om den nya nolltoleransen
Om du är gravid – drick inte. Om du dricker – bli inte gravid. Det är det glasklara beskedet från
den medicinska professionen eftersom det inte finns någon konsumtionsnivå som är riskfri.
Ihsan Sarman, barnläkare och forskare vid
Sachsska Barnsjukhuset i Stockholm, inledde
sin presentation med att visa en skylt som han
hade fotograferat på ett café i New York för
några år sedan.
Under GOVERNMENT WARNING i
uppfordrande versaler stod följande, fritt
översatt, att läsa:
Enligt Surgeon General [den högst
ansvariga för den amerikanska hälsooch sjukvården], bör kvinnor inte dricka
alkoholhaltiga drycker under graviditeten på
grund av risken för fosterskador.

Varningsskylt i New York.
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Ihsan Sarman berättar att han verkligen
studsade till när han såg hur direkt och nästan
brutalt formulerad den amerikanska hälsoinformationen var jämfört med de lite ljummare
svenska informationstexter som alkohollagen
kräver vid annonsering, såsom ”Alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada barnet”.
Den amerikanska versionen är avgjort mer
kategorisk, men kanske att man måste vara
just kategorisk i frågor som denna.
För, menar Ihsan Sarman, alkohol utgör en
välkänd och betydande fara för det ofödda
barnet. Dess skadeeffekter finns omnämnda i
så väl Bibeln som i Aristoteles skrifter, men det
är först en bit in på 1970-talet som de första
studierna om FAS, fetalt alkoholsyndrom,
publiceras. FAS kännetecknas av låg
födelsevikt och strukturella missbildningar i
hjärnan. Personer med FAS uppvisar också ett
antal karakteristiska avvikelser i ansiktet med
bland annat tunn överläpp och bred näsrot.

Alkohol är en dirty
drug som slår mer
eller mindre blint,
medan exempelvis
heroin endast
påverkar vissa
specifika receptorer.

ger en sökning i forskningsdatabasen PubMed
omkring 3 500 träffar.
Numera talar man ofta om FASD,
Fetal Alcohol Spectrum Disorders, ett
samlingsbegrepp för alla fosterskador som
orsakas av exponering för alkohol i moderlivet.
Man har idag insett att långt ifrån alla personer
som skadats av moderns alkoholkonsumtion
uppfyller diagnoskriterierna för FAS, utan
många kan se helt normala ut och ändå ha
stora besvär av sina skador.
Alkohol – en dirty drug
Det känsliga fostret skyddas mot många
”yttre” hot av placentan, moderkakan. Alkohol
är en dirty drug som slår mer eller mindre blint,
medan exempelvis heroin endast påverkar
vissa specifika receptorer. Men, förklarar
Ihsan Sarman, det finns alkoholkonsumtion
som är mer skadlig än annan, och olika faser
i graviditeten har sina egna riskpanoraman.
Den största risken för missbildningar löper
fostret generellt fram till vecka 12 eller 13,
men hjärnan och det centrala nervsystemet är
oerhört känsliga under hela graviditeten.
– Alkohol har flera skademekanismer som

Massiv kunskapsutveckling
Sedan de första två studierna om FAS publicerades 1973 har kunskapsmassan växt
betänkligt, berättar Ihsan Sarman, och idag
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verkar parallellt, förklarar Ihsan Sarman. Utöver
att påverka nyckelprocesser i cellutvecklingen
och störa viktiga signalsystem orsakar alkohol
också celldöd. Forskare har i djurmodeller
visat att en mindre mängd alkohol vid
ett tillfälle är tillräckligt för att sätta igång
nervcellsapoptos, alltså att nervceller dör.
Begränsad kunskap om konsumtionen
– Man kan tänka sig den mänskliga organismen som en stor symfoniorkester där hjärnan
är dirigenten som ser till att varje enskild
musiker spelar sin del perfekt för att inte
förstöra helheten, säger Ihsan Sarman. Och
då kan alkohol jämföras med busfrön som
stör dirigenten – ett fåtal busfrön som stör
lite grann kommer att göra så att det låter lite
sämre, men ju fler och ju busigare de är, desto
värre kommer det att låta.
Kunskapen om gravidas alkoholkonsumtion
är begränsad, men det finns ett antal
studier, både internationella och svenska,
berättar Ihsan Sarman. Under 2009 till
2010 genomfördes en rikstäckande studie
med enkätsvar från 1 594 kvinnor i 18:e
graviditetsveckan. Här kunde man visa
att 84 av kvinnorna hade druckit alkohol
året innan de blev gravida. Omkring 14
procent av kvinnorna klassificerades som
riskkonsumenter, det vill säga att de drack
minst nio standardglas (9 x 12 gram alkohol)

