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Statsrådet och chefen
för Socialdepartementet

Genom regeringens beslut den 19 december 1991 bemyndigades statsrådet
Westerberg tillkalla parlamentariskBengt kommission med uppdragatt atten

utvärdera den hittillsvarande alkoholpolitiken och lägga fram forslag till en
strategi för framtiden bl.a. i EG-perspektiv.ett-

Kommissionen har antagit Alkoholpolitiska kommissionen. Kommis-namnet
sionen har bred sammansättning med företrädare for alla riksdagspartier.en

Till kommissionen knutits sakkunniga frånhar Utrikes-, Finans- och Social-
departementen, Folkhälsoinstitutet, Svenska Kommunforbundetoch Landstings-
förbundet, från förCentralförbundet alkohol- och narkotikaupplysningexperter
och Karolinska Institutets avdelning för socialmedicin juridisk expertis.samt
sammansättningen kommissionen framgår betänkandets bilagaav av

Kommissionen har tidigare delbetänkandetavlämnat Serveringsbestämmelser
SOU 1993:50 med förslag till ändringar i lagen 1977:293 handel medom
drycker LHD.

Enligt direktiven dir. 1991:124 skall kommissionen belysa kvinnors miss-
bruk, uppmärksamma kvinnors medicinska och sociala skador beskrivasamt
stöd- och behandlingsinsatser. Kommissionen vidareskall särskilt intres-ägna

gravida kvinnors missbruk och de konsekvenser alkoholbruket medför förse
fostret.

Kommissionen får avlämna detta delbetänkande, Kvinnor och alkoholnu
SOU 1994:28. betänkandet översiktI orsakerna till och omfatt-ges en om
ningen och konsekvenserna kvinnors missbruk stöd och behandlings-samtav
insatser. Kommissionen lämnar förslag i dessa delar.



delbetänkandesitt dettaKommissionen avslutar arbete utöverattgenom --
alkoholpolitik strategi försitt huvudbetänkande Svensköverlämna dels ennu -

alkoholpolitikSvenskSOU 1994:24 dels delbetänkandenaframtiden -
alkoholproblem SOUförebygganuläge SOU 1994:25,bakgrund och Att
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Sammanfattning

miss-kvinnorsbelysaingårkommissionenalkoholpolitiskatill attdirektivenI
blandalkoholkonsumtionendirektiven,enligttill dettaSkälen är, attbruk.

kunskapenochförändratsdryckesmönsterkvinnors attökat,kvinnor omatt
Detsärskilda behov.för kvinnorsutvecklasbehandling behövervård ochstöd,

uppmärksamhet påsärskildriktadirektiven,enligtanledning,ocksåfinns att
effekter.fosterskadandealkoholens

omfatt-finnskunskapdendelsammanfattasbetänkandedettaI omsomaven
missbruk hoskonsekvenserochorsaker tillkonsumtion,kvinnorsningen avav

beskrivsFöreträdesviserbjuds.hjälpinsatserochstödoch vilkakvinnor som
finnsavseendenmångai Sverige. lför kvinnorförhållandenaochsituationen

utgångs-erfarenhetochinternationell forskningiresultatför svenskastöd men
inverkatinverka eller harkanomständigheterbeaktavaritharpunkten att som

ochförvärvsfrekvensenkvinnligahögakonsumtion. Denkvinnorssvenskapå
faktorer.sådanaalkoholpolitiken någraärsvenskaden

missbruksnormManlig

avseenden utifrånvissafortfarande ibeaktasochbetraktasKvinnors missbruk
likaledesiblandbehov bedömsvillkor ochochmissbruksnormmanligen

tillhar framutveckling och insatserForskning,kriterier.manligautifrån
variteftersom detalkoholmissbrukderasoch1980-talet främst männenägnats

Köns-långtdärmed också krävt störreomfattande ochlångt resurser.mer
alltid blivit be-metodologiska skäl intebl.a.kvinnliga behov harbundna av

kvinnliga missbruketanledningar till detkapitel 2 diskuteras någralysta. I att
behovoch kvinnorsmed det manligajämförbartavseendeni allainte är att

alltid uppmärksammas.inte

Omfattning

diskussionenförsvårakandeñnitionsproblemdiskuteraskapitel 3 någraI som
kvinnor.för såvälmissbruk män somom

till mellanenligt olika källoruppskattaskvinnliga missbrukareAntalet
missbru-högkonsumerande,antaletuppgifternaoch 100 00060 000 men om

i denFlertalet studiermycket osäkra.kvinnoralkoholberoendekande och är
samtliga kvin-ochpopulationen visar mellanallmänna procenttreatt avsex

särskildaoch undersökningarstudierkonsumtion. En delhar hög avnor
tillkvinna fyrahögkonsumerande. En påandelvisar högre eller lägregrupper

föremål för ingripan-kvinnorAndelenalkoholmissbrukare. ärfem ärmän som
alkoholmissbrukandeandeleneller med något änden, frivilligt tvång, är större

missbrukandei relation till män.kvinnor
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Dryckesmönster

I historiskt perspektiv har kvinnor i Sverige haftett restriktiv hållning tillen
alkohol. Kvinnors konsumtion och dryckesmönster har emellertid ändrats
sedan motboken avskaffades 1955. Redan hos tonårsflickor noterasunga en
oroande konsumtion. De kvinnornas dryckesmönster skiljer sig från deyngre
äldres de delvis drickasätt och dryckessorteratt anammatgenom ett attyngre

förknippas med manliga alkoholvanor.som
Kapitel redovisar4 några kvinnliga dryckesmönster i olika åldrar och livs-

situationer. Det kan finnas anledning särskilt uppmärksamma vissa faser iatt
kvinnors liv tonårstiden, inträdet på arbetsmarknaden,t.ex. äldresom ensam-

kvinnor.ma
l kapitlet diskuteras också huruvida dolt missbruk och ensamdrickande är

typiska, kvinnliga dryckesmönster. Aktuell forskning har visat kvinnorsatt
benägenhet söka vård likaär elleratt större än mäns. Det dolda miss-stor
bruket skulle därmed inte kvinnligt fenomen.ettvara

Orsaker

Orsakerna till kvinnors alkoholkonsumtion är många och Kapitelsammansatta.
5 några dessa. Biologiska framför allttar psykiatriska och psyko-upp av men
logiska faktorer har ofta förklaring till hög alkoholkonsumtionangetts hossom
kvinnor. Psykiska besvär och problem ångest, spänningar, depression,som
problem efter våld och övergrepp är några orsaker till kvinnoretc. sökeratt
medicinsk hjälp. Alkoholkonsumtionen uppmärksammas dock inte alltid vid
kontakten med sjukvården.

Uppväxtmiljön och föräldrarelationerna har betydelse. Ett positivt klimatstor
i hemmet, gränssättning och restriktivitet med alkohol skyddandeär faktorer

missbruk.mot
Våld och sexuella övergrepp i barndomen har klart statistiskt samband med

Ävenhög alkoholkonsumtion för kvinnor i ålder varitsenare. som vuxen
för misshandel och finnsutsatta övergrepp samband med hög alkoholkon-ett

sumtion. Andra påfrestningar för del kvinnor kan leda till ökad kon-som en
sumtion högär ambition klara såväl arbete hematt och familj,som ensamt

för barn, avsaknad socialt nätverkansvar etc.av

Konsekvenser

En skillnad mellan könen kroppensär förmåga alkohol ochatt ta motståemot
skadeverkningar. Kunskapen viktig iär synnerhet del kvinnor närmarsom en
sig manliga dryckesmönster och dryckessorter. I kapitel 6 några exempelges
på skillnader i tolerans och alkoholrelaterade skador mellan och kvinnor.män
Uppmärksamheten på kvinnors, i vissa fall snabbare och även annorlunda,
skadeutveckling har ökat under år. Kvinnliga alkoholmissbrukare harsenare
också högre dödlighet både i förhållande till den kvinnliga befolkningen och
till manliga alkoholmissbrukare.
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i flera avseenden hårdaremissbrukar alkohol bedömsKvinnor än mänsom
avhållan-sociala starkare. Detta kan hamissbrukar. kontrollenDen är ensom

hårdare fördömandekonsumtionen kan också innebäraeffekt detde på avmen
ensamstående med för barn. Aven idricker. kvinnorMångaden är ansvarsom

förkvinnan ofta barnen. Miss-parförhållanden har störremånga ett ansvar
också högkonsumenter ellerhar inte sällanbrukande kvinnor ärpartners som

alkoho-ovanligt manlig har den rollmissbrukare. Det är partneratt somen
för missbrukandelisthustrun har man.en

Alkohol och graviditet

Uppföljningsstudiereffekter väl kända. har visatfosterskadandeAlkoholens är
i eller mindre grad. Om kvin-får beståendede skadade barnen störreatt men

i graviditeten risken för skadoralkohol tidigtslutar dricka är avsevärtnan
graviditeteffekter alkoholbruk under och vilkaKapitel redovisarmindre. 7 av

fosterskador.för förebyggakaninsatser göras attsom
avgörande betydelse det före-tidiga insatser harbakgrund ärMot att enav

speciell inriktning gravidavikt. med påInsatsernabyggande arbetet störstaav
förefaller ha minskat under år. Detalkoholkonsumtionkvinnors ärsenare

kunskapsförmedlingen riskerna för fostret minskat samtidigtoroande omom
ökning antalet fosterskada-alkoholkonsumtion ökat.kvinnors En avsom unga

kraftigtområdet alkohol och graviditetinte ånyode barn kan väntas upp-om
märksammas.

arbeteFörebyggande

förebyggandesärskilt viktiga i detinstanserkapitel 8 några ärI nämns som
kvinnor. gäller bl.a. skolan och ungdoms-och Detarbetet för flickor unga

könsrelaterade bör framhållas i riktadSärskilda sambandmottagningarna.
utsträckning vad sker.flickor iinformation till änstörre som nu

tidiga alkoholproblem sökermedoch sjukvården kvinnorHälso- möter som
besvär. Alkoholen bak-hjälp för somatiska psykiskamedicinsk och som en

inte vid läkarbesökenfaktor i allmänhetomliggande eller bidragande diskuteras
för och kvin-inte borde regel bådedet kan detta mänövervägas varaommen

förbarnhâlsovården särskiltMödrahälsovården och har ett ansvar preven-nor.
det eller nyfödda barnet.tivt arbete med tanke på väntade

Vård och behandling

vård för sin alkoholkonsumtionärUppgifterna kvinnors benägenhet sökaattom
varit kvinnorHittills har rådande uppfattningenmotsägelsefulla. den äratt

förbehandlingsresultatenmotivera för behandling och sämreärsvåra attatt
styrker emellertid inte dennaForskningsresultatkvinnor för män.än upp-

sig behand-vård och tillgodogörlika benägna sökafattning. Kvinnor är att
förförutsättning behandlingen kanlingen lika bra En ärmän. att anpassassom
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olika kvinnors olika behov ibåde öppenvård och institutioner. delpå En
kvinnor föredrar blandade institutioner, andra önskar och behöver institutioner
och särskilt anpassade för kvinnor. Möjlighet tillär anpassadprogram, som

föröppenvård kvinnor också kunna erbjudasmåste dem efterfrågar det.som
Erfarenheter från utformning och uppläggning finns kvinnoenheterna.på Det
finns också anledning framhålla goda erfarenheter nätverksinsatser iatt av
behandling.

Förslag

Förslagen i kapitel 10 fasta på personal kvinnor i sitt arbetemötertar att som
har otillräcklig kunskap samband, orsaker och konsekvenser kvinnorsom av
alkoholbruk. sammanställningar forskningsresultat och kunskaper ochav
erfarenheter underlättar kunskapsutvecklingen saknas och det svårtär attsom
värdera den information finns eftersom den inte ofullständigsällan ochärsom
motsägelsefull.

därför kommissionens meningDet praktiskt användbart kunskapsunder-är att
lag bör sammanställas för olika personalgruppers behov. Syftet med riktat
handlednings- eller informationsmaterial vägledning och stöd förär att ge
insatser.

Vissa insatser synnerligen angelägna iär redan dag. Det förebyggande arbe-
förstärkas.måste Hänsyn också till könsfaktorermåste i utsträck-störretet tas

ning. gällerDet alkoholundervisningen i skolan och alkoholinformationent.ex.
till flickor besöker ungdomsmottagningar. För de flickor befinner sigsom som
i riskzonen krävs därutöver åtgärder.extra

förInsatserna kvinnan inte skall dricka alkohol under graviditeten haratt
minskat och intensifieras.måste Erfarenheterna från projekt och reguljär verk-
samhet behöver sammanställas och spridas.

Behandling inom såväl öppenvård institutionerpå har inte alltid varitsom
inriktad på stödja, vårda och behandla kvinnor utifrån kvinnors särskildaatt
behov. Kvinnans bakomliggande, ofta psykiska problematik och de särskilda
villkor för barn bl.a. innebär några viktiga faktorerär måstesom ansvar som
beaktas. De erfarenheter finns i dag från verksamheter anpassade försom
kvinnor viktigt underlagär för kompetensutvecklingen. Frågan för- ochett om
nackdelar med institutioner för enbart kvinnor eller för både och kvinnormän
kräver ytterligare belysning. För täcka det omedelbara behovet i nulägetatt är
det angeläget utbudet anpassad institutioneröppenvård, och behandlings-att av

för kvinnor Ökar.program
Kvinnors initiativ till förebyggande eller stödjande aktiviteter i nätverkegna

och kvinnogrupper bör För detta arbetssätt finns det stöd iävenuppmuntras.
internationell forskning. Initiativ kan underlättas och utvecklas med hjälpt.ex.

ekonomiskt bidrag.av
Ensamma äldre kvinnor med alkoholproblem växandeär Det krävsen grupp.

ökad uppmärksamhet på deras alkoholbruk, inte sällan i förening med bruk av
psykofarmaka, och åtgärder bidrakan till minska ensamhetsproble-attsom
men.



13Sammanfattning

särskildaalkohol börochkvinnorrörandeutvecklingforskning ochFör
stödjadetviktigtSärskilt är attutvecklingsmedelochforsknings- reserveras.

behandlingochvard samtutvärderingarochinsatsertidigaforskning avom
förinsatserförnyelseochförändringinnebärverksamheteroch avprojekt som

kvinnor.alkoholmissbrukande
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Inledning1

direktivKommissionens1.1

detingårkommissionenAlkoholpolitiskatill1991:124dir.direktivenEnligt
Ommissbrukarna.kvinnligadeuppmärksammaarbetekommissionensi att

direktiven:ibehovsituation och sägskvinnornas

särskildkräverproblemområdeytterligaremissbruk ärKvinnors ett som
likartat.blivit alltmerharochkvinnor mänförckesmönstretbelysning. D

kvinnortyder påMycketökat.kvinnor har attandMissbruket b som
såvälfårfortareocksådeochutslagnablirsnabbaremissbrukar att

stöd ellermeddemmissbruk. Att nåsittskadorsocialamedicinska avsom
viktigt.särskiltdärförstadiumtidigt ärpåvårdinsatser ett

frånutgångspunktmedutformatstraditionelltMissbrukarvården har
demedvetenblivitharårUnderbehov. ommännens mermansenare

Fortfarandebehandlingsmiljö. ärmanligikvinnor möterproblem ensom
särskilda behovdekunskapenframför alltotillräcklig,kunskapendock om

behandlings-speciellakankrävahar ochmissbrukarekvinnliga somsom kvinnorförunderlättaskulleområdedetta attutveckling inomEninsatser.
vård.sökasjälva

sammanhang äri dettasärskiltuppmärksammasmåstefrågaEn som
hundratal barnalltjämtdetVarje födsåralkoholvanor. ettgravida kvinnors

finnsmissbruk. Detmodernstil följdskadorbeståendeochmed avgrava
föder fler barn änmissbrukande kvinnorvisarundersökningar attsom

blandökaralkoholkonsumtionenförhållandetgenomsnittet. Det att unga
barn ökar.skadadeantaletförrisker äveninnebärakankvinnor att

Utgångspunkter1

antaletväsentligt lägrefortfarande änalkoholproblemmed ärkvinnorAntalet
anledningi direktiven,påpekasdock,alkoholproblem. Det finnsmedmän som

vilkaochalkoholbruketkvinnligadetutvecklingenuppmärksammaatt av
för bättre mötakrävsbehandlande insatserochvårdande attförebyggande, som

utveckladeellerbegynnandemedkvinnorbehov hossärskildatillgodoseoch
alkoholproblem.

och konsekvensernautvecklingenochtillavseenden orsakernaväsentliga ärI
Forskningenkvinnor ochhos män.missbruk likartadeochkonsumtionhögav

och erfar-resultatfrån detta ochocksåalkoholmissbruk utgårochbruk avom
missbruketbakomfaktorermångautgångspunkt frånmedredovisasenheter att

könsbundna.intedetsammautvecklingen äroch av
deltagit fasta påemellertidbetänkandei dettaKommissionen har en

redovisadfrånBetänkandet utgårmissbruk.i kvinnorskönsspecifika drag
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kunskap Ävendet kvinnliga missbruket och från kvinnligt perspektiv.om ett
många, och i del fall flertalet, omfattasmän problematikom en av samma som

kvinnorna koncentreras intresset i detta betänkande, i enlighet med direktiven,
på den kvinnliga problembilden. Jämförelser därför integörs generellt med män
eftersom avsikten varit belysa det kvinnliga missbruketatt och kvinnors
situation och behov förhållanden rader föroavsett män.om samma

1 Underlag till betänkandet

Kommissionen har konstaterat forskningen, direkt inriktad kvinnorsatt på
konsumtion, problem och behov, är relativt datum. Först i mitten påsentav
1970-talet blev det vanligare redovisa omfattningen kvinnors ochatt mänsav
konsumtion för sig liksom orsakerna till och konsekvenserna bruk ochvar av
missbruk alkohol. I vissa fall saknas fortfarande konkreta data kanav som vara

betydelse för insatser, vård och behandling.av
Undersökningsresultat rörande kvinnligt missbruk baseras, naturliga skälav

eftersom underlaget litet, inteär sällan mindrepå studier från vilka det är svårt
dra generella slutsatser. Deatt små urvalen med bristande representativitet

bidrar till resultat från olika studier iblandatt osäkraär och motsägelsefulla.
Underlaget till detta betänkande hämtatär från företrädesvis svenska och

nordiska källor. Det innebär för den intresserade kunskapsunderlagetatt är
tillgängligt och lätt del Flertalet referenseratt ta artiklarär i tidskrifter ellerav.
andra publikationer eller sammanställningar statistiska uppgifter.t.ex.av
Kunskapssammanställningar beskriver kvinnor och alkohol flera aspektersom ur
och i brett perspektiv saknas. l flertalet källorett varit underlag till dettasom
betänkande finns referenser, ofta till internationell forskning. Resonemang och
fakta kan således härledas dels till svensk, dels till internationell forskning och
erfarenhet. Av tidsmässiga skäl har det inte varit möjligt ingående delatt ta av
och beskriva olika undersökningars urval, metod och resultat. Betänkandet avser

spegla områdets bredd djup.att änmera
I bilagor återfinns två kommissionens uppdragrapporter sammanställtssom

Stiftelsen Kvinnoforum utdragav utgivensamt Centralförbun-rapportur en av
det för alkohol och narkotikaupplysning CAN. Bilaga 3 Kvinnor och- -alkohol kunskapsöversikt är sammanställd Christina Anderssonen ochav- -
bilaga Kvinnoperspektiv4 på alkoholproblem Christina Andersson, Bamav- -
Björling och Kerstin Lagerström. Utdraget i bilaga 5 backanternasI fotspår.-Kvinnor, alkohol och droger har Pia Milton författare. skribenternasom-

själva för innehållet i desvarar tre rapporterna.
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Kvinnor och alkohol2

Allmänt2. 1

Kvinnors alkoholkonsumtion för kvinnor ökat alkohol-och konsekvenser ettav
ibruk har uppmärksammats först under de decennierna och stigandesenaste

forskningengrad efter hand problemet ökat. relation till intresset, ochIsom
bruket och missbruket alkohol hos dock frå-insatserna ägnas män ärsom av

kring kvinnor och alkohol fortfarande eftersatta.gorna
Alkoholbruk hos kvinnor har inte varit i vida kretsar. in iLångtaccepterat

kvinnligt drickande förknippats med fåtal utslagna,århundrade harvårt ett
förankringstarkt alkoholiserade kvinnor i familj eller arbete. Medutan mot-

inträdde Bilden kvinnorsbokens avskaffande 1955 förändring. alko-år en av
kvinnors alkoholproblem successivt ändratsholkonsumtion och har sedan

l960-talet. i intemitten Den högkonsumerande kvinnan dag utslagen ochärav
ofta socialt fungerandehemlös maka, och aktiv iärutan en person som mor

yrkeslivet. Bilden dock inte ljus. Avsevärt uppmärk-är störresom exponeras
krävs kvinnors ökade konsumtionsamhet på och problemkomplexet bakom.

2.2 Manlig missbruksnorm

fortfarandemissbruk har varit och långt omfattandeMäns kvinnorsär änmera
missbruk. Berusade inte ovanligt inslag i vardagsbildenmän är och dessaett

symbolen för missbrukaren ochmän missbrukets ansikte. Upplevelsenär av
missbrukande därmed påtaglig den missbrukande kvinnor.män är änmera av

omfattningenMännens missbruk och berusningsbeteendet långtär genom mer
resurskrävande kvinnornas. De insatser krävs kvantitativtän ochstora som
kvalitativt bidrar till intresse och ökad uppmärksamhet ochstörre angelägen-
hetsgrad inom forskning och utveckling. väsentligt antalet manligaDet större
alkoholkonsumenter och den konsumtionenhögre totalt och capita ökarper
sannolikheten för med statistiska metoder dra slutsatser såväl omfatt-att om
ning effekter konsumtion. Metodologiskamäns problem anförs därförsom av
ibland fortfarande skäl till det kvinnliga missbruket i olika avseendenattsom
skattas basis ochpå redovisasmän variant manligt missbruk 5,av som en av
33, 36, 38. forskningBehov kvinnor och missbruk åsidosätts iblandav om
med hänvisning till brister i underlag och för litet material begränsar möj-att
ligheterna. Forskningsresultat från studier har därigenom intemän sällanav
generaliserats till gälla också kvinnor kriterieroch och gälleratt normer som
för tillskrivs också kvinnor 40. Sålundamän används i del undersökningaren
indikatorer på konsumtion och dryckesmönster inte alltid kvinnorsåtergersom
lägre konsumtion och annorlunda konsumtionsmönster 33. Redovisningar av
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kan bli miss-konsumtionsmönster och konsekvenseralkoholkonsumtionen,
bakomliggande faktorer tilloch kvinnor inte särredovisas ochvisande mänom

kvinnor inte beaktas till-eller utmärkande personlighetsdrag hoskonsumtionen
räckligt.

delvis annorlundaKvinnors missbruk är2.2.1

till mansrollen.tradition till ochAlkoholbruk och -missbruk knutet mänär av
kvinnligt missbruk och viss motviljaAvståndstagandet till mot att acceptera att

medförtväxande problem, harsedan flera decennier tillbakadet är attett
vid alkohol-fysiskooch sociala förhållandenkvinnors behov och psykiska,

miss-i tillräcklig utsträckning. Kvinnorsberoende inte har uppmärksammats
delvis andra orsaker och detdelvis annorlunda det inrymmerbruk är än mäns,

finns beaktas riskerasdelvis andra konsekvenser. Om de skillnaderfår som
kunskapsutvecklingen kringsärskilda negligeras ochkvinnors behov attatt

stöd och behandling försummas.hjälp,
förhållandevisKvinnors konsumtion och missbruk har ökat än mänsmera

kvinnor högkonsumenterslutet 1960-talet 48.sedan Nya ärav grupper av
bilden kvinnligtdet kvinnliga dryckesmönstret har ändrats. Förutomoch att av

i betydligtalkoholbruk har förändrats, kompliceras den kvinnor störreattav
psykofarmaka i kombi-utsträckning använder beroendeframkallandeän män

från kvinno-nation med alkohol 52, 59. allt starkare kravDe årenssenaste
till ökadrörelsen och kvinnoorganisationer har bidragit uppmärksamhet på

förhållanden kvinnors inklusive alkoholproblem 61. Kvinnorshälsa,rörsom
särskilda problem och framförts i medier och debatt och den ökadebehov har
kunskapen kvinnlig problematik också ökat intresset för kvinnors alko-harom
holbruk inom verksamheter och forskning.

Forskning,2.3 utveckling och verksamhet

alkoholkonsumtionenTrots hos kvinnor varit växande problem underatt ett
minst 30 forskningsaktiviteterår och statlig och kommunal uppmärksamhetär

området relativt Svenska internationella forskningsresul-på datum. ochsentav
dateras främst till början mitten 1980-taletoch och med däreftertat ettav

Äventilltagande antal undersökningar och projekt. statliga och kommunala
myndigheters intresse har väckts under 1980-talet. Gemensamt har praktisk
erfarenhet och forskning visat missbrukande inte kan tjänamänatt som norm

missbrukandeför kvinnor. Därmed ökar utsikterna för bättre förebyggandeett
behandlandeoch arbete för kvinnor.