Vill man minimera
riskerna för sitt
ofödda barn ska
man inte dricka alls,
helst inte ens innan
man har blivit gravid.

7

per vecka eller att de intensivkonsumerade.
Cirka sex procent drack alkohol minst en gång
efter att de hade fått kännedom om att de var
gravida. Av dessa drack 92 procent högst ett
standardglas per tillfälle.
Ingen konsumtionsnivå riskfri
Forskare som har studerat sambandet mellan
moderns alkoholkonsumtion under graviditeten och barnens neuropsykologiska utveckling
har kommit fram till att intensivkonsumtion är
det avgjort mest skadliga, men understryker
också att det i dagsläget inte finns evidens för
att någon konsumtionsnivå är utan risker.
– Vissa barn som i moderlivet har
exponerats för lägsta nivån av det som
brukar kallas måttlig alkoholkonsumtion
uppvisar beteenden som inte är optimala,
säger Ihsan Sarman. Det kan handla om
uppmärksamhetssvårigheter, problem med
beteendereglering och svårigheter i samspelet
med andra – så om man vill minimera riskerna
för sitt ofödda barn ska man inte dricka alls,
helst inte ens innan man har blivit gravid.
Eller som det också har uttryckts: Om du är
gravid – drick inte. Om du dricker – bli inte gravid.
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Succéframträdande av journalisten Maggan Hägglund

”Jag drattade på ändan i vinfloden”

Margareta, eller Maggan, Hägglund,
frilansjournalist och tidigare chefredaktör för tidningen Tara, tog
publiken med storm då hon engagerat och pricksäkert beskrev vad som
hände när njutningsdrickandet gick
överstyr. Hon introducerade sig själv
med orden:
– Jag är en glad tant i mina bästa
år, men också ett bra exempel på hur
man kan dratta på ändan i vinfloden.

Maggan Hägglund inledde sin personliga och
osminkade presentation med att plocka fram
två glas ur sin väska. Hon höll upp svärmor
Bessies lilla vinglas i kristall från 40-talet och
ett nyss inhandlat vinglas av det moderna,
dryga halvlitersformatet. De båda glasen
signalerade omedelbart hur drickandet ökar –
även om man bara ”tar ett glas vin”.
Maggan Hägglund är uppväxt i en helnykter
familj i Härnösand och det tog lång tid innan
hon bestämde sig för att dricka alkohol.
– Jag började dricka när jag flyttade till
Stockholm och inte ville vara den där tråkiga
tjejen som alltid tackade nej när det bjöds på
alkohol, förklarade hon.
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vardagen, och det
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motivera ytterligare
ett glas vin.
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Men festdrickande blev njutningsdrickande
och till slut drack Maggan Hägglund dagligen.
– Jag blev två-glas-rött-Maggan.
Drickandet blev allt mer en del av vardagen,
och det gick ständigt att motivera ytterligare
ett glas vin. Två glas blev tre – för att höja
humöret en tråkig eftermiddag i november.
Eller för att fira att vårsolen tittar fram. Eller
någon annan anledning. Oavsett vad det
handlade om klinkade jag på samma tangent
– ta ett glas vin!
”Värdinnan på örat”
Men för sju år sedan bestämde hon sig för att
sluta helt med alkohol. Avgörande för beslutet
var en händelse i samband med att hon skulle
ha en middag för vänner hemma i sitt radhus.
Medan hon lagade mat drack hon vin, och när
gästerna kom så märkte hon själv att hon var
berusad.
– Jag var värdinnan på örat och det var
ingen trevlig upptäckt.
Ett par dagar senare hittade hon
rödvinsfläckar på det svart-vita köksgolvet
som hon var så stolt över – och hon kunde inte

riktigt minnas hur de hade hamnat där. Det
blev droppen och hon bestämde sig för att ta
tag i situationen.
Klippte sig och ringde beroendekliniken
Ett första steg mot ett nytt liv var att försöka
hitta andra sätt att njuta.
– Jag klippte mig och köpte ett fotbad,
berättar hon med glimten i ögat.
Nästa steg var att ringa beroendekliniken.
Hon fick frågor om hon hade boende, jobb,
vänner och familj. Det var frågor hon kunde
bocka av, en efter en. Vännerna backade upp
hennes beslut och stöttade henne till hundra
procent.
– Jag gick till beroendemottagningen vid
Gullmarsplan och fick jättebra hjälp, summerar
hon.
Trots att Maggan Hägglund nu har slutat
dricka undviker hon inte ställen där det finns
alkohol.
– Jag älskar att gå på krogen. Och det finns
sannerligen alkoholfria drycker som kan ge
köttbiten en match!
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”Kvinnor tvingas självmedicinera för
att möta kraven från arbete och familj”
Den ökade alkoholkonsumtionen bland kvinnor är ett
symtom på ett större problem.
Det menar riksdagsledamöterna Maria Arnholm från
Folkpartiet och Veronica Palm från Socialdemokraterna.
– Det finns kvinnor som upplever att de tvingas
självmedicinera för att möta kraven från både arbete
och familj, sade Veronica Palm, vice ordförande i
socialutskottet.
Folkpartiets partisekreterare, Maria Arnholm, pekade
på äldre kvinnors ökade alkoholkonsumtion.
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Frågan om äldre kvinnors drickande kom upp
i samtalet, i ljuset av Ingmar Skoogs föreläsning. Det är en fråga som folkpartisten Barbro
Westerholm har drivit, något som Maria Arnholm framhöll.
– Hon har i en kommittémotion lyft frågan
i riksdagen, sade Maria Arnholm. I motionen
understryks vikten av ett äldreperspektiv på
alkoholprevention inom vården. Syftet är att
förebygga och behandla riskbruk av alkohol
bland äldre personer, framförallt kvinnor.

De två politikerna är eniga om behovet av ett
detaljhandelsmonopol för alkohol och båda
anser att Systembolaget uppfyller de krav som
samhällsuppdraget ställer på verksamheten.
– Systembolaget är ständigt utsatt
för påtryckningar i form av krav på
införselutredningar, gårdsförsäljning och
kommersiell näthandel, erinrade Veronica
Palm. Pris och tillgång är de verktyg som vi
har tillgängliga och det finns en grundmurad
acceptans för Systembolaget som bygger på
att man klarar av att utveckla servicen på ett
bra sätt.

Mödravårdens arbete hyllas
Även Ishan Sarmans perspektiv på alkohol,
graviditet och amning diskuterades. Veronica
Palm lyfte fram hur aktivt mödravårdscentraler
arbetar med frågan.
– De gör ett fantastiskt jobb, konstaterade
hon och fick medhåll av Maria Arnholm som
underströk att det finns ett starkt socialt tryck
att inte dricka under graviditet.

Äldre kvinnors riskbruk – viktig fråga
Maria Arnholm sade att det är svårt att skydda
oss från impulser utifrån – och att vi därför
måste stärka våra barn och ungdomar. Vi
behöver ta hand om oss själva och våga hjälpa
andra, är hennes budskap.
Under politikersamtalet diskuterades också
specifikt vilka åtgärder som behövs med tanke
på att kvinnors alkoholkonsumtion stadigt ökat
de senaste åren.
De ökade sjuktalen var en varningssignal
som Maria Arnholm, jämställdhetsminister i
alliansregeringen, arbetade med under sin tid
som statsråd. Hon efterlyser nu ett starkare
genusperspektiv när en ny ANDT-strategi
(ANDT = Alkohol, Narkotika, Dopning och
Tobak) nu ska tas fram.
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”Kvinnor som tappar masken
– det mest pinsamma”
Genusperspektiv i avhandling visar på tydliga skillnader