2.3.1 Forskning, utveckling

Forskningen kvinnligt missbruk har främst uppehållit sig vid orsaker tillom
missbruk, rollkonflikter, dold alkoholism och skador alkohol. Meraav
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sällan redovisas stöd- och hjälpinsatser eller resultat olikaav
behandlingsformer. Ett undantag EWA-enheten, Magnus Huss klinik,utgör
Karolinska sjukhuset, regelbundet under de drygt tio den funnits,årsom
redovisat sitt arbete i flertal EWA-enheten har dokumen-ett rapporter. genom
tation, publicering erfarenheter, uppmärksamhet i medier i hög gradav m.m.
bidragit till fokusera orsaker till och omfattning och konsekvenseratt av
kvinnors alkoholkonsumtion. Alkoholkliniken vid Malmö Allmänna Sjukhus

Stiftelsenoch Kvinnoforum i Stockholm andra exempel verksamheter-är på
institutioner har bidragit till kunskapsförmedlingen med undersök-som egna
ningar och sammanställningar svenska internationellaoch forskningsresul-av

undersökningEn omfattningenstörre kvinnlig alkoholism, konsum-tat. om av
tionsmönster pågår för närvarande vid Psykiatriska kliniken, Sahlgrenskam.m.
sjukhuset i Göteborg. Forskningsprojekt kring gravida kvinnors alkoholbruk
och alkoholens fosterskadande effekter fick genomslag i början på 1980-stort
talet, särskilt insatser vid Ostra sjukhuset i Göteborg och vid Familje-genom
sociala mottagningen, Huddinge sjukhus. De undersökningar skoleleversom
drogvanor och de ungdomsundersökningar Centralförbundet för alkohol-som
och narkotikaupplysning CAN respektive SIFO årligen eller med visstgör
intervall goda exempel alkoholvanorär på hos flickorkvinnor och pojkar-att

kan och börmän redovisas för sig 42.var
Utvärderingar och effektstudier vård och behandling oftasthar inte gjortav

åtskillnad mellan och kvinnor.män De alkoholberoende kvinnorna inom vår-
den tidigare få och med speciella problem. Mönstret har emellertid ändratsvar
och ämnesområdet särdelesär aktuellt eftersom studier erfaren-ochnu senare
het visar kvinnors benägenhet söka vård. Den rådande uppfattningen haratt
varit kvinnor med tidiga alkoholproblem varit ochsvåra nå motivera föratt att
vård och behandling. De har bl.a. grundpå skuld- och skamkänslor dragitav

försig söka traditionell alkoholvård eftersom den inte attraherat kvinnor.att
De har i stället sökt lösning sinapå problem inom sjukvården i allmänhetmen
för andra problem alkoholproblemet. Dettaän har lett till uppfattningen att
kvinnor mindre behandlingsmotiveradeär 50. Med attraktivaän män alter-
nativ för vård och behandling kvinnor och frimodighet ochstörre växan-ettav
de hälsomedvetande hos framför allt kvinnor, har såväl inställningen tillyngre
vård och behandling möjligheterna för insatser förändrats. Aktuellasom sven-
ska och internationella undersökningar bekräftar kvinnor söker vård i tidigaatt
skeden och de kanske också det i utsträckninggör 54,att större 59.än män
En för missbrukarvård vid Centrum för utvärderingexpertgrupp socialtav
arbete CUS, Socialstyrelsen, har i kunskapsöversikt sammanställt behand-en
lingseffekter inom alkoholvården. särskiltEtt avsnitt i behandlarrapporten
kvinnor och alkoholmissbruk 10, 59.

Socialvetenskapliga forskningsrådet SFR i sin redovisningsäger årstreav
arbete 1990-1993 bl.a. det SFR prioriterade området missbruksforsk-att av
ning har svårt etablera sig vid universiteten. Det enligt redovisningenatt är
fortfarande forskningsfält. Av rådets forskningsmedel har 8ett nytt procent
anslagits till missbruksforskning. Till detta kommer vissa förmedel folkhälso-
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Forskningsmedlenmissbruksforskning.med stark koppling tillforskning men
medicinska fakulteter. Församhällsvetenskapliga, dels till närva-tilldelsgår

inriktat kvinnor och alko-forskningsprojekten direkt påinterande någotär av
hol 25.

uppgift, anslagit forskningsmedelinte, enligtMedicinska forskningsrådet har
missbruk.projekt direkt kvinnor ochtill något rörsom

jämställd-fördelar anslag till kvinno- ochForskningsrådsnämnden, bl.a.som
projekt kvinnorsprojektbidrag till delshetsforskningen har beviljat ett om

identifikation alkohol-projektalkoholkonsumtion, delsocharbete ett avom
frågeformulär.kvinnoanpassatkvinnor med hjälphosproblem av

Staten2.3.2

direktiven dir. 1991:124 särskiltenligtAlkoholpolitiska kommissionen skall
kvinnors medicinska ochkvinnor,det ökade missbruket blanduppmärksamma

vidareKommissionen skallbehandlingsinsatser.skador stöd- ochsociala samt
konsekvenser alko-gravida kvinnors missbruk och desärskilt intresseägna

medför för fostret.holbruket
framhåller behovet ökatproposition 198990:90 forskningRegeringens avom

jämställd-jämställdhetsforskning. Propositionen betonarkvinno- ochstöd till
könenarbetsfördelningen mellanhetsforskningen och den sneda makt- och

kvinnoperspektiv 41.forskning med Ikvinnoforskningen, dvs.än ettmera
ojäm-perspektiven angelägna. Betydelsenalkoholsammanhang bådaärett av
disku-familjeliv, rollkonflikter, attityder till kvinnorarbets- ochlikhet i etc.

alkoholkonsumtion och viktig belysa 6.samband med kvinnorsi är attteras
socialtjänsten, SOUSocialberedningens betänkande Missbrukarna, tvånget

lagstiftningen missbrukare.1987:22, genomlysning och vårdenär en av av
alkoholmissbrukare särskiljes undantagsvis i de statistiskaKvinnliga endast

sammanställningar och undersökningar redovisas. Betänkandets förhär-som
inställning manligt kvinnligt alkoholmissbruk inte skiljer sigskande ochär att

beträffande insatser. avsnitt i betänkandetorsaker eller behov Ettnämnvärt av
kvinnliga alkoholmissbrukare och kvinnocentreradbehandlar 144 ger en
50.belysning

betänkandet i socialtjänsten och innehåll SOUI Tvängsvård ansvar-
betänkande IUM-utredningen tvängsinstitutioner inom social-1992: 18, av om

särskilttjänsten kvinnors behov i utredning och behand-ägnas utrymme
missbrukareling. Kvinnliga endast differentieringsgrund i uttalan-nämns som

den det intresse få kunskap effekterna differentieringäratt attavom om av
institutionerna med avseende klientkategorierpå 51.av
Socialutskottets betänkandeI 199293:SoU 17, Alkoholpolitiken, behandlas

motionsyrkanden70 olika alkoholfrâgor från den motions-allmännanära om
1993.tiden år En dessa motioner behovet informationsinsatser förrörav av

drogberoendeförebygga hos kvinnor. motionerTvá gravida kvinnor.röratt
beskriverDen behovet ökade informationsinsatser för målgruppenena av om

skadeverkningaralkoholens fostret. andra motionenpå Den uttrycker önskan
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under 1980-taletAlkohol, drevsFöräldrar ochFA-projektetdet s.k.att som
Samtliga motionä-aktualiseras.barnhälsovård, åter skallmödra- ochinom tre

information avslogviktenunderstrykerkvinnor. Socialutskottetär menavrer
Folkhälsoinstitutet ochinomtill pågående arbetemed hänvisningmotionerna

kommissionen 3.Alkoholpolitiska
skrifter alkohol,publiceratunder hösten 1993 tvåSocialstyrelsen har om

föräldraskap,Drogmissbruk ochfosterskador. ärgraviditet och Den enena,
och1992 kommunernasenkätundersökningsammanställning våren omav en

nyblivna föräldrar förgravida ochinsatser förbarnhälsovårdensmödra- och
Alkohol och narko-26. andra,drogmissbruk Denförhindra eller minskaatt

kunskapsöversiktbarnetVilka riskerna för överunder graviditet ärtika är en
graviditeten och effekterna påalkohol och narkotika undersambanden mellan

2.barnet

Landstingen2.3.3

behandlande förförebyggande och arbetemöjligheter iHälso- och sjukvårdens
specifikkvinnor målgruppalkoholmissbrukare unika. Delskvinnliga ärär en

primärvårdmedicinsk hjälp inom ochdels söker kvinnormödravården,inom
Landstingen har sinaspecialiteter i högre gradolikainom än män. genom

särskiltoch ohälsaoch sina kunskaper hälsakontaktytormånga ett ansvarom
sjukvårdslagen I-ISL åläggshälsoutveckling. Hälso- ochbidra till god Iatt en

förebyggasärskilt för ohälsa ochsjukvårdshuvudmannenockså ett attansvar
förhindrar skador och sjukdom.metoderupplysa somom

alkoholproblem oftastundersökningar det känt kvinnorsflera ärFrån är att
och internationellamedicinskt sammanhang. Svenskadel i komplextetten

inom framförkvinnor vårdkonsumenter alltstudier visar många är storaatt
förpsykiatri 19, 56, 59. Kvinnor söker läkare fysiskaallmänmedicin och

huvudvärk, sömnsvårigheter, gynekolo-eller psykiska magont,symptom som
fysiska eller psykiska tillståndets eventuellagiska problem eller ångest. Det

alkoholkonsumtion sällan vid samtalet, sigsamband med hög berörs vare av
kvinnan. kan därför innan alkoholproblemläkaren eller Det dröja länge upp-

själv söker för dem. Resultat fråntäcks eller kvinnan mod till sig ochtar
visar möjligheter identifierastudier inom primärvården det finns stora attatt

riskzonen uppmärksamhet alkoholkon-i 44 påde är större attsom genom
till de fysiska ellersumtionen kan eller bidragande orsak psykiskavara ensam

sjukdomstillstånden. Annu alltför få läkare intresserade diskuteraär attav
alkoholkonsumtionen med eller rutinsig kvinnor eller män att tavare som

vid ochalkoholanamnes. Lugnande medel skrivs ångest depressionutt.ex.
förskrivningensjukdomstillståndet kan alkoholrelaterat ochtrots att vara

därmed medföra ytterligare beroende 6, 52.ett
Landstingsförbundet iGoda resultat för målgruppen gravida nådde samarbete

Socialstyrelsen i det s.k. FA-projektet Föräldrar och Alkohol. Dettamed
informationprojekt och andra satsningar kunskapsförmedling, och upplys-på

graviditet 1980-talet fick genomslag.ning alkohol och under stortom
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Kunskapsläget höjdes hosavsevärt såväl professionella allmänhet ochsom
budskapet kvinnor inte skulle dricka alkohol under graviditeten allmäntatt var
spritt. intensivEn mediebevakning, presentationertydliga forskningsresultatav

fosterskador hos barn och frånstarkt stöd beslutsfattare bidrog tillettom
genomslaget. Kunskapen lever kvar inte aktivaomsätts på sättmen samma

tidigare professionella 16, 26.som av

2.3.4 Kommunerna

Individ- och familjeomsorgen, alkoholmottagningar, rådgivningsbyråer, be-
handlingshem, boendeformer med särskilda stödinsatser, stöd- och kontakt-

eller för stöd och hjälp exempelär några på verksamheterpersoner grupper
och insatser inom socialtjänsten ägnade stödja, hjälpaär och behandlaattsom
alkoholmissbrukare. I socialtjänstens ligger också information ochansvar
upplysning bl.a. alkohol, framför allt till barn och ungdom i skolor ochom
ungdomsverksamheter m.m.

Hittills har det endast undantagsvis funnits särskilda för kvinnligaresurser
missbrukare i kommunerna. taktI med ökad kunskap problemets vidd ochom

följd arbetsmetoder och förändringar missbruksarbetet, harsom en av nya av
kvinnorna och deras behov uppmärksammats Delvis beror det på attmera.

kvinnorantalet högkonsumerar eller missbrukar har ökat det ocksåärsom men
reaktion på vård och behandling kvinnors missbruk tillräckligtatten av

beaktat problematiken bakom missbruket kan olika föratt och kvin-mänvara
Särskild kompetens, särskilda kvinnomottagningar eller tider reserveradenor.

för kvinnor alkoholmottagningarnapå önskan och strävanmotsvarar atten
tillgodose behov hos och önskemål från kvinnor. Kvinnogrupper imotsvara
öppenvård, behandlingshem för kvinnor eller avskilda enheter och kvinno-

blandadepå institutioner andra initiativär underlättar för delprogram som en
söka vård och behandling.genomgåatt

Ideologi, och tradition isynsätt kommunerna påverkar missbrukarvården lik-
kommunens ekonomi inverkar vilka vårdinsatseratt på erbjuds. Flerasom som

faktorer bidrar till olika utbud och anpassning i olika kommuner 48.
På flera håll i landet finns verksamheter för gravida missbrukare där de kan

bo under graviditeten och tiden efter förlossningen. Resultaten har genomgåen-
de varit mycket positiva. Den kvinnan får inte bara hjälp med sina miss-unga
bruksproblem också viktig och nödvändig introduktion i föräldraskapet.utan
Om bristande ekonomiska leder till mindre efterfrågan på platser finnsresurser

riskdet för nedläggning dessa hem.av
De viktiga målgrupperna gravida missbrukare och nyblivna, missbrukande

föräldrar erbjuds inte riktade insatser i någon omfattningstörre enligt Social-
styrelsens enkätundersökning år 1992, redovisad i Drogmissbruk och för-
äldraskap. Bristande ekonomiska lägre prioritering förebygganderesurser, av
verksamhet, bristande metoder och bristande insikt dold konsumtionsom
konsekvenser enligtär, undersökningen, tänkbaranågra orsaker till insatseratt
inte erbjuds 26.
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alkoholpolitiska kvinnors särskilda behov lyftsKommunala därprogram,
förmedverka till ökad förebyggande arbete ochfram, kan uppmärksamhet på

och behandling kvinnor.vård av

2.3.5 Frivilligorganisationerna

frivilligsektornsociala spelar viktig roll i missbrukararbetet, inte minstDen en
för kvinnorna. Behovet insatser för kvinnor har i kommuner synlig-mångaav

tämligengjorts ideella organisationer. det fokus tidigare ensidigtFrån attav
riktats missbrukande har de får hjälp och stöd vid-kretsenmänmot av som

Missbrukande kvinnor anhörigverksamhet ochmålgruppär ävengats. en men
inombarnverksarnheter har i flera fall sitt organisationer eller verk-ursprung

med humanitär inriktning, välgörenhet eller filantropi grundsamheter som
53.

Stadsmissionen länge missbrukande kvinnors villkor ochhar sig iengagerat
situation. Arbetet har minst i de städernauppmärksammats inte större genom

för kvinnor förhållandenainsatserna de har de och desvåraste sämstasom
förutsättningarna rehabiliteras. dessa kvinnor Stadsmissionens verk-För äratt
samhet många gånger den enda till buds och också den kommu-stårsom som

siganvändernen av.
flera StadsmissionenPå arbetar eller i samarbete med kommu-orter ensam
med behandlingsprogram för kvinnor. Halvvägshus efter genomgångetnen

stödinsats bl.a. Stadsmissionen erbjuder forär på del hållprogram en som en
hjälp, bl.a. med boendet, under den tid krävs för få ordning päatt attge som

tillvaron.
Frälsningsarmén och LP-stiftelsen frivilligorganisationerandra exempelär på

kristlig grund olikapå uppmärksammar missbrukande kvinnor.sättsom
Andra organisationer Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol-som
och narkotikafrågor KSAN och DKSN Rådgivning AlkoholfrågorRIA I- -

Kristna SamfundensDe Nykterhetsrörelse arbetar informationmed till flick-
orkvinnor och förebyggande verksamhet kvinnogrupperi ALRO Alko-m.m.
holproblematikers riksorganisation sig ivänder nystartad verksamheten -
ALRO:ina särskilt till kvinnor beroendeproblematikmed och till kvinnor-

vill stödja verksamheten.som
Anonyma Alkoholister finns irepresenterade de flesta kommuner i landet.

Kvinnor söker sig till dessa i allt utsträckning ochstörre antalet kvin-grupper
ökar på de AA närstående rådgivningsbyråerna. Anonymiteten underlättarnor

rekryteringen. Kvinnliga länkföreningar andraoch sammanslutningar arbetar
på med anonymitet,sätt ochgemenskap efter kompensatoriskasträvansamma
värden.
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för såvälosäkra mänalkoholkonsumtionen äromfattningenUppgifterna avom
Även beskriver denenbartförsäljningsstatistiken,intekvinnor. somomsom

föränd-mått pådenkonsumtionen,belyser ärrättvistalkoholen, ettförsålda
konsumtionsmönster.konsumtionsmängd ochavseenderingar

kraf-törsäljningsstatistiken,baserad påalkoholkonsumtionen, stegtotalaDen
under åren20med drygtsjunkadärefter1976 för procenttillfram årtigt att

konsumtionen,ökningskett1986 har det återEfter1984. årtillfram aven
1970-talet. Kon-i börjannivåtillden nåttdock avutan att somsammaupp

tillskrivs1970-taletbörjan1960-talet ochunder slutetsumtionsökningen avav
alkoholkonsumen-kvinnligaandelenökningundersökningarenligt flera aven

och konsum-konsumtionKvinnornaskvinnor.gällde dettaSärskiltter. unga
48, 50.tid 42,kortunder relativtförändratsmarkanthartionsmönster

definitionsproblemNågot3.1 om

alkoholkonsumtionenomfattningenredovisningochdiskussionEn avavom
medicinsk ellergrundade idefinitioner,ochmängden begreppförsvåras av

användsalkoholberoendemissbruk ochHögkonsumtion,social tradition.
begrepp.konsumtionsnivåer, iblandskildaibland för synonymaatt somange

Högkonsumentkonsumenten.socialt beskrivaföranvänds ocksåBegreppen att
soci-situation ochbibehållen socialharanvändas för den ettkan t.ex. som en

underleverhandlardetmissbrukaremedanalt skyddsnät att om en somanger
socialDistinktionenutslagen. görkanskeoch äromständighetersämre en

konsumtions-det gällerkan näråtskillnad 39 begreppen synonymavaramen
alkoholrelaterade skador. Vissfå iföljder konsumtionen kanoch demängd

socialtjänst ochfinns mellananvändningen de olika begreppenskillnad i av
beteckning föranvänds missbruksjukvård. socialtjänstenhälso- och Inom som

sjukvårdenhälso- ochmedankonsumtion och alkoholberoendebåde hög nyan-
10.beteckningarna utifrån diagnossystemserar

problem-begrepp, liksomöverordnatalkoholproblemIbland används ettsom
konsumtionen.graden ellerBenämningarna sigdrickare. arten avanger vare

konsumtionen i delmått påoch normalkonsumtionStor-, medel- enanges som
måttlighetskonsument imissbrukare, högkonsument,studier med varianterna

detsammastorkonsumentsammanhang betecknarkälla 1. I ett somannanen
berusning vidkraftigieller missbrukare,högkonsument ettannatett avses

fosterska-alkohol ochöversiktakut berusningsbeteende. Itillfälle med överen
alkoholkonsumtion,i2 konsumtionsmönstrendor delas tungtre grupper:

för måttliglägrekonsumtion och berusningsdrickande. Den gränsenmåttlig
sprit eller 1-1,5 glasmotsvarande drygt 3konsumtion 10-12 alkohol,g ren
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lättvin dag i denna källa storkonsument i källa. Tillmotsvararper en annan
de nämnda begreppen kan fogas benämningen alkoholist likaledes harsom

olika innebördnågot inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

3. 1.1 Olika definitioner

Att begreppen definieras olika kan leda till missförstånd. socialberedningensI
betänkande Missbrukarna Socialtjänsten Tvånget uppskattas, bakgrundmot av

antal undersökningar, andelen missbrukare i den manliga befolkningenett till
10 50. En från Svenska Läkaresällskapets sektionprocent för alkoholrapport
och narkotikafrågor tilltvå befolkningen män ochatt tre procentanger av
kvinnor betraktaär alkoholmissbrukare. Ytterligare tillatt tvåsom tre procent

alkoholberoende ochär 10 har så hög alkoholkonsumtion deprocentca atten
befinner sig i riskzonen för utveckla alkoholrelaterade problem 1. Avenatt

andelen dricker för mycket iöverensstämmer de källornatvå detärom som
förvirrande då den 10 missbrukare och den andra 2-3procentena anger
procent.

Utanför den vetenskapliga och insatta kretsen tolkas begreppen delvis olika
for kvinnor och för Kvinnorsmän. reaktioner och beteende i samband med
alkohol definieras inte sällan annorlunda Berusningsbeteendeän mäns.t.ex. är
vanligare hos ochmän eller tolereras följd detta lättareaccepteras som en av
för Kvinnormän. döms hårdare, både kvinnor och och de definierasmän,av
snabbare missbrukare eller alkoholist de visar berusningsbeteendesom om
40. Lägre toleransnivå för alkohol hos kvinnor, beroende bl.a. kroppsvo-på
lym, fettvävnad och procentandel i kroppen, kvinnorgör uppnårvatten att

promillehalt vid lägre förbrukning.män En kvinna kan därför betesamma som
sig alkoholist och måttlighetskonsument eftersom en en man som en samma
konsumtion. En konsekvens definitionsproblemen detär fortfaran-annan attav
de undersökningargörs baseras på totalpopulation alkoholkonsumentersom en
med identisk definition för kvinnlig och manlig konsumtion 33. Skattningar

kvinnliga förhållanden likaledes fortfarandegörs ibland utifrån värden förav
38.män

3.1.2 Konsumtionsmått

Systembolagets Testaren veckokonsumtion mellan 30att ochanger en
55 sprit 1,5 respektive 2,5 flaskor lättvin innebär risk för kvinnor.
Särskild uppmärksamhet krävs kvinnan ligger dennära övre Vidgränsen.om

konsumtion till 95 sprit 4,5 flaskor lättvin i veckan faranen förärupp
vanebildning och skador inrepå och För männervsystem stor.organ anger
Testaren 40-75 sprit i veckan 2 till 3,5 flaskoratt lättvin innebär risk.

CUS:s för missbruksfrågor definierarexpertgrupp för högkonsum-gränsen
tion för kvinnor till 210 alkoholvecka ca 65 sprit eller flaskorgram tre
lättvin i veckan. För män är 280gränsen alkoholvecka ca 85 spritgram
eller drygt fyra flaskor lättvin. Enligt ligger dessa nivåer tillexpertgruppen
grund för s.k. sekundärpreventiva åtgärder 10.
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studier definierar nivåer för högkonsumtion hos kvinnor.Några andra En på-
studie i Göteborggående för högkonsumtion hos kvinnor tillgränsenanger

175 alkoholvecka dvs. Testarensmotsvarande 55 eller någotgram ca
mindre flaskor lättvin i veckan 54.än tre

Socialstyrelsens skrift alkohol graviditetI under alkohol-tungom anges som
konsumtion 140 gramvecka, ellermotsvarande 40 sprit något än tvåca mer
flaskor lättvin i veckan. Med måttligt alkoholbruk regelbunden konsum-menas
tion till flaskor lättvin itvå veckan 2.av upp

3.2 Kvinnors och konsumtionmäns

Ökningen antalet problemdrickande kvinnor har samband med den totalaav
ökningen kvinnors konsumtion. Konsumtionsundersökningar bland denav
svenska befolkningen visar andelen alkoholkonsumenter bland kvinnornaatt
ökade med 10 procentenheter mellan 1968 och 1980 medan andelen blandåren

ökade fåmed några Ur denna ökning rekryterasmän antal hög-procent. ett
Kvinnorna 1968konsumenter. svarade år för 20 den totala konsum-procent av

tionen 30 1980.år Den relativa ökningenstörstamot procent svarar unga
kvinnor för 32, 36, 48.

både kvinnligaFör och manliga alkoholkonsumenter gäller förhållandevisatt
få kvinnor och för delmän konsumtionen. Bland kvinnornastorsvarar en av

för10 50 kvinnornas totala konsumtion medan 10procent procentsvarar ca av
för 40männen totala konsumtionmännens 50.procent procentav svarar av

När det gäller mängden alkohol konsumeras finns dels uppgifter attsom om
konsumtion dubbelt högmännens så kvinnornas,är dels uppgifter attsom om

Årskillnaden mindre. 1992är något drack 36 i genomsnittmännennumera
vecka och kvinnorna 18 40-procentig alkohol. Mäns och kvinnorsper

konsumtion har förändrats något minskat 40 1989 ochmännenattgenom
kvinnorna sin 16ökat konsumtion 1989 42. Skillnaderna mellan männens
och kvinnornas konsumtion har dock varierat mellan i tioårs-åren ett
perspektiv och den uppgiften början trend inteär på gårsenaste attom en
förutsäga.

högstadietPå har pojkar, enligt skolundersökningarna, haft dubbelt högså
konsumtion flickorna fram till de två åren då pojkarnas konsum-senastesom
tionsmängd ökat något medan flickornas oförändrad 4. Också bland deär
äldre ungdomarna, 20-24 år, pojkarnas konsumtion dubbeltär så hög som
flickornas. Flickornas konsumtion ökade under denågot 1980-åren påsenare
talet medan pojkarnas minskade 42. Trots denna förändring pojkarnasär
konsumtion fortfarande flickornas beroendeavsevärt större utgångslä-än på att

för pojkarna de under början 1980-talet hade gånger så högget att trevar av
Åldersgruppenkonsumtion flickorna. 20-24 visarår viss tilltendenssom en

minskade skillnader mellan könen i likhet med kvinnornas och kon-männens
sumtionsmönster det osäkert utvecklingen fortsätter iär rikt-men om samma
ning.
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pojkar i årskurslika vanligt bland flickorBerusningsdrickande är nästan som
de sigskolundersökningen 1992 käntAndelen flickor i år attuppgavsom

34 poj-varje de druckit alkoholberusade varje eller gångnästan procentvar
uppvisar kvinnor iEnligt nordisk undersökning40 procent 4, 42.kar: en

Sverige, maskulint dryckesmön-framför allt i och20-29 årsåldern, Norge ett
kvinnliga dryckes-berusningsfrekvens 28. detinnebär ganska hög Ister som

kvinnanberusning vilket förklarats medingår traditionellt intemönstret att
och omgivningensocialt och både hon själv kännerkontrolleras att av

familj.för hem ochförväntas ta ansvar
understigitomhändertagits för fylleri har alltid kraftigtkvinnorAntalet som

År kvinnligatioårsperiod. 1992 antaletoch minskat underantalet män varen
Omhändertaganden har också sjunkit1,2 1000 invånare.fyllerister mänavper

År omhändertogs 14,8 1000 invånareperiod. 1992under män persamma
42.

uppföljning tillämpningen vård miss-rikstäckande LagenEn av av om av
fall visar andelen kvinnor anmäls till länsstyrel-brukare i vissa LVM att som

kvinna fyrai genomsnitt i landet 24 dvs. på Detmän.är procent, enserna
variationer länen. Bland omedelbart Omhändertagnafinns dock mellanstora

andelen kvinnor 29 överrepresentationenligt 13 § LVM Denär procent.
innebär förklaras med kvinnor inte sällan lever i för dem farliga ochdetta att

destruktiva miljöer och det därför krävs omedelbara insatser i störreatt ut-
sträckning 34.

konsumtion domineras starksprit. kvinnor domineras kon-Männens Förav
sumtionen lättvin starköl under fått framskjutenårävenav om senare en mer

kvinnorplats hos 42.yngre
både och kvinnor gäller andelenFör storkonsumenter imän är störstatt

storstäderna. högsta kvinnliga konsumtionenDen alkohol har, enligt fleraav
studier, storstadskvinnorensamstående med god utbildning och ekono-yngre,
mi. Kvinnors ekonomiska i hög grad avgörande för oftaär hur deresurser
dricker alkohol. inkomstHög i allmänhet relaterad till högre konsumtion.är
Undersökningarna alkoholvanor visar dock skillnader mellan yrkes-storaav

åldrar, socioekonomiska förhållanden och geografiska områden.grupper,
Undersökningsresultaten jämförasvåra och slutsatserär alkoholvanornaatt om

kvinnor i olikahos åldrar eller med olika levnadsförhållanden därför osäk-är
6, 32.ra

Antalet kvinnor högkonsumenter alkohol uppskattas i olikaär källorsom av
till mellan 60 000 och 100 000. innebärDet vid jämförelse med antaleten
missbrukande kvinna fyra till femmän pá dricker mycket alkohol.mänatt en
År 1955 förhållandet kvinnlig alkoholmissbrukare 50på missbrukandevar en

17. Uppskattningen kvinnormän antal högkonsumenterär är motav som
bakgrund de olika mätmetoderna i undersökningarna betraktaattav som
grova.
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missbruk ioch någraKonsumtion3.3
undersökningar

i svenska ochkvinnors konsumtionuppgifterolikaDe presenteratssomom
bekräftar osäkerhetendecenniernadeundersökningar undernordiska senaste

i flertaletkvinnorhögkonsumerandekonsumtion. Andelen ärkvinnorsom
Under-mellan ochpopulationeni allmännastudier den procent.tre sex

andel högkonsu-lägrevisar såväl högresärskildasökningar i somgrupper
kvinnor.merande

konsumtionsmängd, de utgårdefinitionhar olika påundersökningarOlika
sig deundersökningsmetod. Var fortillämpar olikaurval och defrån olika ger

svårligen jämföraskankvinnlig konsumtion deinformationvärdefull menom
olikadock i sammanhang.återfinnsUndersökningsresultatenvarandra.med

och urvalmetodoch jämförelseri medier görsDe utan attt.ex.presenteras
syftet visa svårigheternafrämst närPresentationen här tjänaralltid attanges.

konsumtion.lika välkvinnors, mäns,dra slutsatsergällerdet att omsomom
förändringfastslåsdet emellertidundersökningsresultaten kanFrån att aven

Tidigare undersökning-under 1960-talet.konsumtionen inträddekvinnligaden
problemdrickare.kvinnligavisar lägre andelar

befolkningen i1972, omfattande helaintervjuundersökning tätorts-årI etten
kvinnorna alko-diagnostiserades 0,3Lundbystudienområde procent av som

60.jämföra med 9,5holister männenprocentatt av
tätortsmiljö i Stockholms län,från stads- ochkvinnor och2 200Mer mänän

Karolinska institutet1970-talet Halldinundersökning i början påingick i en
alkoholister, 3,3diagnostiseradeskvinnorna1984. 1,4 procent som pro-av

alkoholkonsumtion och 0,5 hade myckethade högkvinnorna procentcent av
hög 19.

omfattande Finland, Island, och Sverigenordisk studie 1979 NorgeEn år
omfattande 69urval kvinnor 20 till visadeJärvinen M, Olafsdottir H år,ett

konsumtionsmängd konsumtionsmönster kvinnornaskillnader i och hossmärre
olika konstateradesstudien generellt kvinnorna i dei de länderna. I att

skillnader iländerna lågkonsumerande och detnordiska att storavarvar
kvinnornamellan konsumeradekonsumtionen generationerna. De yngre

äldre 28.deänavsevärt mera
i mitten 1980-vid fem primärvårdsmottagningar i Värmland påEn studie

visade fyra de kvinnliga pati-talet Magnusson P-HPersson procentatt av
högkonsumentermissbrukare alkohol 17 männen.procententerna avavvar

bedömdes 82 ha problemde kvinnliga högkonsumenternaAv procent som
till alkohol 8.kunderelateras

42-åriga kvinnor och i MalmöAr 1983 undersöktes alkoholvanorna hos män
Nilsson Moberg KristensonOsterling L-H, Berglund M, A-L, H. Resul-A,

och 15,5 hadevisade 4,6 kvinnorna männenatt procenttaten procent avav
alkoholproblem 60.

studie Lentz 1985 bland yrkesarbetandeI W, antogs tre procentca aven
företagshälsovården finnskvinnorna slutsatsha alkoholproblem. En attvar om

med de yrkesarbetande ökar utsikternaarbetsplatsen eller har kontaktnära nära
tidig 6.för problemdrickare skall kontaktatt ta en
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Östergötlandsenkät till kvinnorEn och sju arbetsplatsermän på inom läns
landsting Lindén Boström M, 1990 visade alkoholkonsumtionenatt var-
högst demhos hade enformiga arbeten och lågt självbestämmande. Efter-som

kvinnor ofta återfinns i denna arbete dras i undersökningen slutsat-typsom av
kvinnor och kommerär riskgrupp.att att storsen vara en

Enligt enkätsvaren ll de tillfrågade landstingsanställda män-procentvar av
och kvinnorna högkonsumenter. Flertalet biträdespersonal och lägrenen var

tjänstemän och oftast kvinnor 37.
En pågående undersökning kvinnligt alkoholbruk inom sjukvårdsdis-ettav

trikt Göteborgi Spak Hällström T 1,3 kvinnorna äratt procentanger av
alkoholberoende eller missbrukare och 7 högkonsumenter 54.procent

I till Alkoholpolitiska kommissionen Kühlhorn 1993rapporten samman-
fattas resultat från 17 svenska undersökningar alkoholkonsumtion. 10om av
undersökningarna redovisar andelen kvinnliga storkonsumenter underäratt tre

män: undersökningar andelen procent. I de 17procent tre tre treanger av
undersökningarna uppgår andelen storkonsumerande kvinnor till 10 procent
eller män: likaledes undersökningar andelen till 10tremera procentanger
eller mera. Extremvärdena särskilda och såledesärrepresenteras av grupper
inte representativa för befolkningen 33.
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hos kvinnor

Historia tradition1 och4.

Salmose kvinnorsAlcohol and 28 beskriver använd-I Women Drugs Karen
alkohol i det förindustriella Stockholm.ning av

alkohol funnits med faktor i människors liv i långt histo-Trots ettatt som en
riskt perspektiv kunskapen människors dryckesvanor under tidigare år-är om

begränsad. Dokumentationen fylligast kring förhållan-hundraden är männens
Litteratur, officiella dokument och muntlig tradition tämligen godden. ger en

uppfattning dryckesvanor medan det finna källorsvårtmäns är attom som
beskriver kvinnors förhållande till alkohol. Spriten, hembränningen, krogarna
och dock praktiskt, socialt och medicinskt betydelsefulla realiteterölet förvar
kvinnan i förindustriella samhället.det

kvinnor fick lidande följd missbruk:Många utstå fattig-männenssom en av
misshandel, hårt arbete brärmvinet kundedom, Men också tjänaetc. som

smärtlindrare, värmekälla föroch kvinnorna. kvinnornatröstare Merparten av
i det förindustriella samhället hade mycket restriktiv hållning till alkohol.en

fallAnsvaret de kände, och i tvingades förmånga barn och fa-ta ensamma,
milj och det samtidiga kravet dem bidra tillpå eller kanskeatt ensamma svara
för familjens främst uppehälle,och barnens krävde nykterhet. Restriktiviteten
med alkohol hos kvinnor bekräftasmed barn uppgifter vilka kvinnorav om

för Stockholmomhändertogs fylleri i under delen 1800-talet.som senare av
54 OmhändertagnaAv kvinnor 43 ogifta, 15 dessa prostituerade,var av var

äldre och flertaletmånga hemlösa.var
I det borgerliga ideal, blev mönsterbildande i början 1900-talet,som av

ingick inte kvinnor drack sprit. Idealbilden kvinnan i den ansvarsfullaatt av
rollen maka och bidrog till ytterligare förstärka kravet ipåattsom attmor,

fall kvinnor i bättre kretsar avhöll sig helt från alkohol. Kaffet, tillvart som
början lyxvara, förbehållen de ställda, blev efterbäst hand dryckenen var en
modet. Kaffetpå blev kvinnornas dryck för njutning medan förmännen gärna

njutning blandade brännvin i sitt kaffe 28.samma
Synsättet präglade starkt tiden fram till motbokens avskaffande 1955,år un-

derstött alla kvinnor fram till dess inte hade tillrätt En-attav egen ranson.
samstående kvinnor med god eftervandel kunde, ansökan, få inköpsrätt men
med betydligt lägre tilldelning Att kvinnor fickän män. så mycket mindre

eller inte fick någon tilldelning alls, motiverades med kvinnor be-attranson
hövde alkohol endast för medicinskt bruk 6.

Förändringen i första hand konsumtion och i andra hand stigande sådan,mot
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mittennådde kulmen iefter motbokens slopande. påinträdde långsamt Den en
underkonsumtion för1970-talet. Därefter planade ökningen kvinnors ut attav

50.visa stegring 42,de åren återsenaste en svag

Kvinnliga dryckesmönster4.2

konsumtions-förändringen i kvinnors alkoholkonsumtion ochdramatiskaDen
vardagligadricker alkohol iligger framför allt i kvinnor ävenmönster att -

halvt sekelförstå detta försammanhang. kvinnor har svårtYngre att ettatt
Vinet har förtfrämmande och anstötligt i vida kretsar.sedan totalt ansågsvar

vanemässigt drickande ochsig dryckesmönster,med ett accepteratnytt ettett
kvinnligt alkoholbruk.

sigkvinnors och alkoholbrukvanligaste förklaringen till närmatDen mänsatt
alkoholbruk harlivssituation. Kvinnors ökadevarandra kvinnors förändradeär

frigörelsestrategi, för kvinnors ochemancipatorisk uttryckettsetts som en
dryckesbe-rättigheter Med detta kanefter synsättmän.strävan samma som

kvinnligt till könsrollen ochföljer traditionellt knutetteenden mönster,ettsom
beteendet, ifrågasättas. traditionellatill tradition accepterade Det mön-det av

kvinnor och ofta i samband med inträdetförkastas, särskilt påstret av yngre
mening,Arbetslivet krav i sig, enligtarbetsmarknaden. och dess mångasär

konsumtion fastmer den samhälleliga positioninte orsak till högre utan som
medför för kvinnorna 40. Om det kvinnliga dryckesmönstretyrkesarbetet

förknippas blir det utmaningmed på kvinnan part attsynen som en svagare en
synnerhet gäller det i yrkeslivet,det manliga I ochmönstret.anta styrssom

domineras baseras manliga bekräftasoch på Dettamänav som normer. av en
studier visar kvinnor inom mansdominerade yrkesområden drickerdel attsom

alkohol oftare kvinnor inom kvinnodominerade 6, 40.yrkesområdenän
tidigareUppgiften dock inte entydig. nämnda undersökningen blandDenär

landstingsanställda 37 visade kvinnorna hade hög alkoholkonsumtionatt trots
de arbetade i kvinnodominerat yrkesområde. Det avgörande deatt ett attvar

saknade inflytande och hade enformigt arbete.ett
I den nordiska Finland, Island, Norge, Sverige alkoholenkätundersökningen

1979år kvinnor 20 till 69 år fann Olafsdottir kvinnornaJärvinen och iatt
undersökningen representerade fyra olika dryckesmönster. Helnykterhet var
vanligast i de äldre åldersgrupperna liksom traditionellt feminint dryckes-ett

med låg årskonsumtion vin aldrigoch sprit öl några gångermönster av - -
under femininaåret. Det kvinnaninnebär dricker oftare ochmönstret attnya

Årskonsumtionenmängd varje gång.större därmed högre. Hon drickerär
vin och sprit och öl, fortfarande under kontroll och be-även utanmera men

femininarusning. Det främst åldersgruppernamönstret representerasnya av
från 20 till 49 Det maskulina dryckesmönstretår. innebär konsumtionenatt av
vin minskar sprit-medan och ölkonsumtionen Kvinnorökar. med detta dryck-

konsumerar oftareockså och vid varje tillfälle.esmönster Mönstret fram-mera
iträder den åldersgruppen, 20-29 28.åryngsta
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Konsumtionsmönstret varierar for kvinnor, liksom för åldermed ochmän,
förändringar i levnadsomständigheter. Dryckesmönstret i staden skiljer sig från
landsbygdens och den yrkesarbetande, högutbildade kvinnans dryckesmönster
skiljer sig från hos den arbetslösa ellermönstret icke yrkesutbildade 40.
Kvinnliga missbrukare ingenär homogen med karaktäris-grupp gemensamma
tika lika litet manliga missbrukare homogen Vissa personlig-ärsom en grupp.
hetsdrag och uppväxtförhållanden kan företrädda bland demvara mera som
missbrukar alkohol, heterogeniteten helt förhärskande. Resultaten frånärmen
hälsoundersökningar i olika delar landet bekräftar olikheterna och visarav
bl.a. på skillnader mellan likartade i närliggandeävenstora grupper,

6.kommuner
EWA-enheten vid Karolinska sjukhuset, Stockholm, beskriver utifrån sin

erfarenhet drygt tio arbeteårs med kvinnor med alkoholproblem, huvud-treav
kvinnliga problemdrickare:grupper av

flickor och kvinnor, från till 25tonår år, dricker iblandöppet, ärunga som
berusade och har bakomliggande komplex problematik

yrkesverksamma kvinnor, ibland i karriären, 30-50 år, sociala drick-vars
ande övergått i symptomdrickande på grund relationsproblem,t.ex.av

fysiska eller psykiska besvär,stress,

äldre kvinnor, ofta ensamstående och med ensamhetsproblematik 17, 23.

ÅldersgruppernaGrupperna speglar den aktuella bilden. symboliserar livssitua-
tioner kan kritiska skeden för hög alkoholkonsumtion.som vara

4.2.1 Introduktion och mönster hos unga

En uppfattning flickorsgängse dryckesvanorär grundläggs vid introduktionatt
till alkohol i samband med puberteten. Alkoholdebuten sker tillsammans med
pojkar och det pojkar, oftaär något äldre flickan,än ombesörjer intro-som
duktionen. En uppfattning, fått allt starkare gehör, hävdarannan attsom
dryckesmönstret grundläggs långt före alkoholdebuten, kvinnorna i flickansatt
omgivning förebildernaär och dessa kvinnors alkoholbruk mönsterbil-äratt
dande. Föräldrarnas dryckesvanor influerat flickor pojkar.än Modernsmera
dryckesvanor har större genomslagskraft dotternpå den inverkanän vanorna
hos föräldrarnanågon har på 5, 59, 61.av sonen

Tonåringars konsumtion

Alkoholkonsumtionen likartadär omfattning för flickor och pojkar i deav
lägre tonåren 13-15 år. åldrarnaI 16 till 19 år har pojkarna däremot dubbelt
så årskonsumtion. De studier alkoholvanornastor årligen igörs års-av som
kurs 9 visar andelen ungdomar använder alkoholatt sjönk under slutetsom av
1970-ta1et. Konsumtionen därefter relativt stabil på nivå undervar samma
1980-talet för under de åren åter visaatt ökning. Skolunder-senaste en svag
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pojkar-flickorna 79redovisar 771992sökningen år procentprocentatt avav
40flickorna34under året.alkohol gångdruckit någonna hade procent av

eller varjevarjesig berusade nästande käntpojkarna attprocent uppgavav
könen detskillnad mellannämnvärd näringendruckit alkohol. Detde ärgång

finns skillnader idricker. Däremotrespektive flickorofta pojkargäller hur
Pojkarna drickerdricker.och vadkvantitet alkohol konsumerasden mansom
drickerflickorna avsevärtstarköl medansprit ochföreträdesvisochmera

vin 4.företrädesvis ochpojkarna ochkvantitetmindre än

Äldre tonársflickors dryckesmönster

sitt dryckesmönster.flickor ändrarovanligtdet inte17-18-årsåldernI är att
ingår 31.berusning intevaridryckesvanorkvinnligaDe t.ex.antar mera

flickornauttryck förhar tolkatsförändring i mönstret accepte-Denna attsom
kvin-föräldragenerationen,i påframför alltfinnsden strängare synen somrar

kvinnligatill detanpassningenochalkoholanvändning. Inställningennors
tidsandan ochsig medändrarDryckesmönsterförändras.dockhåller på att

förändras åren.kvinnligt alkoholbruk överför vadgränserna anses somsom
både detpojkarnas närsig i viss mån mönstertillägnarflickornaDe yngre

vilka sammanhang de konsu-och idricker och hurvad degäller debutålder,
mindrevin ochfortfarandedricker däremotalkohol. Flickorna meramerar
pojkarsrespektiveandel flickorsStarkölskonsumtionenspojkarna.sprit än av

ungefär lika 42.konsumtiontotala är

årtill 50Kvinnor 204.2.2

feminina dryckesmönstretundersökningen beskriver detnordiskaDen att nya
28. EWA-enheten20 till 49kvinnor i åldrarna årfrämst representeras av

problemdrickarehuvudgrupp kvinnligamotsvarandepå sättnämner att aven
plats, iStarkölet intar till del vinetsåterfinns i 30 till 50 år.åldrarna syn-en

vardagsdrickande inteochnerhet för de i åldersgruppen, anses opassan-yngre
17.de

Även faser kvinnors liv kaniåldrarna 20 till 50 mångaår omspännerom
för-sammanhang. Graviditet ochutgångspunkt i dettayrkesarbetet vara en

händel-i kvinnors liv dessaäldraskap och viktiga händelser ävenär stora men
vårdyrkesarbetet. Barnafödande ochinramas för flertalet kvinnor avavser

hittills har till yrkesarbete,innebär avbrott i yrkesarbetet återgångbarn men
varit det vanligasteefter dessa avbrott eller några år,på något mönstret.

gäller för kvinnormajoritet svenska kvinnor yrkesarbetar och detEn ävenav
hittills dominerat blandalkoholproblem. Förvärvsarbetande kvinnor harmed

patien-kvinnliga missbrukare inom vård och behandling. Bland EWA-enhetens
majoritet. till 1992har likaledes förvärvsarbetande varit i Fram år t.ex.ter var

förvärvsarbetande 22. förändring har90 patienterna Ennärmare procent av
dock inträtt följd stigande arbetslöshet. EWA-enheten noterar ettsom en av

1993 förbetydligt lägre antal förvärvsarbetande tidigare. Detår än är ännu
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tidigt beskriva konsekvenserna gällerdet alkoholmissbruk förnär deatt som
ofrivilligt lämnat yrkesarbetet. Arbetslösheten medför situation kanen ny som
innebära ökat alkoholbruk till följd förändrade, icke önskade levnadsom-av
ständigheter.

Förvärvsarbete

Den ökade kvinnliga förvärvsfrekvensen inte sällan orsaknämns tillsom en
kvinnors ändrade dryckesvanor. Den vanligaste tolkningen kvinnorsär ochatt

levnadsvillkor blivitmäns likartade. Arbetslivet kvinnor fler tillfällenmera ger
dricka alkohol, disponera också för alkohol och fler relationeratt attpengar

till andra människor. Alkoholen inslag i kvinnors förändradeär villkor ochett
samhälleliga position. Förvärvsarbetet enligt del undersökningar, på-antas, en
verka dryckesvanorna. I studie skäl till detta: likformning; svårig-treen anges
heter i anpassning till arbetsrollen; rollkonflikter. Lilçformning innebär kvin-att

de träder arbetsmarknadennär på börjar dricka dvs. de till-män,utnor, som
sig likadanaägnar värderingar och beteendemönster Svårighetenmän.som

anpassningen till arbetsrollen hänger med kvinnor har svårtatt attsamman
sig till de traditionella mansrollerna arbetsmarknadenpå eftersom deanpassa

kvinnor inte uppfostrats till dessa roller. Rollkonflikter följdärsom atten av
många samtidiga roller hustru, arbetstagare belastar kvinnorna 40.mor,

faktorernaDe nämnda kan för del kvinnor inverka konsumtiontre på ochen
dryckesvanor. Antaganden förvärvsarbetet i sig medför ökad alkohol-attom
konsumtion hos kvinnor har däremot inte stöd i andra forskningsresultat. Sam-
banden med alkoholproblem betydligtär komplexa vilket också speglasmera
i undersökningsresultaten långt ifrån entydiga.är Kvinnansatt personlighets-
drag, sociala och psykiska faktorer, utbildning och position i familj eller
arbetsliv någraär exempel inslag ipå den komplexa bilden.

Undersökningsresultaten såledesär motsägande rörande yrkesarbetets och
hemarbetets inverkan alkoholvanorna:på internationell studie visade ingaen
skillnader i konsumtionssätt mellan yrkesarbetande och icke--vrkesarbetande
kvinnor. Däremot fanns det klara skillnader mellan och äldre kvinnorsyngre
konsumtion 40; yrkesarbetande och hemarbetande kvinnor dricker lika myck-

enligt studie; förvärvsarbetande drickeret i utsträckningstörre efter-en annan
de har möjlighetstörre dricka de, i vissa yrken, har fleraattsom attgenom

tillfällen detgöra ochatt det för;göra många uppgifterattmera pengar -
multipla roller inverkar positivt kvinnorspå hälsa och välbefinnande och-
minskar behovet alkohol redovisas i undersökning medan det iav en en annan
framhålls kvinnor med starka krav sig självapåatt klara plikter i hemmetatt
parallellt med stressfyllt arbete och konkurrens i yrkeslivet, har större
benägenhet dricka mycket och också brista i kontrollenatt alkoholkonsum-av
tionen 6.
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Nya mönster

familjeliv finns in-i yrkes- ochetablerat sigi åldrar då deBland kvinnor en
utbildande Blandocksådryckesmönstermanligaverkan man-av egna.menav

starkölskonsum-tillägnat sig kankvinnor till del nämnasliga mönster ensom
konsumtion jäm-representationskonsumtion och högrevardagsdrickande,tion,

dock de utmärkandekonsumtion. Fortfarandekvinnlig ärmed tidigarefört
konsumtionväsentligt lägresåvälkvinnliga alkoholvanornai dedragen som

berusningsgrad än män.
med kvinnorinte förklaraskan såledeshåller skeFörändringen på attattsom

manliganegativa drag i detfinns mön-manliga dryckesmönster. Detövertar
Kvinnor söker i ställetattraheraseftersträvar ellerinte kvinnorstret av.som
för alkoholbruket löseskvinnomönstrettraditionellaidentitet. Detforma en ny
drickande beskrivsform. Kvinnorskvinnligtoch mönster tarett nytt avupp

till alkoholen medförhållandeOlafsdottir kontrolleratJärvinen och ettsom
berusningen 40.relativt förkastandeochbruk alkoholbegränsat ettett avav

år50Kvinnor4.2.3 över

till lägre kon-förändrar sitt alkoholbrukkvinnorStudier har visat mångaatt
uppgifter finns dock. Från8, Motsägandei SO-ársåldern 11.sumtion en av

redovisasi landetenkätundersökningar hälsovanor görsde t.ex. attsomav
alkohol fanns blandkonsumtionenoch den högstaflest högkonsumenter av

45 till 64 6.kvinnor i åldrarna år år
alkoholmottag-underrepresenterade patienter50 påKvinnor åröver är som

framföruppgifter. Antalet däremot stigande ochenligt tillgängliganingarna är
kvinnor med ensamhetsproblem växandeallt äldreär grupp.en

tid med restrik-i medelåldern och äldre har vuxit underKvinnor övre upp en
konsumtioninställning till alkoholbruk. har påverkat deras undertiv Detta

Successivt förändrat sitt dryckessätt.och familjebildningen. har deuppväxten
har skapatAktivt yrkesliv, barn, ochumgänge nya vanor somvuxna resor

traditionella, kvinnligt restriktiva. Vin den helt dominerandede ärersatt
drycken.