Mäns och kvinnors drickande värderas på olika sätt och får olika konsekvenser.
Det framgår tydligt i den avhandling som har gjorts av Josefin
Bernhardsson, sociolog och forskare
vid Stockholms universitet.
Slutsatserna i hennes studie fick
avsluta forskningsseminariet kring
kvinnor och alkohol.
Josefin Bernhardsson inledde med att
konstatera att dryckesvanorna har förändrats.
Tidigare konsumerades alkohol vid högtider
och fester och inte av kvinnor. I sin avhandling,
som också låg till grund för hennes presentation, har hon valt att studera synen på mäns
och kvinnors alkoholkonsumtion ur ett normoch genusperspektiv.
– Jag visste att dryckesmönstren har

ändrats, men ställde mig frågan om även
normerna har ändrats, berättar hon om
bakgrunden till avhandlingens fokus.
Berusade pappor som spelar luftgitarr
Josefin Bernhardsson har använt sig av fokusgrupper för att undersöka hur vuxna personer
minns sin barndom när det gäller upplevelser
i samband med alkohol. Hon såg snabbt ett
tydligt genusmönster när det gäller synen på
föräldrars berusning – därför valde hon också
att använda en del citat för att tydliggöra skillnaderna ytterligare.
Samtliga svar på frågan om man minns
sin första kontakt med alkohol handlade om
pappor – oavsett om de var nyktra, måttfulla
eller berusade.
– Om pappor heter det nästan alltid att
”han kunde bli lite rolig, börja spela luftgitarr
och så…”, berättar Josefin Bernhardsson.
Det finns någonting ursäktande och
avdramatiserande när det handlar om pappor,

12

Kvinnor
förväntas behålla
självbehärskning
och kontroll i större
utsträckning än
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som verkligen inte gäller för mammorna.
Mammorna förekommer inte tillnärmelsevis
lika ofta som papporna i de barndomsminnen
som Josefin Bernhardsson har analyserat.
Och i den mån de överhuvudtaget omnämns
är de hysteriskt pinsamma.
– Kvinnor förväntas behålla självbehärskning och kontroll i större utsträckning
än män och pappor och de anses också ha ett
större ansvar för familj och barn, konstaterar
Josefin Bernhardsson, som menar att detta
är en av de centrala förklaringarna till hur unga
minns sina föräldrars alkoholbruk.
Jämställdhet och drickande
– Det är ingen som pratar om fulla mammor
som ”lite roliga”, en alkoholpåverkad mamma
är bara äcklig och dålig.
Ofta omskrevs dessutom berusning
i berättelserna till att handla om någon
annan – en släkting eller en gubbe. Josefin
Bernhardsson kallar det för ”andrafiering”.
Föräldrars alkoholkonsumtion avdramatiseras

och en berusad mamma är, som sagt, något
onämnbart.
Utifrån sina observationer kunde Josefin
Bernhardsson se tydliga mönster i vilka
förväntningar som ställs på kvinnor och män.
– Det mest tabubelagda tycks vara kvinnor
som ”tappar masken” – som är pinsamma
eller gör bort sig. Män som visar rädsla och
försiktighet är också ett tabu, men kanske inte
lika tydligt, förklarar hon.
Josefin Bernhardsson avslutade sitt
anförande genom att väcka en mängd frågor
kring jämställdhet och drickande:
– På ett mer övergripande plan kan man
fundera över vad man menar när man talar
om jämställdhet eller ett jämställt drickande?
Är drickandet mer jämställd bara för att män
och kvinnor dricker på liknande sätt vad gäller
mängd alkohol eller val av dryck?
Den och många andra frågor diskuterades
vidare i smågrupper när många engagerade
åhörare fortsatte erfarenhetsutbytet på väg ut
från Sibeliussalen i Finlandshuset.
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