Ensamhetsproblematik

kvinnor blir de blir äldre, skilsmässa ellerMånga närensamma genom genom
civilstånd frånskild,makes bortgång. Antalet kvinnor med antaletär större än

med civilstånd såväl i åldrarna under 65 Antaletår.män översomsamma
65 fyra änklingar ålderänkor högre antalet och iår är gånger änöver samma

också antalet ogifta kvinnor högre antalet ogifta Samman-någotär än män.
fler 2,5det kvinnor lever Drygtmänär avsevärt äntaget som ensamma.

ogifta, frånskildakvinnor eller änkaänkling.gånger så många ärmänsom
kvinnor i allmänhet uppehåller socialt nätverk ochTrots ettatt ensamma

normalt behåller i grad dominerar problemhögreumgänge än mänensamma
Ångest,bland äldre kvinnorna ochmed ensamhet de på EWA-enheten. oro
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besvär också funktionsömnsvårigheter kan följd psykiskavara men enen av
äldre kvinnorna:ensamhet. EWA-enheten skriver deav om

ramlar sig,Dessa äldre kvinnor aptiten och och slårtappar magrar, upp-
vanligastevisar multi blåmärken, får lätt frakturer. Ett de symtomenav

bland de ramlar. Går dessa kvinnor tillvid alkoho missbruk äldre justär att
skamkänsla isolerar de sig frånläkare får de mediciner. I sinännu mer

ochbarn, barnbarn och blir mycketvänner ensamma.
i demensutveckling.Ibland alkoholproblem hos äldre del Detär en somen

uppmärksammas vid sidan minnesstörningar, och förvirring kanav oro vara
alkoholintoleranstilltagande 19.en

liksom omfattande förskrivningTill äldre kvinnor, till äldre sker detmän en
bensodiazepiner. psykofarmaka, i kombina-Beroendeframkallande kanskeav

alkoholkonsumtion, fysiska psykiska komplikatio-tion med ökad kan ochge
psykiatriutredningens bensodiazepiner 52I delbetänkande sägs attner. om

studier och erfarenhet visat alkoholberoendeär även använ-att personer som
bensodiazepiner i betydande omfattning. Utredningen konstaterar vidareder att

användningen vanligare bland äldre patienter och ökar tilltagandemedär
ålder. förslagen i utredningen behovetEtt påtalar alternativ behandlingav av
eller andra åtgärder för äldre människor.

4.3 ensamdrickandeDolt

dolda missbruket ensamdrickandetDet och har både i forskning och från prak-
erfarenhettisk typiska kvinnliga dryckesmönster. Dryckesmön-ansetts vara

ändrar sig emellertid och forskning ifrågasätter dold alko-stren senare om
holism företrädd bland kvinnor blandär än män.mer

4.3.1 missbrukDolt

dolda missbrukarna,De både kvinnor och okända inom vården förmän, är sitt
missbruk. Alkoholkonsumtionen kan länge också okänd för familjen ellervara
vänkretsen. det gällerNär bedöma omfattningen alkoholmissbruk ochatt av

förenadedärmed alkoholrelaterade vårdskador, och behandlingsresurser detär
dolda missbruket viktig faktor. missbrukarenDen dolde inte sällan hög-ären
konsument hälso- och sjukvård för olika fysiska och psykiska krämpor. lav
synnerhet detta gälla kvinnliga missbrukare 61.anses

Skillnaden i på och kvinnor drickermän påverkar före-ävensynen som
komsten missbruk.dolt Starkare ochskam- skuldkänslor hos kvinnor förav
alkoholkonsumtionen ökar benägenheten dölja alkoholbruket. Hemlighållan-att
det leder i sin till skam- och skuldkänslor. Det blir interaktion mellantur en
dryckesmönster och känslor, växelspel mellan orsak och verkan.ett

Eftersom skam- och skuldkänslor för alltför hög alkoholkonsumtion anses
kvinnliga känslor, tillskrivs också det dolda missbruket kvinnor. Det blirvara

tillhör kvinnorollen.mönster kvinnorAtt skuldbelastar sig både förett som att
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bekräftas missbru-för de inte dettaoch något åtde högkonsumerar göratt av
sig självautifrån hur de ochskuldbelägger sig både påkvinnor. Dekande ser

uppfatta kon-uppfattar eller skulle derasomgivningenutifrån hur de tror att
39.sumtion

generationsfråga.skuld till delupplevelserna skam ochStyrkan i är enenav
friare alkohol-frimodigare och präglade påkvinnorYngre är av en synsom

sin konsumtion känner intedelvis manliga föroch medbruk mönster samma
stigmatiseringenmödrar. upplever inteskuld sina Destarka känslor av som

negativa attityderkvinnan, präglad starkamedelålders och äldre54. Den av
skuldbelagtoch mycketkvinnlig konsumtion, påtill annatett merareagerar

sätt.

Ensamdrickande4.3.2

ensamdrick-och skuldkänslor, dolt missbruk ochSamband finns mellan skam-
ofta dricker i ensamhet och därmed ocksåBakgrunden till kvinnorande. att

okomplice-i tradition hadelvis sökas och Mändolt kan synsätt. ett meraanses
Grovt generaliserat introduceras pojkar till alkoholförhållande till alkohol.rat

pojkar. förknippas alko-kamratkretsen, och med För deni av vuxne mannen
ofta med krogen. Vissa riter har ocksåholen med andra påmän, t.ex.samvaro

och finns kring drickandet. kvinnor har det inte funnits tradi-funnits För några
naturliga skäl eftersom kvinnor tidigare generellt dracktionella mönster av

sig efterlikna elleralkohol. De utvecklar handlar delamönster attsom om
pojkarsmäns och bilda väninnor,bruk, med konsumera imönstervanor egna
familje- eller vänkretsen vid i festligareveckoslut eller sammanhang eller
dricka alkohol i ensamhet.

Psykiatrisk problematik, ångesttillstånddepression, och spänningar inbjuder
sig för kvinnor eller till och trivsam medmän avspänt umgängevare samvaro

andra. Att dricka hemma, kan döva bekymren och dämpa ochångestenensam,
oron.

Kvinna-mor-partner

socialaDen kontrollen starkare för kvinnor för Mciersrollenär ochän män.
omgivningens attityder bekräftar kvinnan kontrollera sitt drickande.måsteatt
Missbrukande kvinnor känner undantagslöst skam-nästan och skuldkänslor för
sitt alkoholbruk i relation till sina 19. förnedrandebarn Det omständig-är en
het beroende alkohol med förnär barn. Denäratt vara av man mamma ansvar
sociala kontrollen kvinnor kan främst härledas till sambandet kvinna-mor-av
barn. En missbrukande och far skuldbeläggs inte lika starkt omgiv-man av
ningen eller myndigheter, missbrukande kvinna och Egnaav som en mor.
skamkänslor och omgivningens kontroll det dolda missbruket ochgör ensam-
drickandet till nödvändighet. inteAtt kunna visa eller tala problemeten om
kan öka ångesten och skulden.
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Kvinnor fördricker mycket misslyckadekänner sig inte barasom som mam-
också och arbetskamrater. Kvinnor med missbruks-utan partnersmor som

problem har lägre självtillit kvinnor problemän och alkohol-utan samma
problemen bidrar inte till ökad självkänsla. kvinnligaDen missbrukaren försö-
ker undvika förstämningångest och använda psykiska försvarsmeka-attgenom
nismer. Bortträngning och förnekande vanligt liksom inåtriktad aggressivi-är

Att vända aggressiva impulser inåt det jaget i stället för utåttet. mot motegna
källan eller omgivningen dragär utmärkande hos kvinnorär hosänsom mer

Hos kvinnliga alkoholberoendemän. särskilt framträdandedeär 14, 15.
Alkoholen kan antingen mod ifrånvåga eller kamouflera,säga döljaattge
olustkänslan.

kvinnligaDen missbrukaren blir skicklig i manipulera sin omgivning.att
Hon kan dölja sitt missbruk under lång tid i yrkeslivet och i kontakten med
olika vårdgivande instanser 19, 37. Svårare det bevara missbruketär doltatt
i familjen. Partners och barn finns och de sina iakttagelser.nära gör Fram till
dess den missbrukande kvinnan söker vård eller situationen blir ohållbaratt
hjälper de till dölja. Att dölja missbruket blir familjeangelägenhet,att en en
familjehemlighet, sig det är eller kvinnan missbrukar ivare mannen som en
familj. Attityderna till och fördömandet kvinnligt missbruk och den stränga-av

kontrollen kvinnan leder dock till det är angeläget döljaänattre av attmer
alkoholproblem hos kvinnamor hos manfar.änen en

4.3.3 Kvinnors missbrukdolda myten

Några studier ifrågasätter dolt missbruk vanligareär bland kvinnor änatt män.
Vid Alkoholkliniken, Malmö Allmänna Sjukhus, visade undersökning atten
bland 42-åriga och kvinnormän andelen dolda missbrukare bland mänvar re-
spektive kvinnor i proportion till antalet kända missbrukare för båda könen.

slutsatsEn i studien bl.a. resultaten motsäger dolt missbruk uteslu-att attvar
tande eller främst kvinnligt fenomenär 60, 62.ett

l publiceradännu studie vid Psykiatriska kliniken, Sahlgrenska sjuk-en
huset, Göteborg, kvinnors alkoholvanor tyder inte resultaten på detav att
dolda missbruket skulle särskilt vanligt just för kvinnor. Bland kvinnor ivara
åldrarna 45, 55 65och år diagnostiserats alkoholberoende, 71som som var

kända inom somatisk och psykiatrisk hälso-procent och sjukvård. Andelen
missbrukande kvinnor sökt vård överstiger den förväntade andelen. Kvin-som

därmed, enligtär studien, ofta kända i vården och talet det doldanorna om
missbruket bland kvinnor därmedär troligen överdrivet. En slutsats detär att
i stället kan finnas dold alkoholism bland både i absolutamän talstor ochen
procentuellt i förhållande till kvinnor 54. Antagandet stöds internationellaav
undersökningar.

iakttagelseEn i göteborgsstudien ocksåär kvinnor efterfrågar hjälpatt yngre
i utsträckningstörre äldreän på grund de inte upplever den stigmatise-attav
ring alkoholproblem kan medföra för äldre kvinnor.som
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kvinnors5 Orsaker till

missbruk

problemlösningProblem och5.1

funktionen spärmings-i högre grad haAlkoholkonsumtionen har ansetts av
Sambandet mellan högför kvinnor föroch ångestdämpare män.lösare än

har likaledes oftare redo-och fysiska och psykiska problemalkoholkonsumtion
missbruk kanorsaker till kvinnorsför kvinnor for 31. Andravisats än män

manli-och Övertagandeframträda dryckesmönsterkomma attatt avnyagenom
vinner tradi-blivit vanligare kvinnorinsteg. harDet attt.ex. uppgervanorga

berusningavkoppling och 40.manliga motiv för alkoholbruket såsomtionellt
studier deras alkoholbruk börjatKvinnor i flera sättettattrapporterar som

emotionellfysisk betydligt oftare psykisk ochuthärda iblandsmärtaatt men-
del i komplext sammanhang, ofta kopplat6. kvinnor alkoholenFör är etten

Kvinnor symptomdricker grund psykologiskatill medicinska problem. på av
och besvär, osäkerhet, låg självkänsla, ångest,och psykiatriska problem oro,

muskelspänningar och depressiva Egentlig dep-hjärtklappning, symPtom.
hos kvinnor jämfört med hos vilkaression föregår oftare missbruk män,
missbruket Alkoholen fungerardepressionen oftare följd 59.är av som enen

självmedicinering. reducerar spänningen, eller dep-form Den ångestenav
ressionen Impulsivitet och behov spänning och omväxling i tillvaron30. av

från EWA-enhetens 12, 13.också, bl.a. patienterrapporteras
likartad problembild kvinnorna beskriverAven många harmän en somom

inte till sitt alkoholbruk i kvinnorna.orsakernamännen termersamma som
Problem och problemlösning förknippats med kvinnors alkoholbruk.har därför

också ofrånkomligt missbrukare har bakomliggandeDet kvinnligaär mångaatt
problem hör kvin-med könet, sexuella ochövergrepp attt.ex.som samman

situationoch och villkor olika avseenden olika.imäns ärnors

5.1.1 Uppväxtmiljö, föräldrarelation

psykologiska klimatet i viktig faktor för individensDet hemmet är en person-
lighetsutveckling och anpassning. stöd och kärlek från föräld-Uppmuntran,

självförtroendebarnet styrka. Avsaknad eller brist positivtoch pårarna ger
föräldraengagemang och negativa förebilder dålig självkänsla ochger
osäkerhet.
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Föräldrarna

Klimatet i hemmet och relationerna till föräldrarna påverkar både pojkars och
flickors inställning till och bruk alkohol. Trygghet och självkänsla lika välav

beteenden och värderingar grundläggs främst i familjen och föräld-som av
socialisationsprocessen överförs också de och förväntningarIrarna. normer

i del avseenden olika för pojkar och flickor. Föräldrarnas alkohol-ärsom en
deras bruk och missbruk alkohol reaktionpå och på alkohol-vanor, syn av

konsumtion hos respektive döttrar förefaller påverka flickornas konsum-söner
pojkarnas 36.tion Moderns dryckesvanor har ocksåän störremer genom-

slagskraft dottern den inverkan föräldrarnapå hos harän någon påvanorna av
59.sonen

Störda relationer till föräldrarna redovisas ofta från undersökningar kvin-av
och med alkoholproblem. kvinnorna relationenFör i synnerhet tillmän ärnor

flickan identifierar sigmodern, med, betydelse. Flickans identitetstorsom av
relationen i första tillbyggs hand och i andra hand tillupp genom mamman

väninnor. Uppmärksamheten dotterförhållandetpå och hur avgörandemor -
kan effekt fadern frånvarandedet i familjerär, är så mångaattvara en av av

eller anledning. Modern, den kvarvarande föräldern, har in-storten annan
flytande dotterns socialisationpå till kvinna och de dryckesvanorpå dottern
tillägnar sig 15.7,

betydelse, antingenFaderns han närvarande eller frånvarande, har beaktatsär
utsträckningi mindre 39. han finnsNär med under dotterns fa-uppväxt är

derns roll dock, enligt flera undersökningar, väsentlig och starkt inverkande,
positivt och negativt. Alkoholmissbruk hos fadern vanlig bakgrund förär en
kvinnor, liksom för med missbruk. Relationen mellan fadernmän, och en
missbrukande dotter kan problemfylld. I norsk undersökning upplevdesvara en
fadern flickorna dels överbeskyddande, dels kylig och kontrollerande.av som

riktades honomProtesterna och hans auktoritära inflytande 6.mot

Uppfostran

flickans socialisationI till kvinna ingår frigörelse från föräldrarna ochvuxen
skapandet relationer till pojkar och väninnor. Föräldrarnas för vadgränserav

tillåtet otillåtetochär och överträds. Med kamraters och föräldrarstestassom
inverkan och påverkan grund finner flickan för förhållandetgränsersom egna
till bl.a. droger. Flickor inte får och ignoreras,gränser ställs intesom som
inför kravet själva ställning. knyter tillDe kamraters ochatt mön-ta an vanor

förhållandenaJu i hemmetsämre påverkan och inflytandeär fårstörrester.
kamraterna. För osäkra och osjälvständiga flickor risken de hamnarär stor att
i mindre bra sociala sammanhang där de riskerar fara illa 32, 36, 55.att

Kvinnor med alkoholproblem skildrar oftare bakgrund med brist käns-påen
lomässigt mindre omvårdnad och auktoritär inställningengagemang, en mera
från föräldrarnas sida kvinnor problemän med alkoholen. Lika välutan som

förhållningssättsträngt från föräldrarna kan leda till ochatt ett protestuppror
kan tillåtande och slapp attityd det. I båda fallengöra kan uttrycketen vara
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destruktivavantrivsel i hemmet ochnormöverträdande beteende, trots, vanor
berusad. Missbruk har starka sambandflickan dricker och dricker sigattsom

uppfostringsmodellen och med låt-gå-modellenden auktoritäramed både
förtroendefull kontaktmed uppfostran bygger påmedan det inte har det som

föräldrar och barn 5.mellan

Splittrade hem

visar det vanligtUndersökningar både i Sverige och internationellt äratt att
frånskilda föräldrar ikvinnor vuxit med ochmissbrukare, både och män, upp
indikerar inte i sigSeparation eller ensamförälderskapsplittrade hem. större

förhållandetalkohol. Omständigheterna kring separationen, mel-förekomst av
socialt och ekonomisktföräldrarna och separationens konsekvenserlan ärt.ex.

familjervisar alkoholbruket iavgörande. Forskningsresultat dock är störreatt
i styvfamilj i sammanhållna familjer. Den ekono-med förälder eller änensam

ny förälder, både för den hemmavarandemiska situationen, nya vanoren
till drickande både hos ochföräldern och för barnen kan leda ökatetc. vuxna

barn 5, 7.hos

Föräldrar förebilder

Flickor börjar högkonsumera alkohol använder alkoholen medelettsom som
fly från problem i familjen och från ignorerande, avvisande eller kontrol-att

minskarlerande föräldrar. Alkoholen spänningar och kompenserar låg själv-
känsla och känslor åsidosatta. Pojkars konsumtion i högreatt styrsav vara

frångrad påverkan kamrater, i kamratgänget och denumgänget ön-av egna
bete sig manligt.skan att

Alkoholmissbruk föräldrahemmeti ökar risken för barnen skall börjaatt
dricka. Föräldrar regelbundet använder alkohol förmedlar budskapet attsom
bruket acceptabelt och kanske nödvändig ingrediensär i vardags-t.o.m. en
livet. På motsvarande fungerar föräldrar med restriktiv användningsätt av
alkohol avhållande förebilder.som

Skyddande faktorer missbruk positiv föräldrarelation ochärmot engage-en
från föräldrarnas sida. i övrigt förhållandenAven undermang ogynnsamma

minskar förhållande till riskerna förföräldrarna flickaavsevärtett gott att en
skall bli regelbunden konsument alkohol. I dessa avseenden finns inga skill-av
nader mellan sammanhållna och separerade familjer 5, 12.

Våld5.1.2 och isexuella övergrepp barndomen

mycketEtt starkt, vetenskapligt belagt samband finns mellan tidigt och fortsatt
missbruk hos flickor och de varit för våld eller sexuella övergreppatt utsatta
i barndomungdom. amerikanskaFrån undersökningar redovisas antaletatt
offer för sexuella i signifikantbarndomen högre bland missbru-övergrepp är

kvinnorkande bland icke missbrukande. På amerikansk behandlings-än en
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kvinnorna varit förför missbrukare hade 20 övergreppenhet utsattaprocent av
sexuellarutinmässigt förde frågori barndomen. behandlarnaNär över-om

inter-bejakade markant. Iandelen kvinnorökade övergrepp ensomgrepp
alkoholmiss-månganationell befolkningsstudie fann gånger såatt treman

sexuelltmissbrukande hade upplevelserbrukande kvinnor icke utnytt-avsom
6, 59.i barndomenjande

bygger enkät tillundersökning i Göteborg påpubliceradI ännu somen
kvinnor sexuella iintervjuer med 600000 kvinnor och övergrepp6 anges

för missbruk. undersök-den kanske viktigaste faktorn Ibarndomen senaresom
de varit23 kvinnorna med alkoholproblemningen utsattaattprocent avuppger

för sexuella 54.övergrepp
risk förkanske berusning, innebär ocksåAlkoholkonsumtion, med störreen

flera studieroch för Iflickor bli utnyttjade sexuellt utsättas övergrepp.att av
alkoholkonsumtionmellantonåringar finns konstaterat högt sambandettunga

Otrygga och osjälvstän-erfarenhet och också ohämmad sexualitet.och sexuell
pojkarsmäns villkorsöker närhet och kontakt ställer pådiga flickor som upp

underordnar i poj-sig dem. Flickan får och platsoch status gruppen genomen
medlen alkohol ifå kontakt, och relation använder honken. För värmeatt
upplevelserkombination med sexuell aktivitet. För innebär dettamånga som

till fortsatt och högre konsumtion 32.kan leda
kvinnorvuxenpsykiatriska vården och missbrukarvårdenDen möter ut-som

får vård efter-för i barndomen. Kvinnorna dock sällan adekvatövergreppsatts
skuldkänslorde bakomliggande problemen inte upptäcks 47. Skam- ochsom

psykiska försvarsmekanismer byggts under hindraroch många årsom upp
intekvinnan från berätta sina upplevelser och behandlande instanser göratt om

efterforskningar i 19.omedelbara ämnet

5.1.3 Arbetsliv

Erfarenheten från missbrukarvården har hittills varit förvärvsarbetandeatt
dominerar blandkvinnor de vårdsökande. Detta kan tyda det antingenpå att

finns fler högkonsumerande förvärvsarbetande förvärvsarbe-bland eller att
tande benägna söka vård. Arbetsbristen under de harårenär att senastemer
medfört förvärvsarbetandeantalet vårdsökande minskat. Arbetslöshetenatt
innebär de tidigare förvärvsarbetande för längre eller kortare tid hem-äratt
arbetande.

Förändrad könsroll och ekonomisk frihet diskuteratshar tänkbarastörre som
förvärvsarbetandeorsaker till kvinnors högre konsumtion. Stress följdsom en

arbetets krav, dubbelarbete, långa arbetsdagar, ringa inflytande och lågav
uppskattning faktorer bidragande orsak till hög alkoholkon-är ansettssom vara
sumtion.

Missbrukande kvinnor återfinns inom alla yrken och har varierande utbild-
ningsbakgrund. Kvinnor i karriärarbeten, ofta i konkurrens med riskerarmän,

alkoholkonsumtionhög grund arbetsplatsens eller kollegors alkoholva-på av
frittgod ekonomi, arbete kvinnor i tempoarbetenFör kan problemenetc.nor,
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Forskningen rörandeisolering, nedvärderingtristess,orsakade etc.avvara
iföljd olika villkor arbets-för utveckla alkoholproblemrisker att avsom en

yrkesarbetande och hemarbetan-studieinte entydig. En amerikansklivet är av
högutbildade kvinnor medfrånskilda,visar ogifta ellerkvinnorde att yngre,

undersökningMotsägande resultatdrack 36.professionella yrken mest ger en
1990 visarLindén-Boström,inom landstingvid antal arbetsplatser ettett som

självbestämmande konsumeradeenformiga arbeten och lågtmedatt personer
andra 37.alkohol änmera

5.1.4 Ensamhet

kvinnor liksom blandalkoholkonsumtionen blandhar den högstaEnsamstående
majoriteten storkonsumen-dennadärför troligt detDet ärärmän. att ur grupp

1983-1984 200 kvin-undersökningproblemdrickare rekryteras. 1ochter aven
kvinnor medensamstående,patienter vid EWA-enheten ungavarnor som var

överrepresenterade. kvinnorsbristfälligt socialt nätverk Dessabarn ochsmå
möjligheter självapsykiska problem och småensamhet, kombinerad med att

för alkoholberoendebeskrivs starkt riskmomentförändra sin situation, ettsom
föroch arbetslöshet förvärras problembilden de22. Med uppsägningar en-

beskriver situationen for den arbetslösa,samstående. EWA-enheten ensam-
barn en katastrof.stående kvinnan med som
till kvinnor dricker alkohol återfinns också hos äldreEnsamhet orsak attsom

effektkvinnor, frånskilda eller änkor. De eftersträvar alkoholens sövande som
ifrån ensamheten och isoleringen 19.medel kommaett att

situationKvinnors sociala5.1.5

tioEWA-enheten, har erfarenhet kvinnor med alkohol-årsänsom mer av
vård, har beskrivitproblem i och sluten de kvinnligaöppen nya grupperna av
fungerande kvinnoralkoholberoende socialt mitt i familjeliv och yrkeskar-som

riär. Flertalet missbrukande kvinnor familj och fram till den höga arbets-hade
inträdde, också familjen ingår inte alltidlösheten yrkesarbete. Unge-I en man.

far hälften EWA-enhetens gifta eller lever i samboförhållandenpatienter ärav
22. Ungefär 30och 75 EWA-patienterna barnharprocent procentav av

kvinnorna har minderåriga föräldrarnasbarn. drabbas missbruk.Barnen Iav
FÖRÄLDRARkommissionens delbetänkande ALKOHOLBARN sou- -

1994:29 redovisas alkoholmissbrukets förkonsekvenser barn och föräldras-
kap.

bådeAtt och kvinnan dricker alkohol vanligt. Det vanligastär är attmannen
dryckesmönster tilloch -mängd påverkar kvinnan högre konsumtion.mannens

kanMen också gälla. Kvinnan kan ha infört andra dryckessorter ochmotsatsen
måttligare bruk.ett

Arbetslöshet, sviktande familjeliv, separation, dåliga grannrelationer, avsak-
nad nätverk, dubbelarbete, och bekymmer för barn och familj ärav oro m.m.

påfrestande brottstycken i det sociala livet. kris kannågra I alkoholberoen-en
det utvecklas.
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5.1.6 Misshandel, övergrepp

Misshandel, kränkande och förnedrandeövergrepp, behandling med sexuella
undertoner återkommande orsaker kvinnorär berättar varför denär om
dricker. delEn upplevelser härrör från barndomennämnts mångasom men
har problemen först i ålder. Förnedringen imött samband med miss-vuxen
handel eller förlustoch den självrespektövergrepp medförövergreppetav som
skapar skamkänslor och stark undertryckt vrede sig uttryck itaren som
destruktivt beteende. Våld och innebär ofta djup psykosocialövergrepp prob-
lematik 37. kränkandeDe upplevelserna leder till kvinnor försöker dövaatt
problem och och känslorångest maktlöshet och förtryck dricka.attav genom
Många saknar fungerande socialt nätverk kan erbjuda stöd. Alkoholett som
blir kompensation. ingårDet i överlevnadsstrategin 5, 32.en
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Konsekvenser6 av

missbrukkvinnors

manligtochKvinnligt6.1

människormellanalkoholtoleransolikheter iindividuelladet finnsAtt av sam-
Olikheternadödsfall väl känt.skador och äralkoholen orsakarkön och attma

Kvinnorkänd.mindredäremotmellan könenskadebild ärtoleransnivá ochi
36homogenaofta undersökts1980-taletfram tilloch harmän gruppersom

Fortfaranderedovisats.inte alltidhar därmedförhållandenkönsspecifikaoch
konsumtionsmängdervisar vid vilka mänkonkreta datasaknas i viss mån som

33.alkoholrelaterade problemförriskerjämförbaraoch kvinnor löper
könsspeciñkaframkunskap kommerytterligareangelägetDet är att om

tolerans för, reak-det gällerförhållanden. Närkönsberoendeochegenskaper
könsskillnaderkunskapsförmedlingenalkoholoch skador ärtioner på omav

den relativakonsumtionkvinnors lägre göråberopasärskilt viktig. Att att
kraftigt förminskamindre,kvinnoralkoholens effekter på ärbetydelsen attav

information och före-viktigkan medföraUppfattningenproblem. attstortett
negligeras.byggande insatser

6.2 Tolerans

alkohol ochkroppens förmågadet gällerKönsskillnaderna när mot-att ta emot
eftersominformation i växande grad alltväsentligskadeverkningarstå dess är

utsträckning manliga dryckesmönster.kvinnor i ökad antar
konsumtion vidför riskabelTestarenSystembolagets gränsövreanger en

40 % i veckan försprit alkoholhaltkonsumtionsnivâer motsvarande 75
3,5 flaskorför lättvin detoch 55 sprit i veckan kvinnor. Imän motsvaras av

för veckan 24.och 2,5 flaskor kvinnor iför män
högkonsumtion och risk 250förofta använd, högre, ärEn något gränsannan

alkohol förför och 210alkohol alkoholhalt 100 % vecka män gramgram per
flaskor lättvin för och90 sprit eller mänkvinnor. Detta 4motsvaras av ca

sprit eller 3 flaskor lättvin för kvinnor.60
0,5 promillebeskriva skillnaden uppnårEtt ärsätt att attannat man caen

vin. Ompromille de delar flaskai blodet och kvinna 0,8alkohol om enen
dricka 45 och kvinnan 30till påverkansgrad kanhänsyn tas avmannen

17.ungefär 75flaskas 75 cl. Kvinnans tolerans är procent av mannensen
blodalkoholniván liksom kvinnors ochspelar roll för mänsKroppsvolymen

i har andrafördelning fettvävnad och kroppen. Pá ärolika vatten senareav
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möjliga förklaringar till kvinnors känslighet förts fram. En förklaring kanstörre
eventuella könsskillnaderi cellvävnader och hormonuppsättning,envara annan

sannolik förklaring har samband med förbränningen. På grund kvinnorattav
förbränner mindre andel alkohol i magsäcken kvinnor för högreän män utsätts
alkoholkoncentrationeri kroppens övriga 24.organ

Blodalkoholnivån och förbränningen alkohol relaterad till nivån detärav av
kvinnliga könshormonet Effekterna alkohol i kombinationöstrogen. medav
preventivpiller eller östrogentillskotti samband med klimakteriet ovis-är ännu

Alkoholens negativa inverkan sinnesstämning och föresömn menstrua-sa.
tion har dock konstaterats 59.21,

6.3 Alkoholrelaterade skador

Kvinnliga alkoholister uppvisar fysiska och psykiska sjukdomstillstånd i högre
grad del dessa tillståndFör det oklart de föregårän män. är alkoho-en av om
lismen eller följd alkoholmissbruket.är en av

Det oklart hur depression relaterat till alkoholkonsumtionen17,är ärt.ex.
21. En studie visar egentlig depression oftare föregår missbruk hos kvinnoratt
medan depressionen hos oftare följd missbruket 59.är Sam-mannen en av
banden mellan alkoholism och psykisk sjukdom kan sekundära tillvara varan-
dra, bakomliggandeha orsaker eller oberoende varandra.samma vara av

Matstörningar eller matproblematik inte ovanligt hos missbrukande kvin-är
Om de föregår alkoholproblemen eller följd oklart. Matstörning-är ärnor. en
kan gälla både anorexi och bulemi eller kombination båda. En mottag-arna av

ning för kvinnliga missbrukare uppskattar andelen matproblematiker bland
patienterna till 10 56.procent

Kvinnliga missbrukare drabbas oftare manliga somatiska komplika-än av
tioner följd alkoholbruket. Alkoholbetingade sjukdomstillstånd isom en av

hjärta, kärl och utvecklas snabbare hos kvinnor hosän männervsystem, mage
59. Undernäring och blodbrist liksom blodtrycksstegring inte ovanligt hosär

Ökadmissbrukande kvinnor. infektionskänslighet bl.a. upphov till urin-ger
vägsinfektioner. Gynekologiska sjukdomstillstånd också vanliga 17, 21.är

Sambandet mellan måttlighetskonsumtion och risken för bröstcancer doku-är
menterad 24. Alkoholkonsumtioninnebär också ökad risk hos både ochmän
kvinnor för i svalg, struphuvud och 59.matstrupecancer mun,

Missbrukande kvinnor löper risk utveckla leversjukdomstörre Deän män.,att
drabbas också i lägre åldrar, efter tids missbrukkortare och vid lägre alkohol-
konsumtion 59. Generellt sjukdomstillståndenockså allvarligare förän män är
kvinnor gäller alkoholhepatit. RiskDet för levercirrhos hos kvin-än män. t.ex.

finns vid konsumtionsnivåpå 20-30 6-10alkohol sprit ellernor en gram en
halv flaska lättvin dagligen 17, 21. För förklara varför kvinnor drabbasatt av
leversjukdom tidigare och vid lägre intag diskuteras könsskillnadernai förbrän-
ningenav ialkohol magsäcken och kvinnors alkoholkoncentrationi övriga organ

följd förbränningilåg magsäcken 24.som en av
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diagno-kvinnor ochhosvanligdubbelt hos mänAlkoholförgiftningär så som
vanligare hos mäntill gångeralkoholberoende femochalkoholism är sexserna

42.

Dödlighet6.4

denförhållande tillbåde iöverdödlighetalkoholmissbrukare harKvinnliga en
uppgifteralkoholister. Någratill manligabefolkningen och morta-kvinnliga om

förförväntade5-8 dengångerkvinnliga missbrukareför ärdenliteten är att
studie 5,2 gångersjukhusvård iefteröverdödlighetenkvinnor och att varen
59.förväntad dödlighetalkoholistermanligaför3,0 gånger

missbruksutvecklingen.indikator påalkohollevercirrhosDödlighet i är en
konsumtionentotalaföljd denoch minskarLevercirrhosen ökar atten avsom

död-enskildadenskrumplever ocksåDödligheti störstaärminskar.ellerökar
lever-dödlighetenalkoholrelateradekvinnligaden42. Avsorsaken svarar

38.för 33 hos mänmedan den39cirrhos för procentprocent svarar
69ochkvinnor1990 31alkoholförgiftning årdödsfallen i procentAv var

42.85döda i alkoholpsykos mänsamtligaoch procentmänprocent varav
alkoholisterbland kvinnliga änflerasjälvmordenSjälvmordsförsöken och är

relationförväntat iflerabefolkningen. ocksåDe änkvinnliga äri denförväntat
totalkonsumtionen. Riskenkvinnornas andelutifrånalkoholistermanligatill av

missbrukare såledeskvinnligasjälvmord bland ärsjälvmordsförsökoch stor.för
destruktivt livpersonlighetsstörningar ochdepressioner,problem,Psykiska ett

59.orsaker 11, 38,alkohol någrakombination med äri

undersökningsresultat6.4.1 Några
socialakonsumtionsfördelningi olikaochkonsumtionsmönsteranalysEn av

bostadsräkningar,1970-1974i folk- ochfrånuppgifter årenbaserat pågrupper
för-ickeså mångavisade gångerdödsorsaksdataslutenvårdsdata och att tre

vårdatsavlidittjänstemannayrkenkvinnor ivärvsarbetande kvinnor högresom
ochkvinnliga arbetarekategoriernarelaterade till alkohol. Fördiagnosermed

dehälftenungefär så mångavårdadeavlidnaandelentjänstemänlägre somvar
vårdade-ökning antaletnoteradesTiosaknade arbete. år stor avensenaresom

ickeBlandtjänstemän.förutom högrekategorier kvinnorallaavlidna bland
jämförtfördubblatsvårdadeavlidnakvinnor hade andelenförvärvsarbetande

perioden 43.den tidigaremed
harSjukhusvid Malmö AllmännaAlkoholklinikenvidundersökningI enen

klinikenkontakt medhade18994 kvinnor och mänuppföljning gjorts somav
1975-1978, dels årendelsgjordes åren1970. Uppföljningenförsta gången år

visaravlidit vilketoch 9843 kvinnor män1970 har1990-1992. Sedan år en
befolk-kvinnor ijämfört med2,8kvinnor med gångeröverdödlighet för dessa
befolk-för i2,3 dengånger mändödligheten förökade mänDenningen. var

självmords-depression ochUndersökningen visadeningen. symptomatt
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vidtankar undersökningen år 1970 relaterade till dålig hosvar en prognos
kvinnor hos 57, 59.mänmen

möjligtDet den officiella dödsorsakstatistikenär betydande under-att ger en
rapportering alkoholrelaterad död. I obduktionsstudieav samtliga 454 mänav en

kvinnor ioch 214 åldern från15-54 Stockholm avled 1987 hade 21,1som
och 14,5 kvinnornamännen någon de alkoholrela-procent procentav av av

diagnosernaterade alkoholism, alkoholpsykos, alkoholförgiftning, skrumplever
och bukspottskörtelinflammation dödsbeviset.på Då hänsyn till alkohol-togs
halt i blodet andra organförändringar framkom för 32,2samt att procent av
kvinnorna och 57,5 dödsfallenmännen säkert eller potentielltprocent av var
alkoholrelaterade 44b.

6.5 Familjesociala konsekvenser

starkt skäl tillEtt kvinnor döljer sitt alkoholberoende hänförs till konse-att
kvenser hon kan drabbas 32. Den rädsla många kvinnorsom av som mor som
känner inför vad kan hända barnen missbruket misstänks, upptäckssom om
eller avslöjas omvittnad. Det förhållandeär tillnärmare barnen kvinnan isom

harallmänhet och de skyldigheter hon tillskrivs medför strängaresom mor,
krav henne och kännbarapå konsekvenser för henne hon missbrukar.mera om

hemlighållaAtt alkoholkonsumtionenblir nödvändighet inför risken för-atten
hållandena i hemmet kan leda till åtgärder från myndigheters sida. Eftersom
alkoholmissbruk hos modern är graverande omständighet missbrukänen mera
hos fadern får ingripanden aktualitet.större

studieI urval tvångsomhändertaganden barn från 1930-1980-etten av av
talet, framgår missbruk orsak till omhändertagandetiär hälftennästanatt av
fallen hela tidsperiodenöver och dominerande orsak under desett tre senaste
decennierna. Av de 56 ärenden där missbruk alkohol i 42 familjer, narkotika
och blandmissbruk i familjer14 skäl till omhändertagande,angavs som var
missbruk hos modern orsak i 21 familjer, hos fadern i 14 och hos båda i 21
fall. undersökningenframgårAv också förändringeni kvinnors alkoholkonsum-
tion det från 1930 till och med 1950-talet endast i fyra familjerattgenom var

moderns missbruk grund för omhändertagande medan faderns missbruksom var
orsak i 12 familjer. Från 1960 framår och till och med 1980-talet åberopasvar

missbruk i 38moderns familjer och faderns i 23 35.
familjesocialEn konsekvens missbrukandeär kvinna sällan harattannan en

icke missbrukande henne det stöd alkoholisthustrunpartneren som ger som
manlig alkoholmissbrukare 32. inteMannen, missbrukar, iger en som ser

inteallmänhet eller vill inte hustruns missbruk. Han blundar för problemense
länge han kan. missbruketså Då inte längre går hålla inom familjen bliratt

skilsmässan lösningen för Kvinnan blir också fysiskt övergiven ochmannen.
problembilden leder inte sällan till dramatiska händelser kraftigt ökat miss-som
bruk, berusning, självmord eller självmordsförsök etc.
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gift eller sammanbor medkvinnanvanligt den alkoholberoende ärDet är att
förhållan-kvinnorna lever i sådanahälftenalkoholberoende Näraman. aven

för kvinnan med återkom-utomordentligt kränkandeMiljön kanden. vara
familjesociala konsekvenserna alko-förnedring.misshandel och Demande av

delbetänkandekommissionens BARNbehandlas också iholmissbruk -
ALKOHOL SOU 1994:29.FORALDRAR -
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graviditetochAlkohol7

århundradetförrasedanvarit kändahareffekterfosterskadandeAlkoholens
fransktdecennierna. Ettförst under de veten-uppmärksamhetfått senastemen

bildenfickforskningför dengrunden1968 ladeskapligt arbete år senaresom
1970-talet.undersuccessivt klarnaFASalkoholsyndrometfetaladet attav

1983 tilljanuariperiodenundervisadebarnkliniker50tillenkätEn att
dessamödrar. Avalkoholmissbrukandetill200 barnföddes1984december

alkoholskador.andrahadeFAS och 41 barnutveckladfulltbarnhade 18
YtterligareFAS.medvarjefödas år50-100 barnbedömsUnder årsenare

alkoholmiss-modernstill följdskadorallvarligamed mindre200-300 föds av
fler foster-finnsdetanledningdockfinnsgraviditeten. Detunder attbruk anta
sitt förstaunderalkoholskadadediagnostiserasdeskadade barn än somsom

26, 45.levnadsårandraeller

Kunskapsutveckling17.

och de första åren på1970-taleti slutetflera forskareredovisadeSverigeI av
massmedial uppmärk-iresulterade bl.a.forskningsresultat1980-talet storsom

insikt ochsåväl ökadtillintresset bidrogochForskningsresultatensamhet.
personalgrupperolikakunskapsutveckling hoshos allmänhetenkunskap som

informationen ochEffektenfostret.skadeverkningar påalkoholens avom
minskade. Motfosterskadade barnuppenbar. Antaletkunskapstillskottet var

informationen blevfrågorna,kringuppmärksamheten1980-taletslutet avtogav
inte bara i mediersvalnadeentusiasmenochoch engagemangetmera sparsam

i olika verksamheter.ocksåutan
långt inoch detdricker alkohol ävengravida göriakttagelserAktuella är att

skadeverkning-informationenföljdkangraviditeten. Dettai att omavvara en
också hamödrahälsovården. kanDetminskat, inomgenerellt även sam-arna
gravida kvin-denalkoholkonsumtion ochkvinnors högremedband attyngre

ofarlig förochdricker försumbarmängd alkohol honden ärattansernan
följdmed skadorbarn föddafinns risk för antaletDetbarnet. att avsom en

alkoholmissbruk modern ökar.hos åter

Två aktuella7.1.1 rapporter

uppmärksammati1993 Socialstyrelsen tvåUnder hösten har rapporter
narkotika underAlkohol ochföräldraskap.graviditet och Denalkohol, ena,

vilkakunskapsöversiktför barnet överVilka riskernagraviditet. ärär en
graviditetenunderalkoholbrukgrund modernsskador barnet riskerar på av

dekartläggningföräldraskapDrogmissbruk ochandra, är2. Den aven
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insatser förgörs förebygga alkoholkonsumtionatt hos gravidasom och
nyblivna mödrar 26.

Socialstyrelsens kartläggning insatser visar det för närvarande finns fåattav
särskilda insatser och verksamheter för gravida missbrukare och nyblivna
missbrukande föräldrar. En enkät till samtliga kommuner och mödra- och
barnhälsovårdsöverläkare i landet 639 enkäter besvarades 400. Av dessaav
beskrev 47 pågående, nyligen avslutade eller planerade verksamheter enligt de
kriterier uppställts. Flertalet insatserverksamheteravsåg inom mödra-som
och barnhälsovård, i allmänhet i samverkan med socialtjänsten 26.

7.2 Alkoholens skadeeffekter

7.2. 1 Fetalt alkoholsyndrom FAS

FAS samlingsdiagnosär för fodelsedefekter: tillväxthämning,treen typer av
avvikande utseende och från centralasymptom Tillväxthäm-nervsystemet.
ningarna kan inträffa både före och efter födelsen och drabba såväl längd som
vikt. Avvikande utseende och eventuella missbildningar kännetecknas plattav
mellanansikte, överläpp, kinder,småtunn epikantusveck vid inre ögonvin-
keln och andra missbildningar i ansikte eller på och ben. Missbild-armar
ningar kan också finnas på Effekterna på centrala kanorgan. nervsystemet

kramper, långsam utveckling, hyperaktivitet, inlärningssvårigheter,vara
koncentrations- och minnesstörningar. Dessutom förekommer ofta ägonskador
hos dessa barn med bl.a. underutvecklade och nedsatt synförmåga.synnerver

Skadorna kan mycket svåra upptäcka i nyföddhetsperioden.attvara De olika
tecknen kan framträda först Vid 18 månaders ålder är isenare. symptomen
allmänhet framträdandeså de upptäcks och kan diagnostiserasatt 2, 45.
Ibland dröjer det dock ända till skolåldern innan det upptäcks barnet haratt
skador till följd moderns alkoholkonsumtion under graviditetenav 49.

7.2.2 Andra alkoholeffekter

Vissa studier har visat på samband mellan alkohol under graviditet och miss-
fall och intrauterin död dödfött barn. Andra studier har funnit sådana
samband. Sammanfattat konstateras dock det är sannoliktatt sambandatt ett
finns det oklartär vid vilken missbruksnivå. Prematurmen förlossning har i
flera undersökningar Ävenpåvisats vid hög alkoholkonsumtion. här detär
emellertid osäkert vilken påverkan andra faktorer kan ha.

Om inte fullt utvecklat fetalt alkoholsyndrom föreligger har del forskareen
talat fetala alkoholeffekter. Skadorna kan likartade,om denvara men samman-

skadebilden föreligger inte.satta Exempelvis har tillväxthämningar konstate-
hos barn till mödrarrats med hög alkoholkonsumtion liksom missbildningar.

Barnen blir kortare, har låg födelsevikt eller mindre huvudomfång liksom att
de kan ha ansiktsmissbildningar 2, 45.
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Uppföljningsstudier7.2.3

gravi-alkohol undermissbrukattill kvinnorUppföljningsstudier barn somav
försämrad till-med fortsattdel bestårskador tillbarnensvisarditeten storatt

uppföljningsvenskkoncentrationssvårigheter. Enochinlärningsväxt samt -
beteendestör-skolsvårigheter ochharflertalet barnbekräftar24 barn attav

i normal-undersökta barnen går 724födseln. Av de12-13 efterningar år
i särskola.och 6 Barnenskolsituationen gårform stöd i11 har någonklass, av

aggressivitet. Problemenimpulsivitet ochbristande uthållighet,ocksåvisade
alkohol undermissbrukat störretill kvinnorfor barnmarkant större somvar

in ochhjälpåtgärderochomfattande stöd-graviditeten. Att attdelen sattsav
inteuppväxtåren harfamiljehem undervarit placerade ifalli flertaletbarnen

för alkoholhakonsekvensernakompenserakunnat exponeratsatt somav
utvecklings-inneburit visshar dockplacering i familjehemtidigfoster. En en

förbättring.mässig
situation för demycket bättrevisar också24 barnenUppföljningen de enav

9, 57.i graviditetenalkohol tidigtslutat drickamödrarbarn vars

Konsumtion7.3

slutat drickaför mödrarsituationen barnenden bättreIakttagelserna varsav
fortligger latenta sågraviditeten aktualiserar frågor ämnettidigt ialkohol som

fostretalkohol kan intasVilken mängdoch graviditetalkohol utan atttas upp.
skador minstriskerna för Inteunder graviditeten ärskadas och är störstnär

druckit alkohol vid enstakadefor kvinnorångestfyllt mångadet att veta att
gravida.de visste de Kon-regelbundet innantillfällen eller ännu att varmera

eventuella konse-fostret och medvetenhetensumtionen ha påverkatkan om
oroande.blir djuptkvenser

Konsumtionsmönster risk7.3.1 och

beskrivs i litteraturen kring alkohol ochkonsumtionsmönsterTre grupper av
måttlig konsumtion och berusnings-alkoholkonsumtion,fosterskador: tung

alkoholvecka 43drickande. alkoholkonsumtion 140Tung motsvarar gram
mindre 2,5 flaskor lättvin, måttlig konsumtion 120sprit eller något än gram

2 flaskor lättvin och berusningsdrickan-alkoholvecka 37 sprit eller nästan
tillfälle.innebär mindre flaska vin vid ochde vilket något än etten samma

kvinnor konsumerat alkohol-Fullt utvecklad FAS drabbar barn till storasom
tidigt under graviditeten. Risk för låg födelsevikt, spontanabort,mängder

neurologiska utvecklingsstörningar finns vidprematurfödsel och och mentala
inte Effekternakonsumtionsnivåer. riskvärdering docklägre En går göra.att

i graviditeten och individuella risk-blir eller mindre vid olika stadierstörre
faktorer kan ha betydelse 1, 45.stor

fostret kvinnan haftAmerikanska undersökningar har påvisat effekter på när
daglig konsumtion motsvarande 20-30 alkohol 6-8 sprit ellergramen
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30 lättvin i genomsnitt under månad också intag lägre kvantica en men av
har visat sig skador fostret 49.på Undersökningsresultat från fyrateter ge

mödravårdscentraler i Stockholm under 1978-1980,åren 11att procentanger
de inskrivna gravida kvinnorna hade alkoholkonsumtion kundeav en som

påverka fostret. Sju kvinnorna drack 30-125 alkoholprocent av gram ren per
8-37dag sprit eller 0,5-2 flaskor lättvin i genomsnitt under månaden

16.

7.3.2 Gravida avstå frånbör alkohol

Den allmänna rekommendation gällt gravida kvinnorär helt bör avståattsom
från alkohol. flesta kvinnorDe alkohol och graviditet inte höraccepterar att
ihop och frånavstår dricka i samband med de får graviditetsbe-spontant att att
sked.

finnsDet ingen anledning frångå rekommendationen. Individuella olik-att
heter hos kvinnor, kritiska stadier i fosterutvecklingen, uppluckrad dryckesmo-

vidral enstaka tillfällen, berusningsdrickande, måttlighetskonsumtion gårsom
i konsumtionöver exempelär på risker. Förtung maximalt skyddaetc. att

barnet och undvika bör kvinnan helt frånavstå alkohol under gravidi-egen oro
teten.

För barnet detär viktstörsta avbryta pågående konsumtion. Forskningattav
erfarenhetoch visar kvinnan slutar dricka alkohol tidigt i graviditetenatt om

forär god barnet. Lika entydiga beskedenär längre tid kvin-prognosen att
dricker under graviditeten, omfattande blir skadorna barnet.på Attnan mer

ingripa tidigt för drastiskt minska eller alkoholbrukatt har såledesstoppa ett
betydelse för skadebilden 9, 49.stor

7.4 Motivation, stöd och hjälp
För mödrahälsovården, denär absolut viktigaste instansen för den gravidasom
kvinnan, fylligär alkohol-droganamnes vid inskrivningstillfället betydelse-en
full för kunna stödja och hjälpa kvinnan bådeatt på kort och lång sikt. Kvin-

beredskap stöd och hjälp i allmänhetäratt ta mycketemotnans honnärstor
barn.väntar Den gravida kvinnan har beredskap information ochatt ta emot

råd och också avbryta hög konsumtion eller missbrukatt alkohol. Ingenav
gravid kvinna vill medvetet skada sitt väntade barn och de flesta gravida kvin-

omedelbart fasta informationentar och bryter olämpligtnor dryckes-ett
mönster. Undersökningar 1980-taletpå har visat 80 allaatt procentca av
kvinnor fick information i början graviditeten slutade dricka 16, 26.som av

En del kvinnor behöver däremot mycket stöd, hjälp och planering insikts-av
full och kompetent personal inom inte bara mödrahålsovården också inomutan
alkoholmottagningar eller alkoholkliniker, specialistmödravåid, socialtjänst

för klara graviditeten alkohol.etc. Utvärderingaratt FA-projektetutan av
under 1980-talet visade majoriteten gravida kvinnoratt ansåg alla gravidaatt
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gravi-mödravårdscentralen eftersomsocialsekreteraretill påborde ha tillgång
de kvin-social 49. Försig frågor och bekymmerofta för medditeten artav

inrikt-de gjort det, måstevidhållerdricka, deslutarinte även attomnor som
16, 26.väntade barnethända detvad skalltidigt inställd påningen somvara

beskrivs också iföräldraskapochkonsekvenser för barnAlkoholmissbrukets
FÖRALDRAR SOUALKOHOLdelbetänkande BARNkommissionens --

29.1994:

blivande fadern7.4.1 Den

blivandetill denupplysning ocksåinformation ochviktigtDet är att ges
barnmorskamed denhar kontaktde blivande fáderna60-80fadern. procent av

för påver-finnasblivande modern. Det måstedenhar hand utrymmeomsom
delaktigfadernblivandeDen ärattitydbearbetning ocksåochkan mannen.av

sitt dryckes-Om han fortsätterutvecklas.alkoholkonsumtionkvinnansi hur
ofödda barnetändrar sitt. Det ärkvinnan interiskenärmönster stor att

16, 49.skyddas bådaoch måstegemensamt av
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insatserFörebyggande8

viktiga i det förebyggande ellerhälso- och sjukvård och arbetsplatserSkola, är
för förhindraåtgärderpreventiva alkoholarbetet. Primär prevention attavser

till alla. Sekundär preventionproblem. Insatserna riktasuppkomst ärav
förhindraeller problem ochför tidigt uppmärksamma riskerinsatser att

kommissionensriskgrupper. Iytterligare komplikationer. Målgrupperna är
FÖREBYGGA ALKOHOLPROBLEM SOU 1994:26delbetänkande ATT

särskilt insatserna för riskgrupper.behandlas förebyggande insatser och

Skolan1

jämsidesoch därmed den institution medSkolan når alla ungdomar är som
tillfamilj och kamrater har inflytande ungdomars inställning alkohol,störst över

Skolan kan också lärares, skolhälso- ochalkoholdebut och alkoholvanor. genom
eleverna eller förstå vilka eleverelevvårdspersonals uppmärksamhet på se som

få alkohol.eller kan problem medhar

undervisning8.1.1 Information,

Preventivt alkohol, narkotikaarbete inriktat och tobak ANT-undervisningmot
förekommit 1960-talet. läroplanen 1969har sedan I uttalades skolans skyldighet

motverka alkohol-, drog- och tobaksbruk och fannsdet klara och tydliga målatt
för undervisningen. 1980 läroplan diffusårs och mindre utrymmevar mera gav
för ANT-frågorna. Läroplanen 1994 inte begreppet ANT låternämner utan
alkoholinformationen ingå i skolans allmänt hälsoförebyggande arbete. Skolans
styrdokument därmed inget för undervisningstöd i skolanuttalat bl.a.ger om
alkohol.

Med likartad bild för gymnasieskolan, styrdokument heller nämneren vars
ANT-undervisning, framgår skolan, inte på nivå, har direkt skyldighetnågonatt
utifrån centrala dokument informera och undervisa alkohol. Det äratt om
beroende denpå enskilda skolan och den tidigaredess lärare undervisningenom
skall fortsätta och i vilka former detta skall ske.

Anpassad information till flickor
brist inteDet är skolans möjligheter kan i föranspråk informa-stor tasen om

tionen till flickor alkohol och alkoholbruk. Flickors ökade konsumtion ochom
berusningsbenägenhet framgår de skolundersökningar i årskursgörsav som

särskilt viktigtDet flickor får könsspecifik informationär de tålatt t.ex. attom
mindre alkohol pojkar, alkoholeffekten kan påverkas preventivpiller,än att av
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menstruation alkoholreaktionen,påverkar alkoholrelaterade skadoratt att
inträder mycket snabbare flickorkvinnor och inte minst det finnsså på att stora
risker imed alkoholbruk samband med graviditet. Skolan erbjuder den största
möjligheten till preventivt arbete för flickor.unga

Informationen kontinuerligtmåste och hållas levande. finns rikaDetupprepas
tillfällen belysa alkohol och alkoholens konsekvenser i denäven ämnes-att
relaterade undervisningen.

på8.1.2 Uppmärksamhet eleverna

Barn signaler och tecken de inte ellerpå mår bra har det bra. Alkohol-attger
föräldrar fårmissbruk hos konsekvenser för barnen och olikapå meddelarsätt

blibarnen detta. De kan passiva och ängsliga eller de kantysta, reagera genom
bråkiga ochbli utagerande. signalerDessa och tecken anledning tillatt ger

ytterligare observans hos lärare och övrig personal i skolan. Beteendet hakan
orsaker dem kan påfrestandemånga hemmiljö på grundmen en av vara en av

46.missbruk Barns reaktioner missbrukpå i hemmet och de konsekvenser
missbruket får för barn beskrivs i kommissionens delbetänkande BARN -FÖRÄLDRAR ALKOHOL SOU 1994:29. betänkandeI diskuterassamma-
också vad personal i olika verksamheter kan för uppmärksammagöra att
barnen.

Alkoholmissbruk hos föräldrar varningssignal för barnungdomarär atten
själva skall börja dricka tidigt. Undersökningar har visat uppväxtmiljöatt en
med hög alkoholkonsumtion föräldrarna,hos ökar risken för barnen skallatt
börja dricka. Omvänt skyddar god föräldrarelation och alkoholrestriktiven en
miljö barnenungdomarna från alkoholvanor kap. 5.ogynnsamma

Skolan har utomordentlig möjlighet sin och dagliga kontaktnäraen genom
med barn, framför allt på låg- och mellanstadiet, tecken hos barnenatt se som
kan indikera hemsituation kan leda till tidig alkoholdebut och alkohol-en som
konsumtion i tonåren. Dessa barn behöver få möjlighet berätta sinaatt om
problem och de behöver någon lyssnar och talar med dem derassom om
situation. I de högre klasserna kontakten medär lärare inte lika ochnära tät.
Det utesluter inte observansen kan och måste elevernaspåatt storvara
prestationer, reaktioner, förändrade beteenden, skolk, passivitet försämradeoch
skolresultat. Skolundersökningarna visar skoltrivseln är sämre störret.ex. att
elevens årliga alkoholkonsumtion De elever drickerär. skolkar ocksåmestsom

Bland flickor inte dricker alkohol skolkar medanmest. 31som procenten
de flickor har den högsta konsumtionen skolkar 4.procent av som

Flickors reaktioner

Det känt pojkarär generellt uppmärksammas flickor i skolan.att än Demera
sig hörda och får oftaregör omgivningens uppmärksamhet de bråkarattgenom

eller högljudda. Pojkar,är situation inte bra, förstärker iär allmänhetmera vars
det pojkbeteendet. Flickor,gängse inte bramår eller har det bra påkallarsom
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omgivningens uppmärksamhet kanske i ställetinte Depå sätt. reagerarsamma
inte.tystnad och tillbakadragenhet, märks inte och hörs Kanske framstårmed

ambitiösa ordentliga.idealelever eftersom de ofta mycket ochde ärsom
Pojkarnas och hörbara reaktioner för kommunikation medutrymmesyn- ger

bliFlickornas inte märkbara reaktioner de kan åsidosattagöryttre attvuxna.
32, 36.

den osäkerhet de kandåliga självkänsla flickor har och känna,Den mångasom
följd kanske både dåliga föräldrarelationer och skolsituation,till svår ärav en

riskfylld. blir nödvändighet för dem till gripa olika förDet medelattextremt en
dels sig, dels sig. Missbruk och överdriven sexuell aktivitethävdaatt anpassa

flickor iinte ovanligt hos dessa de kommer längre tonåren.närär upp

Skolhälsovård elevvård8. 1.3 och

Skolsköterskan och skolkuratorn har centrala roller det gäller tidigtnär att
flickor Flickorupptäcka med problem. vänder sig i utsträckning pojkarstörre än

skolsköterskantill framför allt skolhälsovården. söker för kroppsligaDe
problem huvudvärk och anledningen till kontakt inte sällanärmagontsom men
helt andra problem. Genom spontanbesöket förtroendefxillkan kontakt byggasen

Den kan i sin leda till sekundärpreventiva insatser från skolhälso-turupp.
vårdens sida det finns förrisk hög alkoholkonsumtion 36.om

högre iJu klasserna eleverna kommer angelägnare blir det attupp
informera alkohol graviditet.och Detta gäller både pojkar och flickor. Avenom

flickan den måste för hon inte drickerär honytterst att trorom som ansvara om
eller hon gravid, i hög grad pojkarnas.är är också finnsDetvet att ansvaret
ingen anledning undanhålla pojkarna synnerligen viktig information.att

8.2 Hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvården har möjligheter till primär- och sekundärpre-stora ett
ventivt arbete sina kontaktytor allmänheten. I synnerhet ärgentemotgenom
möjligheterna kvinnornå eftersom kvinnor definierar sina alkohol-stora att
relaterade problem i hälsotermer oftare innebärDet kvinnorän män. sökeratt
medicinsk hjälp för somatiska och psykiska problem akutmottagningar,på inom
psykiatrisk vård, gynekologi, primärvård 59. Alkoholkonsumenter im.m.
riskzonen upptäcks dock inte alltid. goda erfarenheterTrots prevention harav
spridningen förmetoder förebyggande arbete långsamtgått 1. Denav
försiktighet fortfarande finns inom sjukvården inför fråga alkohol-attsom om

leder till eventuella alkoholproblem inte lyfts fram 39, 44. kanDetattvanor
försvårt läkare tala alkoholproblem med patient inte påattvara en om en som

något bildensätt alkoholmissbrukare. Att det ärmotsvarar yttre extremtav en
perfekt för dölja inre kaos, kan inte intäkt för samtal. Fleraatt ett tas ettsom
förespråkare dock alkoholfrågan regelbundet ochatt togsanser om upp mera

fördessamtal alkohol och alkoholens konsekvenser, både med och medmänom
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kvinnor, skulle det sikt ha avdramatiserande effekt och betraktaspå en som en
Individersjälvklar del läkarbesöket 6, 12, 19. med alkoholproblem kanav

också tidigt identifieras olika metoder 11. Kommissionens del-genom
FÖREBYGGAbetänkande ALKOHOLPROBLEM SOU 1994:26ATT

redovisar dessa i kapitelmetoder

8.2.1 Ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningarna definierar sig själva hälso- ochUM som en
sjukvårdande verksamhet 180 ungdomsmottagningar finnsdeäven om ca som
i olika förlandet har huvudmän. Landstinget huvudman del, kommunenär en
för del. Ytterligare Stadsmissionenandra har huvudman. Delatt.ex. somen
huvudmannaskap vanligt.är

förebyggasitt policyprogram beskriver UM de arbetar med att oönskadeI att
graviditeter, sexuellt överförbara infektioner, psykisk och social ohälsa och
missbruk alkohol, tobak och narkotika. med individuellUM arbetarav
rådgivning, undersökning och behandling och utåtriktad verksamhet med
lektioner och Företrädare för social-psykologigruppsamtal. medicin och
samarbetar och den lägsta bemanningen vid barnmorska, läkareUM ochären
socionompsykolog.

Omfattningen verksamheten varierar i landet. Vissa harUM någraöppetav
timmar i veckan, andra har både dag- och kvällstid. ålders-öppet Den övre

20 eller 25 Enligt policyprogrammetår år. 25 lämpligaregränsen är årär en
eftersom åldersgruppen under viktiggräns närmast nå.är att

Flickor vanligast besökaresom

De vanligaste besökarna flickor ipå UM är l7-l8-årsâldern. flestaDe söker
sig dit för de frågorhar kroppen, menstruation preventivmedelochatt om men

mobbning, sexuellaäven och föräldraproblem vanliga anledningarövergrepp är
till besök. Ungdomsmottagningarna beskriver flickor har öppenhet föratt stor

söka hjälp kurator eller psykolog de har problem. Precisnäratt av som
beträffande Skolhälsovården söker flickor för fysiska krämpor dettrots att
handlar psykosociala problem.om

Ungdomsmottagningarna de tidigt kan upptäcka och åtgärda problemattmenar
de har bred kompetens. bordeDet också innebära rika möjligheterattgenom en

tala alkohol. Flickornas öppenhet, det samband finns hosatt mångaom som
flickor mellan alkohol och sexualitet och det förtroende flickorna visarsom

söka sig till UM möjlighet både för primär- och sekundärpreven-attgenom ger
tiva insatser.

Enligt uppgifter från UM samtalen mellan flickornarör och sällanpersonalen
alkohol. UM sig sakna missbrukskompetens flickornaoch söker UManser av
helt andra skäl. I den undervisning i och samlevnad UM har skolorsex som

dock alltid alkohol- drogfrågor.ochtar man upp
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Mödrahälsovården8.2.2

viktiga målgruppenMödrahälsovården har unik ställning det gäller dennären
gravida Kvinnor för mödrahälsovården. vänderkvinnor. har förtroende Destort
sig dit, upplysningar information fråntacksamt och denmerparten tar emot
professionella personalen barnet dem benägna ändraoch det väntade gör att
beteende och efterleva råd.

graviditetFör målet varje kvinna skall från alkohol undernå avståatt att
förkrävs barnmorskan kan tillräckligt med tid för varje patientavsättaatt en
intealkoholanamnes och ingående samtal alkohol. Eftersom avsikten ärett om

kvinnan sakligt stödjaskrämma och informera, hjälpa ochatt utan attoroa
finnas tid frågor viljahenne, måste det också besvara alla de hon kan ställa.att

allmänna informationen gravida få 16.Den måste alla kvinnor
frågor direktFör andra de graviditet och förlossningmånga än ärrörsom

socialtjänsten kvinnasamarbetet med viktigt. En missbrukande gravid och
hennes har oftast behov stöd och hjälp i sociala frågor ochpartner stort av
frågor rörande föräldraskapet och inte minst i den långsiktiga plane-kort- och
ringen för familjen 49.

har minskatinsatserna

början 1980-taletI diskussionen graviditetpå när alkohol ochom var som
livligast också kunskapsutvecklingen och fortbildningen inom områdetvar
intensiv och särskilda, riktade insatser fram. tioNågot årväxte änmer senare

området alkohol och graviditet inteär lika uppmärksammat, kunskapsutveck-
lingen har i viss försummats och insatsernamån har, tidigarenämntssom
avsnitt 7.1 skurits Antalet barn föds med alkoholskador befarasner. som av
många öka.åter En rad samverkande orsaker kan leda till detta. kvinnorUnga

föder barn i dag för för del informationen underatt tasom var unga av
medieuppmärksamheten kring alkohol och fosterskador 1980-talet, depå har
successivt fått minskad alkoholinformation i skolan bl.a. nedskurengenom
ANT-undervisning och de har vuxit i allt alkoholliberalare klimat medettupp
efter hand alltmer manliga dryckesmönster 26, 45.

8.2.3 Barnhälsovården

Konsekvenserna förändringarna inom primärvården inte förutse.går Förattav
kvinnor med alkoholproblem nyligen fått barn det viktär största deattsom av
kontaktmöjligheter och informationsvägar funnits och finns mellan mödra-som
och barnhälsovård bibehålls. Samarbetet betydelsefulltär för alla barn och
föräldrar det iär synnerhet angeläget kunskapnär eller misstanke finnsmen

alkoholmissbruk under graviditeten 49. Observansen måsteom storvara
barnet med tanke på eventuella alkoholskador. Dessa kanske inte undernoteras
nyföddhetsperioden förstutan senare.

Modern behöver mycket stöd barnhälsovården i föräldraskapet honav om
inte kommit från sina alkoholproblem. finnsDet också anledning för barn-
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individ- ochmed socialtjänstenshälsovården ha samarbetenäraatt ett
samverkantillgodose behov bästa Denfamiljeomsorg för barnets på sätt.att

barnhälsovård och socialtjänst ihåll mellan mödra- ochfinns på mångasom
stimuleras och utvecklas förverksamhet och föräldrautbildning böruppsökande

stöd och hjälp tillbehov information, upplysning ochbl.a. tillgodoseatt av
med alkoholproblem.småbarnsmammor

sjukvården under barnetsföräldrar har med hälso- ochkontakterDe täta som
för nyblivnatillfälle till alkoholförebyggande arbete allasmåbarnsår ettger

påfrestande situationEnsamstående kvinnor med barn har särskiltföräldrar. en
alkoholmottagningarna riskgrupp.och enligtutgör en

olika möjligheter stödja och hjälpa barn ochFöräldraskapet och attorgans
kommissionensföräldrarna missbrukar behandlas iföräldrar någonnär av

1994:29.FORALDRAR ALKOHOL SOUdelbetänkande BARN --

8.3 Arbetsplatsen
förutsättning för hjälpa och stödja högkonsumerande arbetskam-En kunnaatt en

arbetsplats och chefer inte blundar för problemenpå arbetsledareärrat atten
och den andan arbetsplatsen. vanlig reaktion, ocksåEn påatt genomsyrar en
arbetsplats, omgivningen förnekar arbetskamrats svårigheter, finnerär att en
förklaringar till dem eller inte låtsas Alkohol- narkotikarådetdem. ochom
Alna-rådet, i alkohol- narkotikafrågorsamarbetsorgan och mellanär ettsom
arbetsmarknadens har erfarenheten alltför vanligtdet påärparter, att att man
arbetsplatserna snäll, tittar bort, skyler och hjälper till döljaär över att ett
missbruk. Med uttalad alkoholpolicy arbetsplatsen, med arbetsplatspro-påen

för kvinnor och arbetsledning beredd ingripa i förebyggandeär attgram en som
syfte kan arbetsplatsen utföra viktigt preventivt arbete 22, 37. Naturligett
samarbetspartner företagshälsovården sin kontinuitet och kontaktär som genom
med de anställda har goda möjligheter tidigt identifiera missbruk och göraatt
insatser för alkoholmissbrukare 1.

Kvinnor i tidigt missbruk mottagliga för information och lyhördaär förett
signaler hur de uppfattas arbetsplatsen. ambitionpå Den kvinnormångaom som
har och de omvittnade krav, kvinnor ställer självamånga på sig göraattsom
arbetsinsatser vad konkurrerandeutöver sig behöva enligtmän göra, äranser
arbetslivsundersökningar starka stressfaktorer i kvinnors yrkesliv. Samtidigt
innebär kraven kvinnor i allmänhet känsliga förär hur de uppfattas påatt
arbetsplatsen, uppmärksamma sina prestationer ochpå måna lyckas väl.attom
Detta minskar inte kan itvärtom, relation till bruk och missbrukstressen, men

alkohol innebära vaksamhet omgivningens reaktionerstörre på och störreav
beredskap minska för hög alkoholkonsumtion 22. Deltagande i arbetslivetatt
innebär social kontroll. Arbetskamrater, chefer, kunder ställer krav ochetc.
observerar och beteendenpå kan ha sin grund i hög alkoholkon-reagerar som
sumtion.
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9 Vård och behandling

Vård och behandling för kvinnliga alkoholmissbrukare har frånutgått metoder
och erfarenheter från behandling Få studier har inkluderatmän. kvinnorav
och färre harännu utvärderat kvinnors data 59. Forskning och prak-separat
tisk erfarenhet har dock inom mycket begränsad tid kunnat visa positivaen
resultat från vård- och behandlingsformer, anpassade för kvinnor. Om orsaker,
konsekvenser, attityder, konsumtion och konsumtionsmönster delvism.m.
skiljer sig mellan och kvinnor rimligtmän detär komma tillsättenatt att

medrätta problemen delvis också skiljer sig.
Studier, redovisat behandling kvinnor med alkoholproblem är ännusom av

relativt få. De också oftaär små och med oklar representativitet. Resultaten
föreligger därförär många gånger osäkra. Påfallande ofta ocksåär resul-som

motsägelsefulla, vilket följdär studiernataten begränsade 22.äratten av
Intresset och för undersökningar och utvärderingar vårdengagemanget om av
och behandling för kvinnor med alkoholproblem har under de årensenaste
ökat både i Sverige och internationellt. Möjligheterna till jämförelser och
slutsatser effekter ökar därmed.om

VÅRDAlkoholpolitiska kommissionens delbetänkande AV ALKOHOL-
MISSBRUKARE SOU 1994:27 belyser problem och behov inom vården

förslår förändringar.samt

9.1 Insatser i tidigt skede beroendeav

Kvinnor har, i fall hittills, börjat missbrukavart de harän mänsenare men
blivit alkoholberoende vid ungefär ålder och med lika svårt missbruk.samma
Detta talar för snabbare missbruksutveckling hos kvinnor 23, 59. Moten
denna bakgrund blir det särskilt angeläget nå kvinnor tidigt i beroende-att
utvecklingen.

Huruvida uppfattningen kvinnor missbrukabörjar i livet fortfaran-att senare
de giltigär tveksamt.är Yngre kvinnor har, tidigare andra dryck-nämntssom

och högreesmönster konsumtion. Detta kan få konsekvens kvinnorattsom
blir alkoholberoende i ålder vilket talar för det krävs ännu störreattyngre
uppmärksamhet tidigpå upptäckt.

För avgränsa vad med insatser i tidigtatt sked alkoholberoendesom avses av
i detta sammanhang redovisas EWA-enhetens kriterier: patienterna vid enheten

förstagångssökande;är de kan ha haft hög alkoholkonsumtion under fleraen
år genomsnittlig dygnskonsumtion närmare två flaskor lättvin utanmen
tecken på kronisk alkoholism t.ex. skrumplever eller psykisk störning;grav
socialt fungerar de med familj och arbete; flertalet har besvär med trötthet,

irritabilitetsömn, 18, 27.etc.
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vårdstöd ochsökaBenägenhet9.1.1 att

informationförmottaglighetkvinnorsframhållerundersökningar störreFlera
informationmedpreventiva arbetetförutsättning detpåverkan. En äroch att

stödde kanfår kunskapdekvinnorna ochupplysning nåroch att om var
och detoch stödsöka hjälpfaktorer förfinns hindrandehjälp.och Det att
följandedetökar. Ioch möjligheternamotivationenfinns faktorer gör attsom

möjligheter.hinder och någrabåde någranämns
utsträckningbesvär i änoch fysiska störrehjälp för psykiskasökerKvinnor

sammanhängandeproblemoftast inte sinadefinierar däremotDemän. som
huvudproblemet ochdärmed intealkoholkonsumtionen. Alkoholen ärmed

Benägenheteni första hand.för problemkvinnan hjälp andradärför söker att
alkoholvårdenspecialiseradeinte denkanskedetsöka vård ärär stor men

kan dealkoholproblemeventuellauppmärksamhet påMedkvinnan söker.
insatser tidigt.eller förmedladock erbjudakvinnan sökervårdinstanser

intemakepartner,få hjälpsöka ochhinder för kvinnan ärEtt attatt som
hust-behandling eftersomsigalkoholmissbrukare,själv motsättersällan är

därmedtill alkohol ochinställningdärigenom kan fårunpartnern en annan
förbätt-inte sällanalkoholister, uppnårmissbruk. Kvinnligatill hansockså en

dryckes-kvinnan bryterinnebäraSkilsmässan kanefter skilsmässa.ring ettatt
släktingar och arbets-10. Barn,påverkats tillhonmönster av mannensom

kvinnan honofta och stöderdäremot närkamrater steget atttaruppmuntrar
söka vård.

hjälp. Rädsla förhinder för sökaSamtidigt barnenkan attattett upp-vara
barriär.kan ifrån hennedålig och barnen ärfattas att tas ensom moren

sig självaringaktande påskuldkänslor, låg självkänsla ochSkam- och synen
kraft förmobilisera mycketfaktorer tvingar kvinnorandraär attatt extrasom

och behandling.söka vård
hjälp i verksamheter finns. DeKvinnor kan också dra sig för söka deatt som

flertalet vårdsökandeuppbyggda och anpassade för ochkan män är män.vara
vill med alkoholiserade alkoholbrukkvinnor undvikaMånga mötet män, vars
inte med.och beteende de sig ha något gemensamtanser

hindrande faktorer fler kvinnor behandlingTrots dessa det allt sökerär som
för i tidigt skede beroende. intesina alkoholproblem och det Detgör ärav

skamligt för alkoholkonsumtion, åtminstone inte förlängre söka vård högatt
kvinnor. inte lika stigmatiserande medge missbrukDet längreär att ettyngre

59. Frimodigheten kvinnor54, och öppenheten hos underlättaryngre
kontakt.

familjenför och framför allt för barn betydelsefull anledningAnsvaret är en
till kvinnor vill till sinmånga komma med alkoholkonsumtion och tillrättaatt

rehabilitering relativtdet första Kvinnans benägenhetstörreatt steget mot tas.
livsföring tillskrivs sociala påtryckningartill nykter bl.a. 10.övergåatt

Ett hälsomedvetande hos kvinnor faktor underlättar tidigstörre är en som
kontakt. Kvinnor hälsan och observanta symptom och de drarmåna påär om

inte för till sig information upplys-sig söka läkare. De och påverkasatt tar av
ning deras hälsa.rörsom
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Viktigast och utslagsgivande kanske ändå det finns stöd och behandlingär att
attraherar och kvinnors behov. Kvinnor ingen homo-ärmotsom som svarar

och valmöjligheter krävs för tillgodose behov för kvinnor i olikaattgen grupp
åldrar eller under olika levnadsomständigheter.

Öppenvård9.2

Omfattningen individ- och familjeomsorgens insatser för kvinnor i tidigtettav
Ävenskede alkoholberoende inte känd.är del individ- ochstorav om en av

familjeomsorgens missbrukare,ägnas gäller detta främst de alko-resurser vars
holberoende uppenbart. Bland finnsär dessa givetvis också kvinnor. Mot bak-
grund vad tidigare kvinnor med tidiga alkoholproblemsagts attav som om
relaterar tilldessa framför allt medicinska besvär, inte socialbyrånär den
instans förstakvinnan i hand vänder sig till. Har hon barn det troligt honär att
värjer sig för kontaktännu med socialkontoret rädsla för ingripan-mer en av
den.

Rådgivningsbyråer, alkoholpolikliniker, missbruksenheter och andra, särskil-
da verksamheter inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård för missbrukare,

för den specialiserade öppenvården och det dessa verksamheterärsvarar som
kan kvinnorna.nå Att tidigt hjälpa kvinnorde har hög konsumtion, innansom
de hunnit utveckla allvarliga beroendesymptom, förger en gynnsam prognos
rehabilitering.

9.2.1 Andel kvinnor i öppenvård
Alkoholmissbrukande kvinnor behandlas till växande del inom den specialise-
rade missbrukarvården. I undersökning 1991 fannår Socialstyrelsen 48en

samtliga aktuella klienter inom den specialiseradeatt öppenvården utgjordeav
kvinnorna 22 Andelen i nivåär med den skattade andelenprocent. kvinnliga
missbrukare totala antalet missbrukare i landet. Antalet kvinnor blandav
klienterna alltsåmotsäger uppfattningen kvinnor underrepresenteradeäratt
inom den specialiserade alkoholbehandlingen.

Av samtliga öppenvârdsklienter 26 förstagångsbesökande,procentvar an-
delen kvinnor dessa inteär känd.av

Det finns få mottagningar vänder sig enbart till kvinnor. Enligt Social-som
styrelsens enkätundersökning till öppenvårdsmottagningarna 1991år vände sig
sju de 310 mottagningar till enbart kvinnor. Uppgifter hur övrigaav om
verksamheter arbetar med kvinnor saknas 48.

9.2.2 EWA-enhetens erfarenhet

En uppföljning 200 kvinnor i mitten 1980-taletpå vid EWA-enheten,av som
är de enheter vänder sig enbart till kvinnor, visade signifikant bättreen av som
rehabilitering för de 100 kvinnor behandlats vid EWA-enheten föränsom
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behandling inom hälso- ochfick sedvanligkontrollgruppens 100 kvinnor som
resultat gällde såvälsocialtjänstens missbrukarvård. Dettasjukvården eller

majoritetensjuklighet och dödlighet. Avenmissbruks- social situation, omsom
avseendenvisade i radi förbättrades EWA-gruppenkvinnor båda engrupperna

arbetsfunktion, relationerrörande bl.a. återfall,positiva resultatavsevärt mera
motivation för vård. EWA-fritidsintressen ochtill hemmavarande barn,

tycks ikvinnor: De högresammanfattar resultaten för dennaenheten grupp
sina livsitt alkoholbruk ocksåfått kontroll inte bara övergrad ha över utan

för förra 18.antagligen förutsättning detvilket ärsenare en
enligtför enbart kvinnor EWA-med behandlingsenheterEtt värde ärstort

motivationshöjandekvinnomottagningattraktionskraften ienheten äratt enen
annorlundaalkoholberoende och livssituationfaktor. Kvinnors än mäns.är

varit förhärskande kvinnoryrkesroll, den påModersroll och somsyn som
bakgrundsfaktorer i barndom ochfysiska och psykiskadricker, symptom, upp-

tilltro till vård och behandlingförenas i behov önskan ochväxt omm.m. av,
särskilt beaktar kvinnors livsvillkor.som

förinneburit fördelar med enhet enbartEWA-enheten detatt storaanser en
träffatfått och i återhämtningsskedet, med-kvinnor. Patienterna har lugn ro

fritt kvinnoproblem. blandat sällskap denoch kunnat tala I tystnarsystrar om
utvecklas säkert har terapeutisktdialog. Ett slags systerskapsortens stortsom

värde.
kvinnorna själva framhållitI gjorda utvärderingar verksamheten har attav

det varit positivt med enkönad enhet. Många har påpekat de inte skulle haatt
sökt hjälp inte denna möjlighet funnits 23.17,om

erfarenhetEWA-enhetens individualisering, allsidig probleminvente-är att
ring, fokusering kvinnofrågor och erfarenhetsutbyte med andra kvinnorpå
skapar miljö de kan finna sig tilldär och lång behand-rätta accepteraen en
lingskontakt vilket visar sig ha betydelse för utfallet.

Det går inte uttala sig huruvida de särskilda förännu enheterna kvin-att om
bättre behandlingsresultatuppnår enheter för både och kvinnorän männor

har likartad uppläggning arbetet. Få studier har huvudöver tagetsom en av
belyst problemet med olika öppenvårdsinsatser för kvinnor strikt vetenskapligt

kunskapenoch otillräcklig. Området angeläget för forskningen.är är

9.2.3 Behandlingstiden

Behandlingstidens längd har klart starkt statistiskt samband med godett en
Långvarigt professionellt stöd kan starka negativa faktoreruppvägaprognos.

i utgångsläget 11, 22.
Kvinnor behöver i allmänhet längre behandlingstid En förklaringän män.

kan behandlas förär sitt alkoholmissbruk blimän och kan bra närattsom ges
nykterhet inträtt. Kvinnor har vanligen bakomliggande problematik, oftaen
psykisk, vilken de behöver behandling enbart hjälp bligör änatt attannan
nyktra. Alkoholkonsumtionen inslag i problembilden och den harär starkaett
samband med andra delar i kvinnans totala situation. Nykterhet för kvinnanär
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kanske endast det första i rehabiliteringen. Behandlingstiden blir medsteget
hänsyn till den komplexa problembilden med nödvändighet längre 17, 56.

I den beskrivna studien vid EWA-enheten avsnitt 9.2.2 inleddes be-ovan
handlingen för flertalet kvinnor med abstinensbehandling i sluten vård och
därefter poliklinisk behandling. För EWA-gruppen behandlingstiden ivar
genomsnitt åtta månader och för kontrollgruppen i fem månader. Drygt en
tredjedel i EWA-gruppen respektive femtedel i kontrollgruppen, fortsatteen
kontakten i tolv månader eller längre.

Kvinnomottagningen vid Alkoholkliniken vid Malmö allmänna sjukhus
har grund resursbristpå begränsat behandlingstiden för individualbehand-av
ling till månader. Därefter kan kvinnan fortsätta i gruppträffar. Behand-sex
lingstiden bedöms för kort för flera patienter och förlängning iblandmåstesom
erbjudas 61.

Kvinnoenheten, öppenvårdsmottagning inom distriktssjukvården i Göte-en
borg, redovisar i utvärdering till fyra behandlingstid.års Hur kontak-tätetten

varierar; somliga har glesär kontakt under lång tid. Många kvinnorten en
behöver, enligt kvinnoenheten, lång behandlingstid grund psykiskapå av
problem och personlighetsstörningar 56.

9.2.4 Anpassade mottagningar
Som tidigare söker kvinnor oftanämnts vård utanför den specialiserade miss-
brukarvården. I vilken utsträckning kvinnan samtidigt får hjälp för alkohol-
problem osäkert.är De kommer till den specialiserade alkoholvårdensom
söker däremot hjälp för alkoholproblemen.

För attrahera kvinnor fortfarande känner visstatt motstånd sökamot attsom
hjälp alkoholmottagningpå kan det nödvändigt med anpassningen vara en av
mottagningens arbete, öppettider, lokaler Erfarenheterna från de särskil-m.m.
da kvinnomottagningarna talar för lättillgänglighet villkor.är Besökstidatt ett
måste kunna erbjudas snabbt efter kvinnan tagit kontakt. Oppenvårdenatt
måste lätt komma till, med allmännaäven kommunikationeratt ochvara
mottagningen måste öppen tider dubbelarbetande kvinnor.vara som passar
Avskildhet och särskilda öppettider kan anpassning betydelse.vara en av
Kvinnor med ångest, skam- och skuldkänslor har mycket motstånd övervin-att

denär söka hjälp 17, 31, 37. Möjlighetentar tillsteget att anonymitet harna
visat sig värdefull. I Socialstyrelsens enkätundersökning till öppenvårdsmottag-
ningarna utnyttjade 15närmare klienterna möjlighetent.ex. procent attav vara

48.anonym
Kvinnornas särskilda behov i den specialiserade öppenvården har börjat upp-

märksammas. Befintliga kvinnomottagningar har visat positiva resultat och
goda erfarenheter kan utveckla öppenvården och tillgodose kvinnorssom
behov bättre.ännu Inte minst detär viktigt behov kvalificerat psykisktatt av
omhändertagande kan erbjudas.
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Öppenvårdens önskemål9.2.5

öppenvårdsmottagningar framkomnämnda enkät tillSocialstyrelsens tidigareI
hade krav-310 enheterna besvarade enkätentredje dedrygtatt av somvar

utsträckning. Kvinnorsocialt utslagna klienter i högreönskemål att ta emotom
förhållandevis få.i socialt utslagna klienter deåterfinns också ärmengruppen

högkon-dominerande hjälpbehövande de kvinnortill antalet helt är ärDe som
Erfarenheten visat de kanfungerar socialt. har nåssumerande ännu attmen

Omtill kvinnors situation och behov. öppenvårdenöppenvården anpassasom
öppenvårdens attraktionskraft minska förinriktas de utslagna kanmot mest

domineraralkoholberoende. Eftersomkvinnor i tidigare skede männenav
bli alltför mansdomineradsocialt utslagna kan verksamheten ocksåbland de

kvinnordärigenom direkt och indirekt motverka möjligheterna nåoch att
tidigt.

Institutionsvård9.3

iUtbyggnaden institutionsvården under 1980-talet resulterade ökningav en av
antalet platser. Behovet institutionsplatser för kvinnor dock inte tillgodo-ärav

SocialstyrelsensI och Statistiska centralbyråns årsskrift 1993 social-sett. om
tjänsten och beträffande platsbehoven försägs utsatta attomsorgerna grupper

bristdet platser för de riktigt missbrukarna, kriminella miss-är på tunga
brukare, psykiskt störda och kvinnliga missbrukare 48. viktigtDet är att
betona kvinnor lika lite homogen kvinnor,Blandmän äratt som en grupp.
såväl bland finns det missbrukare, psykisktmän, störda och krimi-tungasom
nella.

9.3.1 Intagna kvinnor

Institutionsvården består till delen frivilligstörsta vård och till mindreav en
del tvångsvård enligt lagen vård missbrukare i vissa fall, LVM.av om av
Missbruk alkohol fortfarande främsta intagningsorsak.är Ungefär 75av

de intagna missbrukar enbart alkohol eller har blandmissbrukprocent ettav
med både alkohol och narkotika. Antalet enbart missbrukar alkohol min-som
skar medan antalet narkotikamissbrukare ökar. Andelen kvinnor institu-på
tioner för missbrukare har ökat. Särskilt markant kvinnornas ökandeär andel

Årde tvångsintagna. 1982 andelen kvinnliga missbrukan. 14 procentav var av
de intagna medan andelen 1985 stigitår till 20 och 1991 till 25årprocent

48, 50.procent
Antalet intagna enligt såväl socialtjänstlagen SoL LVMpersoner som var
0544 den 31 december 1992 enligt Statistiska centralbyrån. dessaAv 636var

kvinnor intagna enligt SoL 2 767 män och 162 kvinnor intagna enligt LVM
489 män. Inom den frivilliga vården således vid årsskiftet 199293var var
fjärde intagen kvinna och inom tvångsvården tredje. LVM-insat-Aven var

under hela 1992 gällde 35år kvinnor.procentserna
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Ungefär 10 samtliga frivilligt intagna i december 1992 hade barn.procent av
Fördelningen mellan framgårkönen inte och heller hur många de LVM-av
intagna hade barn. visar uppgifterDäremot från SCB rörande antalsom perso-

någon under 1992 varit föremål forgång år insatser enligt LVM, attner som
20 hade barn 58.närmare procent

deI statistiska redovisningarna missbrukarvården uppdelning köngörs påav
i vissa avseenden. Könsuppdelning saknas dock för vissa variabler kansom

särskilt intresse kvinnoperspektiv. Det gäller hur mångaett t.ex.vara av ur
intagna respektive kvinnormän har barn och intagningen dessasom om av
föräldrar frivilligskett grund ellerpå med Uppgifternatvång. betydelsefullaär
eftersom insatser för kvinnor med barn ofta också innebär insatser för barnen.
På åldersuppdelning respektivesätt är på kön intressantare änsamma en en
redovisning ålder för och kvinnormän för analys köns-gemensamtav en av
relaterade skillnader.

Länsstyrelserappon LVMom

Länsstyrelserna i Gävleborg och Kopparberg har gjort uppföljning i helaen
landet hur tillämpatsLVM och utvecklats under 1990 till 1992.åren Iav
några avseenden särredovisas kvinnor.

.Antalet anmälningar enligt 6 § LVM totalt i landet visar minskning underen
den undersökta tiden medan omedelbara omhändertaganden enligt 13 § LVM
ökat. En slutsats dras attär öppenvårdsinsatser erbjuds i utsträck-störresom
ning tidigare och tycks tillämpasän i fall där missbruketäven hjälpinsat-trots

inte upphör. Missbrukarna kan få för längevänta på adekvat vård ochser
befinner sig slutligen i så dåligt skick omedelbart omhändertagandeatt ärett
nödvändigt.

Kvinnornas andel anmälningarna uppgår till i genomsnitt 24av procent av
samtliga anmälningar variationerna mellanär länen. Av de omedel-storamen
bart Omhändertagna andelen kvinnorär 29 Norrbottens län harprocent. t.ex.

överrepresentation alkoholmissbrukande kvinnor bland de omedelbarten av
omhändertagna. Det i kvinnorna får bli innanantas rapporten sämreatt
ingripande sker 34.

9.3.2 Behandlingshem för enbart kvinnor

finnsDet 420 HVB-hem hem för vård och boende i landet. Av dessaca
vänder sig 32 till enbart kvinnor. Antalet har ökat med 10 under det senaste
året. Flertalet de 32 HVB-hemmen vänder sig till kvinnor där alkoholmiss-av
bruk ingår i problembilden.

För- och nackdelar med behandlingshem för enbart kvinnor respektive
behandlingshem för både ochmän kvinnor diskuteras. fåDe internationella
forskningsresultat redovisats inga entydiga resultat. På motsvarandesom ger

saknas kunskapsätt behandlingsresultat vid olika uppläggning vårdenom av
för kvinnor. Individuella olikheter och behov och den enskilda kvinnans
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för vilken institutions-psykiska tillstånd avgörandesituation och fysiska och är
varitmissbrukande kvinnor harlämplig 32, 39. Mångaform är utsattasom

under-våld och misshandel. Enandra sexuella ochför incest eller övergrepp
självbild och denmissbrukarvärlden. kvinnorsförstärks i Dessaordnad roll

inte behöverfristad under tid, ställe där debild de har krävermän ettenav en
kvinnoidenti-och där de kan fåmed eller bli utnyttjadekonkurrera män enav

upplevelserna, samtal med andrabearbetningbehöver lugn ochDetet. ro, av
förtroende för 55.kvinnor och återskapat män

utifråndetför behandlingshem för enbart kvinnor hävdartalarDe attsom
för synliggöra kvinnornanödvändigt med avskildhetkvinnornas behov är att

kvinnor, skall kunna ske 31. Enmetodutveckling, inriktad påoch för att en
behandlingshemmen for kvinnor i högreerfarenheten dedel kvinnor har påatt

i mycketsig uttrycka sig 39. Programmen, gårgrad hävda ochvågar utsom
utvecklingenidentiteten, lättare vidare istärka det gå närpå gör att trygg-att

behandlingsheminfunnit sig. kvinnor varit blandadeheten väl Många påsom
blivit sedda individer och behandlingsprogrammentycker inte de attatt som

förvarit uppbyggda män.
deltagit istudie visade majoriteten de kvinnor hadeEn norsk att enav som

kvinnogrupp institution fullföljde behandlingen medanpå så gott somren en
samtliga kvinnor deltog i blandad avbröt behandlingen. Ensom en grupp

till kvin-kvinnor etablerar tillitsfullt förhållande andraslutsats ettattvar som
bryta destruktiva 55.bättre klarar mönsterattnor

kvinnokollektiven har enbart kvinnor personal. skälMånga Ett är attav som
de intagna skall slippa återuppleva den och det hot de känt inför Demän.oro
positiva förebilderna byggas successivt 32.måstemänav upp

9.3.3 Behandlingshem för kvinnor och män

Förespråkare för blandade institutioner framhåller den positiva inverkan som
och kvinnor har Kvinnormän på varandra. med goda relationer till villmän

bygga de erfarenheterna.på De kan ha haft dryckesbröder och demän som
har inte eller utnyttjats har visst självförtroendeDe kvar ochmän.utsatts av
identitet och självbild de kvinnor varit eller sigän känt under-en annan som
tryckta En del kvinnor har baramän. män vänner. De männenav som ser som
bröder och förståelse från dem den manligmöter större Förmän. är närvaron

stimulans underlättar rehabiliteringen.en som
När det från blandade institutioner framförs stämningen blir mjukare ochatt

miljön trivsammare det finns både och kvinnor behandlingshem-män påom
innebär det det kvinnliga inslaget medel för förbättringäratt ettmen mannens

37. Det angelägetär på motsvarande beskriva det manliga inslagetssättatt
betydelse för kvinnor institutionpå och hur det bidrar till förbättring.en
Kunskapen viktig för finnaär behandlingsform.rättatt

På blandade institutioner bör könsfördelningen sådan kvinnorna kanattvara
bilda kvinnogrupp. Särskilda kvinnogrupper och kvinnoprogram ären en
förutsättning för kvinnor skall kunna stärka och Omvarandra.stöttaatt
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kvinnorna kraftigt underrepresenterade institutionpå bör detär övervägasen
skall kvinnor 32.ta emotom man

9.3.4 Kvinnan och barnen

Åtgärder för missbrukande kvinna innebär också åtgärder för barn. Oavsetten
hon har vårdnaden dem eller krävs planering för kontakten. Detom om en

finns rädsla hos kvinnor för påbörja behandling risk förstor att atten av
förlora barnen eller barnen inte kommer ha det bra under behandlings-att att
tiden. Organisation och planering viktiga inför kvinnans institu-är moment
tionsvistelse. individuella planeringen förDen varje familj hur lös-avgör
ningen bör för barnen under behandlingstiden. Om barnen skall följavara
med, hemma eller placerade hemmet barnens ålder,avgörsutomvara av
hemförhållandena och relationerna i familjen. Att barnen finns med institu-på
tionen upplevs många villkor. Andra föredrar ha kontakt medtätett attav som
barnen behandlingstiden egen tid där all möda läggs reha-påmen se som en
biliteringen. Ett villkor dockär barnen har det bra. Annars kan föratt oron
barnen bidra till behandlingen avbryts.att

Kvinnor barn omhändertagits befinner sig inte sällan i kristillstånd:ttvars
kräver särskild behandling. Många dessa kvinnor har svårextremtsom av en

situation 39. oftaBarnen drivkraft tillär fullfölja behandlingenatten men
kvinnorna behöver mycket stöd i sitt moderskap under behandlingstiden. De

fåmåste uttrycka sin tala barnen, bekymra sig deöver ansvaretoro, om som
ofta har och få från andra kvinnor och personal 55.ensamma respons

Barnen får inte bli bihang institutionen.på De erbjudasmåste avpassadett
verksamhet och sysselsättning på för åldern pedagogiskt lämpligt Desätt.ett
blir lätt allas barn fåroch träda ersättning för de kvinnorannars som som
inte har barn eller inte har sina barn med institutionen.på Goda exempelsom
finns också på behandlingshem samarbetar med barnhem i närhetenatt t.ex. ett
så kontakttät kan medges mellan och barn. Syftet erbjudaatt är att ettmor
kompetent omhändertagande både barn och förälder 32.av

9.4 Behandlingsresultat
Socialstyrelsen i skriften Socialtjänstensäger och i Sverige 1993:omsorgerna
Det finns få vetenskapligt hållbara utvärderingar behandling för miss-av
brukare i Sverige. De utvärderingar gjorts i Sverige och internationelltsom
har inte kunnat identifiera några enkla fråganpå vilken behandlingsvar om

effektiv för vilkenär missbrukare 48.som
Konstaterandet gäller i högre grad förän kvinnor förän De flestamän.

studier gjorts rör och det alltsåmän är beställtännu sämre med behand-som
lingsforskning rörande kvinnor 59. Utvärderingar saknas vilken behand-om
ling lyckosam förär vilka kvinnor. En uppfattning länge florerat ärsom som

kvinnor i behandling haratt sämre En förklaringän män. kanen prognos vara
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utgångspunkter.haft manligaerbjudits harbehandlingsprogram kvinnordeatt
behandlingsmotivation hosdåligresultat tillskrivitstill dåligaOrsaken har

31, 37.för mindre lämpligakvinnan i stället program
förminst lika godafinns,studierBehandlingsresultaten från fåtal ärdet som

för kvinnorstödheller inget ärfor Internationelltkvinnor män. attgessom
Kvinnorbehandlingsresultaten sämre.behandla ärellersvårare än män attatt

sökamotståndetövervunnitdeallmänhet bättre patienteri män närän attär
56,för sina problem 57, 59.vård

för kvinnorkomplicerad äninteBehandlingen alkoholproblemet är meraav
andra, ochkvinnor harbehandlingen mångakomplicerasDäremotmän. attav

dessabehandlingsresultatförutsättning för ärkomplexa problem. En attett gott
till alkoholproblemen,bidragande orsakkanske orsak ellerproblem, ärsom

alkoholproble-koncentreras pådärför inte enbartBehandlingen kanbehandlas.
till-kanbehandlingssättnykterhet. Detåstadkommaoch på attmet varasom

19.otillräckligt för kvinnorräckligt för kanmän vara
efter 8 respektive 20kvinnliga missbrukaremanliga ochuppföljningEn av

missbruksfria individervisar antaletAlkoholkliniken i Malmövidår att var
snabbare hoskönen. Förbättringen skedde dockför bådaungefär detsamma

suicidalt beteende ellerstabil. Kvinnor medocksåkvinnor och meravar
vårdtillfället hade emellertidvid första ändepressiva sämresymptom prognos

övriga kvinnor 11.
sammanfattningenmissbrukarvård i i kunskaps-CUS:s för sägerexpertgrupp

behandlingseffekter: Jämförande studier har inte kunnatöversikten om
överlägset andra för alla individer, bbelägga a bestämt är attatt ett program

enklare rådgivning for alla individer, långvarigcbehandling överlägsenär att
kortvarig för alla individer, d sluten vårdbehandling överlägsen ärär att

alla individer, efor sluten vård överlägsenöverlägsen vård äröppen att
eller f behandlingindivider med hög personaltäthetdagvård för alla äratt
personaltäthet för alla individer.överlägsen sådan med lägre

behandling leder tillfinns således ingen goda behandlingsresultat förDet som
alla människor med alkoholproblem. insatser goda effekter förhar vissaDock
vissa människor med vissa alkoholproblem 10.typer av

För kvinnor det behandlingseffekterangeläget ytterligare studierär med av
vid enkönade och blandade vid institutioner med avskildainstitutioner och

för kvinnor och särskildaenheter Utvärderingar också angelägnamän. är av
behandlingsprogram för behandlingsprogramkvinnor respektive gemensamma
för och kvinnor i delbehandlingsprogrammän ärsamt gemensamma ensom

könsuppdelade ioch andra avseenden.
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9.5 Några vård och behandlingröster om

Personal vid behandlingshem med avdelning för kvinnliga missbrukare:ett en
Vi vill lyfta kvinnorna från X-hem till avlägset ställe män.ut ett utanmer
Kvinnorna skall på så inte kunna fly tillsätt ifrån sina problem.männen,
Det skulle i sin leda till personalen skulle få bättre och närmaretur att en
kontakt med klienten. ska fåDe chans bygga sin kvinnliga identi-atten upp

Kvinnor ska inte behöva manipulera med sina vårdtiden.undermäntet.

Institutionsansvarig inom socialtjänsten:

En kvinnlig avdelning bland manliga blir sockerbit. Männen drassom en
dit, kvinnorna får inte ifred.vara

Föreståndare kvinnokollektiv:

Det jag bedömer viktigt behandling .riktarär sig tillattsom som
missbrukande kvinnor måste kvinnornas behov återupplevamöta deatt
stadier socialisationen de gått miste Att få upplevaav som om... gemen-
skap med väninnor blir nödvändigt på relationervägenett steg mot mogna
till andra kvinnor och män.

Hur gestaltar sig missbrukande kvinnors livshistoria, villkor och sätt att
hantera vardagslivet, och motgångar, i jämförelse med kvinnor istress
allmänhet Kanske skulle det tillföra perspektiv i sökandet efternya
behandlingsinsatser riktar sig till missbrukande kvinnor.som

Utredare inom landsting:ett

Kvinnornas situationsvåra har överensstämmelse de behandlings-medsvag
erbjuds. Handlingsberedskapen kvinnorsinsatser möta miss-attsom. nu

bruksutvecklmg de flestaär områden otillfredsställande.inom
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10. Bakgrundl

kvinnliga kräver ökad uppmärksamhetDet växande antalet koholkonsumenter
och beredskap för hindra fortsatt utveckling. Betydligt störreatt ogynnsamen
intresse hittills förebyggande behandlande insatserbehöver såvälän ägnas som
för kvinnor. Kunskapsförmedlingen rörande orsaker och attityder till och
konsekvenser kvinnors bruk och missbruk alkohol har varit begränsad.av av

de få områden där kvinnors alkoholkonsumtion har uppmärksammatsEtt av
särskilt har gällt sambanden mellan alkohol fosterskador. Förändringen ioch
kvinnors dryckesvanor har hastigare forskningen hunnit analyseragått än
orsaker och beskriva konsekvenser och i snabbare takt insatser och verk-än
samheter utvecklats.

förändring utveckling 1980-talet. ForskningEn och kan under ochnoteras
praktisk verksamhetuppmärksammar tidigare kvinnor och könsspeci-änmer
fika förhållanden. mycket likartat förAven och ochär mängemensamtom
kvinnor i bakgrund till konsekvenseroch alkoholkonsumtion, finns detav
skillnader. Konsumtionsmängd och skiljer sig, kvinnor och har-mönster män
delvis olika orsaker till de dricker eller dricker för mycket alkohol, toleransatt
och alkoholrelaterad sjukdom och dödlighet uppvisar skillnader liksom att
beroendeutvecklingen förefaller olika. Attityderna till högkonsumerandevara
eller missbrukande och kvinnor också fortfarande olika. Kvinnanmän är något
kontrolleras socialt.starkare Emellertid forskningden och erfarenhetärt.ex.

kvinnor inteenbart ochrör sällan begränsad har tveksam generaliser-som
barhet.

Det betydelsefulla kunnande allt finns bland många forskare ochtrotssom
praktiskt verksamma inbegriper metodansatser effektbedömningarochsynsätt,

värdefulla. viktigaI delar finns också goda fakta. Självfalletär bör sådanasom
insikter och lärdomar komma andra till del. minst förInte hjälpa och stödjaatt
såväl de skall dra i gång verksamhet den i sitt dagligasom en ny som som
arbete, kanske då och då, kommer i kontakt med kvinnor med alkoholproblem

inte har mycketså erfarenhet hur kan sig och stödja dessanärmamen manav
kvinnor.

Kunskapsförmedlingen har varit begränsad både attityderorsaker och tillom
kvinnors missbruk alkohol konsekvensernaoch missbruket. Motsva-av om av
rande gäller förmedlingen metoderfarenheter. Forskningsresultat och erfa-av
renheter särredovisar inte alltid könen detoch tidsödande ochär svårt iatt ett

material finna informationstörre kvinnor och deras missbruk. Kunskapom om
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kvinnor och alkohol behöver spridas. Kunskapsförmedlingen skulle under-
lättas resultat och erfarenheter sammanställs.om

Redovisning forskning erfarenheteroch har företrädesvis skett i formav av
artiklar i facktidskrifter eller i publikationer vänder sig till vissa målgrup-som

Den selektiva publiceringen kunskapengör inte tillnår vidareattper. ut en
krets. Beskrivningar och uppföljningar projekt och verksamheter för kvinn-av
liga missbrukare i får oftast endast begränsad geografisk spridning.rapporter
Offentlig statistik bidrar i få avseenden till information missbrukandeom
kvinnor. En könsuppdelning rörande flera förhållanden skulle påskynda
kunskaps- och kompetensutvecklingen.

10.2 Informations- och handledningsmaterial
Stora personalgrupper inom kommun och landsting kommer i sitt arbete i
kontakt med flickorkvinnor med hög alkoholkonsumtion. För dessagöraatt
personalgrupper uppmärksamma på problemet och stimulera till insatser i
verksamheter bör kunskapshöjande informationshandledningsmaterialanpassat

fram.tas
Kunskapsmaterialet måste ha olika utformning för olika personalgrupper. En

del harpersonal behov djup fakta- och metodkunskap eftersom informationav
alkohol och stöd och hjälp till kvinnor med alkoholproblem ingår i derasom

arbete. Hit hör barnmorskor. De bör ha material framfört.ex. alltett som
kompletterar kunskaperna i grundutbildningen. Andra personalgrupper behöver
basinformation orsaker till och konsekvenser hög konsumtionom samtav
vägledning underlättar identifiering problemet och rådgivning. Försom av
samtliga gäller materialet utformas så det bliratt praktiskt användbartatt ett
redskap.

Bland personal och verksamheter, aktuella för informations- ochanpassat
handledningsmaterial kan nämnas: skola lärare, elevvård, skolhälsovård;
primärvård husläkare, MVC, BVC, vårdcentralen; individ- och familje-

socialsekreterare, handläggare missbruks-, barn-omsorg och familje-av
frågor; ungdomsmottagningar; specialiserad missbrukarvård;öppen institu-
tionspersonal. Informations-broschyrmaterial kvinnor och alkohol ocksåärom
angeläget för forsäkringskassa, polis, apotek m.fl.

Kommissionen förslår:

Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen bör få uppdragi inom sinaatt ansvars-
områden utarbeta lämpligt riktat informations- och handledningsmaterial
rörande kvinnor och alkohol för olika personalgrupper.
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flickorförFörebyggande insatser10.3 unga
kvinnor

till flickor.riktade inslagaktivtha direkta,Alkoholinformationen i skolan bör
berusning kräverkonsumtion ochflickorsrisker förenade medDe är ungasom

informa-lämplig förmedlareSkolsköterskansärskild uppmärksamhet. är av
flickor ochhosalkoholbruksambanden mellantionen för betonaatt unga

skall ske förinformationendelmedicinska risker. Det bör övervägas om en av
diskussion.frågeställande ochunderlättaflickor förenbart att

Kommissionen föreslår:

uppdragbör fåoch Skolverket i övervägaFolkhälsoinstitutet gemensamtatt
flickoralkoholinformation till ianpassadsärskildoch utformningenbehovet av

gymnasieskola.ochgrund-

samlevnad. Sam-ochinriktadUngdomsmottagningarnas verksamhet är sex
alkohol-alkohol börsexuella aktivitet ochungdomars görabanden mellan

besökerför flickorkvinnorgivet inslaginformationen till mottag-ett som
ningarna.

föreslår:Kommissionen

ungdoms-för Sverigessamarbete med FöreningenFolkhälsoinstitutet bör i
alkoholinfor-för aktivt arbete medmöjligheternamottagningar överväga ett

och erfordras öka miss-så mottagningamasmottagningarnamation på om
fortbildning.brukskompetens genom

flickor i risk-ungdomsmottagningar har möjlighet upptäckaSkolor och att
individ- och familje-förebyggande. Samverkan mellan skola,och arbetazonen

ungdomsmottagningar, frivilliga organisationerfritidsverksamhet,omsorg,
tidigt erbjuda insatserm.fl. förutsättning för flickor och kunnanåär att aven

ochoch kvällsverksamheterolika slag. Föräldrasamtal, Stödgrupper, dag-
utifrån flickornas önskemål medel.andra aktiviteter någraäregna

Kommissionen föreslår:

Kommunförbun-Folkhälsoinstitutet och Skolverket samarbete med Svenskabör i
Landstingsförbundet och sammanställa erfarenheter fråndet och inventera

flickor verksamheter ochför riskzonen stimulera organisationerinsatser i samt
till samarbete och initiativ.nya
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10.4 för gravidaInsatser

Kvinnors ökade alkoholkonsumtion medförakan ökad risk för fosterskador hos
barn. Uppmärksamheten kring riskerna med alkoholkonsumtion under gravi-
diteten har avtagit. Informationen därför intensifieras personalfortbild-bör och
ningen öka för hejda förutveckling. Kunskap metoderatt atten ogynnsam om
stödja den gravida missbrukaren och förbereda för föräldraskapet behöver

och förmedlas tillsammanställas yrkesverksamma kommer i kontakt medsom
blivande nyblivnaden och Utvecklingen för de särskilda institutio-mamman.

för gravida och nyförlösta missbrukande kvinnor bör följas. detFörnerna
väntade eller nyfödda barnet det angeläget sådan verksamhet kanär att
erbjudas.

Kommissionen föreslår:

Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen bör samarbete med Svenskai Kommun-
förbundet och Landstingsförbundet aktualisera tidigare goda erfarenheter av

för alkoholkonsumerande gravida kvinnor från hälso-insatser och sjukvården
och socialtjänsten. Fortbildningen för personal och informationen allmän-till
heten bör öka.

Öppenvård10.5 anpassad för kvinnor

För motivera del kvinnor för behandling kan särskilda kvinnomottag-att en
ningar eller anpassade mottagningar vikt. Forskning och praktiskstorvara av
erfarenhet har visat många kvinnor kräver längre behandlingstid denänatt

grundpå psykiska besvär och problem. Erfarenhetergängse från befintligaav
kvinnomottagningar och andra mottagningar med verksamhet anpassad för
kvinnor och andra initiativ dagvård för kvinnor med barn, börsom samman-
ställas och förmedlas till öppenvårdsmottagningar i landet.

Kommissionen föreslår:

Socialstyrelsen bör samarbetei med Svenska Kommunförbundet och Landstings-
förbundet ökad uppmärksamhet kvinnors behovåt öppenvård,ägna inom aktivt
bidra till ökad kunskapsförmedling kvinnors vårdbehov och verka förom en
utformning underlättar för kvinnor söka vård.attsom

10.6 Stimulans kvinnliga arbetsformerav

SverigeI och internationellt finns goda erfarenheter Stödgrupper ochattav
förnätverk kvinnor positivaär utgångspunkter för förändring kvinnorsen av

alkoholkonsumtionen. Inte minst det viktär stödja dagverkarnheteratt t.ex.av
dit barnen kan medfölja. Kvinnliga Stödgrupper och nätverk inom kvinnoorga-
nisationer eller frivilligaandra organisationer arbetar för förebyggaattsom
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hög konsumtion stödja stimuleraseller kvinnor med alkoholproblem kan
ekonomiskt bidrag för aktiviteter, lokaler, vidareutveckling, konferen-genom

Motsvarande gäller för kvinnor behandling hargenomgåttser m.m. som men
behov kvinnogruppstöd i för fortsatt rehabilitering.av en

Kommissionen föreslår:

Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen bör följa och utveckla medinitiativ
arbetsformer särskilt lämpliga för kvinnor och bl. tillgodo-visat sigsom som a.

barnens behov samtidigt modern kan få stöd och hjälp. gällerDettaser som
såväl tidiga efterinsatser insatser vid utvecklade alkoholproblem eller stödsom
vård och behandling.

10.7 Institutioner för kvinnor

Behovet differentierad vård har påtalats. emellertid otillräckligKön ärav en
differentieringsgrund. Institutionsvården kunna tillgodose olika kvinnorsmåste
olika behov. kvinnliga missbrukareFör med negativa bilder och upple-mänav
velser våld institutioner föroch kan enbart kvinnor det endaövergreppav vara
tänkbara föredrarmedan andra kvinnor blandade institutioner. Eftersom majo-
riteten institutioner blandade bör i första hand institutioner forantalet enbartär
kvinnor Utformningenutökas. behandlingsprogram möjlighetoch tillav
avskildhet för kvinnor blandade institutionerpå kan viktiga inslag förvara
resultat.

Behovet vårdtider för kvinnorlängre bör beaktas bakgrundmot attav av
många kvinnor behöverockså behandling den missbruket.än rörannan som

Kommissionen föreslar:

Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse har inom sina ansvarsområden
beakta olika málgruppers behov kan tillgodoses. Behoven hos denatt att växan-

de kvinnliga alkoholmissbrukare institutionsvárden bör föranledainomgruppen
åtgärder.snara

10.8 Uppmärksamhet på äldre kvinnorensamma,

Ensamhetsproblem orsak tillär alkoholproblem hos äldre kvinnor. Alkohol,en
ofta i kombination med psykofarmaka, leder bl.a. till olycksfall och psykisk
försämring. Sjukvård och socialtjänst har enligt socialtjänstlagen och hälso-
och sjukvårdslagen för hjälpa och stödja äldre. Förutom ökadattansvar upp-
märksamhet medicineringpå och alkoholbruk bör förändring tillvaronen av
eftersträvas. Andra omvårdnadsformer och stimulans aktiviteter bryterav som
ensamheten kan bidra till olycksfall, skador försämringoch i det psykiskaatt
tillståndet förebyggs eller mildras.
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Kommissionen föreslår:

Socialstyrelsen bör samarbete med Svenska Kommunförbundet Lands-i och
tingsförbundet öka uppmärksamheten äldre kvinnors ensamhet isoleringpå och
och aldivt arbeta för adekvata omvárdnadsfonner och psykosocialt stödatt
erbjuds äldre.

10.9 Forskning och utveckling
Forsknings- och utvecklingsresurser har endast marginellt kvinnorsägnats
missbruk. Den ökade kvinnliga alkoholkonsumtionen ytterligarekräver insatser
för inte preventiva insatser skall förbises och anpassad vård och behandlingatt
försummas. Forskningen bör regel omfatta både och kvinnor ochmänsom
undersökningsresultaten bör särredovisas. faktorerKönsrelaterade bör beaktas
i hög grad.

Särskilda medel bör forskningför kvinnor alkoholoch påreserveras om om-
råden hittills varit eftersatta. Sådana angelägna forskningområden är t.ex.som
inriktad förebyggande insatserpå och utvärdering vård och förbehandlingav
kvinnor. minstInte det angeläget utvärdera effekternaär för kvinnoratt av
behandlingsprogram med olika inriktning och ideologi.

Utvecklingsverksamheten i kommuner och landsting angelägen. Projektär
för kvinnor bör stödjas och Stimulansbidrag beviljas till verksamheter tarsom
initiativ för förebygga alkoholmissbruk stödjaeller och hjälpa kvinnor medatt
missbruk.

Kommissionen föreslår:

Regeringen bör verka för forskningsråden och andra medelsbeviljandeatt organ
stimulerar forskning kring kvinnor och alkohol. I synnerhet det angelägetär att
tillgodose ejtersatta forslazingsbehov kan medverka till ökad kunskapsom om
adekvata insatser och vårdanpassad och behandling. Kommuner och landsting
bör utvecklingsmedel stimuleras till förändring verksamheter och tillgenom av
insatser kvinnors behov.motsvararsom
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Kommittédirektiv

Alkoholpolitisk kommission

Dir. 1991:124

1991-12-19Beslut vid regeringssammanträde

anför.Socialdepartementet, statsrådet B. WesterbergChefen för

Mitt förslag

sammansättningparlamentarisk kommission med bredföreslårJag att en
alkoholpolitiken ochtillkallas uppgift utvärdera den hittillsvarandemed att

framtiden bl.a.i EG-perspektiv.fram förslag till strategi förlägga etten -
familjesociala konsek-Kommissionen skall kartlägga alkoholmissbruketsäven

alkoholmissbrukare.och vårdengöra översynvenser en av av

Bakgrund

En alltför hög konsumtion alkohol för sig omfattande sociala ochmedav
medicinska problem. Missbruk medverkar till social utslagning, problem på
arbetsmarknaden och familjeproblem. Missbruket har stark koppling tillen
våld former det liggeroch andra brott, bakom lång rad olyckor ochav en
sjukdomar för tidig död. Missbruketoch orsakar alkohol fungerar ocksåav
ofta inkörsport till andra slag missbruk. Samhällets kostnader försom en av

socialtjänst sjukvård, produktionsbortfalloch och arbetsrehabilitering ärt.ex.
mycket höga. Härtill kommer det psykiska, sociala och ekonomiska lidande

drabbar enskilda missbrukare deras anhöriga.ochsom
Genom 1977 års alkoholpolitiska riksdagen fastbeslut lade under enighetstor

grunderna för alkoholpolitikden i det väsentliga alltjämt tillämpassom
prop.197677:l08, SkU 40, innebärrskr. 231. Det hanteringen alko-att av
holdrycker omgärdas med regelsystem syfte begränsa alkoholensärett attvars
skadeverkningar. skerDet bl.a. prispolitiken och System-attgenom genom
bolaget har monopol huvuddelen detaljhandelnpå med alkoholdrycker.av
Dessutom regleras restaurangserveringen alkoholdrycker i syfte denattav
skall ske återhållsamt, under kontrollerade former och med socialt ansvar.
Social hänsyn skall framför allt för skydda ungdomar. Samhällettas att satsar
dessutom avsevärda medel för information och opinionsbildningatt genom
begränsa konsumtionen och alkoholskadorna.

Hösten 1989 uttalade riksdagen i enlighet med socialutskottets betänkande
SoU 198990:2 aktiv alkoholpolitikEn alkoholfrågan imåste sättasattm.m.
blickpunkten. En medvetenhet alkoholens skadeverkningarstörre ochom en
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förståelse för behovet alkoholpolitiska åtgärder enligtmåste utskottetstörre av
skapas. Vidare utskottet åtgärderna borde från 1977 alko-ansåg utgå årsatt
holpolitiska beslut. Dock borde insatserna i vissa avseenden tillanpassas sam-
hällsförändringar och kunskap inom alkoholforskningen.ny

Alkoholkonsumtion och alkoholskador

Vid internationell jämförelse den genomsnittliga alkoholkonsumtionenären
i Sverige relativt alkoholbetingade medicinskalåg. De skadorna ocksåär av
betydligt mindre omfattning i genomsnittligländer med högre alkoholkon-än
sumtion.

Ändå alkoholen upphov till avsevärda sociala, samhällsekonomiska ochger
medicinska problem i samhälle. Enligtvårt vanlig uppskattning drick-även en

300 000 svenskar mycket alkohol negativså det har inverkan deraspåatter en
familjelivhälsa, och arbete.

decenniernasDe internationella alkoholforskning har i huvud-senaste gett en
sak entydig bild samband mellan den totala alkoholkonsumtionen iett ettav
samhälle dödlighetenoch i alkoholbetingade sjukdomar. Inte minst högkon-

den 10 befolkningen konsumerar 50sumenterna, procentgrupp om ca av som
alkoholen, problem. En stegrad totalutgör alkoholkon-procent ett stortav

sumtion åtföljs med sannolikhet ökning också antalet högkon-stor av en av
vilket i sin regel leder till den alkoholrelaterade sjuk-sumenter, tur attsom

ligheten och dödligheten stiger. Omvänt gäller minskning den totalaatt en av
alkoholkonsumtionen i samhälle leder till färre alkoholskador och lägreett
dödlighet.

Från andra världskriget och framåt har den genomsnittliga alkoholkonsum-
tionen i Sverige, den framgår den officiella försäljningsstatistiken, ökatsom av
påtagligt. Under de första efterkrigsdecennierna praktiskt för-tre taget
dubblades konsumtionen invånare. Under perioden 1976-1984 minskadeper
alkoholförsäljningen med drygt 20 %. Därefter kom period relativten ny av
kraftig konsumtionsökning. Under de två åren har återigen visssenaste en
mindre tillbakagång kunnat registreras. Fortfarande ligger emellertid alkohol-
konsumtionen invånare 15 ochår äldre 60 % 1946 nivåöver årsper ca
4,0 liter alkohol invånare 15 och äldre 1946,år jämförtår 6,4medren per
liter år 1990.

Härtill kommer den konsumtion inte registreras i officiell försälj-som
ningsstatistik, det s.k. mörkertalet. Hit räknas bl.a. hemtillverkat vin, privat
införsel alkohol, olovlig tillverkning spritdrycker och konsumtion underav av
utlandsvistelser.

Alkoholfrågani Sverige och i Europa

Våra dryckestraditioner är del den svenska kulturtraditionen och livs-en av
stilen. Sverige tillhör tradition de s.k. spritländerna. typiskaDet för sprit-av
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länderna drickandet i utsträckningär koncentrerat till veckoslutenäratt stor
och vissa högtider. Man dricker oftasig berusad. Våldsbrottslighet och olycks-
händelser har starka samband dennamed drickande.typ av

vinländerI Frankrike, Italien, Portugal och Spanien dricks vin it.ex.som
utsträckning vardaglig måltidsdryck och det inte kulturelltärstor som accep-

dricka sig redlöst berusad. alkoholbruketAtt integrerad delärterat att en av
vardagslivet leder till höga konsumtionsnivåer, vilket i sin för med sigtur
utbredda medicinska skador och alkoholrelaterad dödlighet.

efterkrigstidenUnder har vi kunnat tydlig tendens till dryckes-attse en
internationaliseras, särskiltmönstren inom EG-länderna. Men i Sverigeäven

har det skett långsiktig förändring dryckesvanorna, bl.a. minskadmoten av
spritkonsumtion och ökad vin- och ölkonsumtion.

Under det årtiondet har i bl.a. rad europeiska länder blivitsenaste man en
alltmer medveten alkoholskadorna de folkhälsoproble-utgöratt ett storaom av

Som del den s.k. Hälsa för alla-strategin har det inom Världshälso-men. en av
organisationen WHO framförts mål alkoholkonsumtionen skallett attsom

tillbaka med minst 25 % under perioden 1980 2000, vilket Sverigepressas -
ställt sig bakom. fleraI europeiska länder förs diskussioner möjlighe-nu om

reducera alkoholkonsumtion och -skador både utökade infor-terna att genom
mationsinsatser och åtgärder för begränsa utbudet alkohol,att t.ex.av genom
förbud inskränkningareller i spridarätten reklam för alkoholdrycker.mot att
Aven dryckesskatternas betydelse för folkhälsan har uppmärksammats.

EG och alkoholpolitiken

Riksdagen har vid flera tillfällen slagit fast det europeiska integrations-att
arbetet från svensk sida inte får bedrivas så effektiv svensk alkohol-att en
politik försvåras.

Den svenska alkoholpolitikens mål tillbaka alkoholkonsumtion ochatt pressa
alkoholskador ligger fast. Medlen för dettanå mål måste i fort-ävenatt
sättningen dels kombination förinsatser förbättra kunskaperattvara en av om
alkoholbruket och påverka attityder till det, dels åtgärder för begränsaatt
alkoholens tillgänglighet.

På längre sikt det emellertidär sannolikt den europeiska integrations-att
får återverkningar inomäven detta område. Det gäller främst pris-processen

politiken. Sverige hör sedan länge till de länder har relativt hög,settsom en
alkoholpolitiskt motiverad, beskattning alkoholdrycker. Det finns i och förav
sig inga planer inom EG bindande direktiv åstadkomma skattenatt attgenom

Åalkoholpå ligger på nivå i alla medlemsländer. andra sidan detärsamma
troligt harmoniseringen på sikt kommeratt påverka medlemsländernasatt
alkoholpriser i utjämnande riktning. En friare handel och minskade gräns-
kontroller kan under alla förhållanden tillleda det blir svårare användaatt att
priset alkoholpolitiskt instrument.som

Vad gäller den svenska alkohollagstiftningen i övrigt, finns fördet närva-
rande ingen anledning förmoda den i något avgörande hänseende skulleatt att
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utförtsregelsystem. Hittills har det emellertid inteoförenlig med EG:svara
olika alkohollagarna och behovsamlad genomgång denågon av av ev. av

anpassning till EG:s regelsystem.revideringar med hänsyn till kravet på Det
sådan genomlysning kommer till stånd.framstår angeläget att nusom en

Onödiga regler bör utmönstras

Även för inte finns anledning totaldet närvarande någongöra översynattom
alkohollagstiftningen, kan det finnas skäl granska bestämmelserna ocksåattav

synvinkel. Riksdagen har vid flera tillfällen uttalat defrån att rest-en annan
riktioner finns alkoholområdet begränsas till sådana all-på måste somsom

förmänheten uppfattar meningsfulla för inte förtroendet alkohol-attsom
politikens grunder skall minska. Samtidigt vi bör slå vakt de delarsom om av
regelverket har alkoholpolitisk betydelse, bör sådana bestämmelsersom som
inte längre fyller alkoholpolitisk funktion kunna Härigenomnågon utmönstras.

vinnakan lagstiftningen i trovärdighet. Av skäl bör depåtasamma man vara
möjligheter kan finnas åstadkomma förenklad och förtydligad lag-attsom en
stiftning.

detta sammanhang bör kommissionen särskilt uppmärksamma reglernaI om
tillstånd till servering alkoholdrycker enligt lagen 1977:293 handelav om
med drycker LHD, liksom bestämmelserna serveringens bedrivande ochom
andra frågor gäller alkoholserveringen. Kommissionen bör analy-ävensom

hur lagstiftning idenna tillämpas praktiken.sera

påverka efterfråganAtt

Om åtgärder för begränsa alkoholens tillgänglighet kan alko-sägas utgöraatt
holpolitikens grundsten, insatser förså påverka människornasär efter-attena
frågan alkoholdryckerpå den andra. Härmed såväl förebyggande in-avses

skapa drogfria fritidsmiljöer för ungdomar, informations-satser, t.ex. att som
och opinionsbildande verksamhet för påverka människors alkoholvanor. Hitatt
hör positiv informationäven de olika alkoholfria festdrycker finnsom som

alternativ.som
Stora insatser har gjorts och inom detta område.görs I läge där det tillett

följd internationaliseringen och den europeiska integrationen kan bli svåra-av
begränsa alkoholens tillgänglighet prispolitiken, finns det emel-attre genom

lertid skäl lägga vikt vid detta attityd-ännu större och opinionsbildandeatt
arbete.

Alkohol- och drogområdet kommer bli det omfattande verksamhets-att mest
området i det folkhälsoinstitut inrättas juliden 1 1992. denI propositionsom

låg till förgrund riksdagens beslut underströks starkt information,attsom
opinionsbildning och andra förebyggande åtgärder bör framträdan-ges en mer
de roll i den svenska alkoholpolitiken. Det sig både insatser riktarrör om som
sig till befolkningen i och selektiva satsningar riktade tillstort t.ex.om mer
ungdomar eller gravida kvinnor. handlarDet vidare såväl allmänt före-om
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byggande insatser åtgärder riktade till människor vilka befinner sig isom
riskzonen för utveckla skadligt bruk alkohol. Institutets verksamhetatt ett av
skall bygga på vetenskapligt väl förankrat underlag.

Vården alkoholmissbrukareav

Socialberedningen konstaterade i sitt betänkande SOU 1987:22 Missbrukar-
Socialtjänsten, Tvånget de alkoholmissbrukarnas sociala ochatt tungana,

medicinska situation har försämrats påtagligt under de decennierna.senaste
Overdödligheten bland dessa alkoholmissbrukare har ökat dramatiskt, särskilt
bland de yngre.

De missbrukare har kontakt socialtjänstenmed har det ofta under långasom
tidsperioder, kontakterna regel sporadiska och oplanerade. Detärmen som
saknas kontinuitet i behandlingen, något också gäller för institu-deen som
tionsvårdade missbrukarna. socialtjänstensDen uppföljning efter insti-öppna
tutionsvård fungerar sällan det förutsattespå socialtjänstlagensätt in-närsom
fördes. Samarbetet mellan socialtjänsten, sjukvården och andra samhällsinsti-
tutioner ibland dåligt utvecklat. Oftaär inom det dessavet man ena av om-
råden inte klienten respektive patienten aktuell inom det andra.äratt

Aven socialstyrelsen har i olika redovisat missbrukarvården irapporter att
dag införstår problem. Det finns brist institutionsplatserpå förstora tungaen
missbrukare och det finns behov utveckla vårdens innehåll.ett stort attav

I kommunermånga saknas det effektiva metoder för klara vårdenatt av
klienter med problem, psykiskt störda missbrukare ochsammansatta t.ex.
missbrukare med invandrarbakgrund. behövsDet bättre kunskap och kom-

för arbeta med dessa och bättre samarbete med landsting-petens att grupper
psykiatriska vård.ens

Tvångsvården missbrukare enligt lagen 1988:870 vårdav vuxna om av
missbrukare i vissa fall LVM dras vidare med såväl kvantitativa kvali-som
tativa brister.

Utredningen S 1991:09 Institutioner inom ungdomsvården och missbrukar-
vården har bl.a. uppgift belysa missbrukarvårdens innehåll ochattsom orga-
nisation vad tvångsvårdens institutioner. Utredningen skall enligtavser
direktiven slutförd den januari15 1992.vara

Kvinnors missbruk ytterligareär problemområde kräver särskildett som
belysning. Dryckesmönstret för kvinnor och har blivitmän alltmer likartat.
Missbruket bland kvinnor har ökat. Mycket tyder kvinnorpå miss-att som
brukar snabbare blir utslagna och de också fortare får såväl medicinskaatt

sociala skador sitt missbruk. Att nå dem med stöd eller vårdinsatsersom av
tidigt stadium därför särskiltär viktigt.ett

Missbrukarvården har traditionellt utformats med utgångspunkt från män-
behov. Under år har blivit medveten de problemnens senare man mer om som

kvinnor i manligmöter behandlingsmiljö. Fortfarande dock kunskapenären
otillräcklig, framför allt kunskapen de särskilda behov kvinnliga miss-om som
brukare har och kan kräva speciella behandlingsinsatser. En utvecklingsom
inom detta område skulle underlätta för kvinnor själva söka vård.att
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fråga särskilt gravidaEn uppmärksammas i detta sammanhangmåste ärsom
kvinnors alkoholvanor. Varje föds det alltjämt hundratal barn medår ett grava
och bestående skador till följd finns undersök-moderns missbruk. Detav
ningar visar missbrukande kvinnor föder fler genomsnittet.barn änattsom

förhållandet alkoholkonsumtionen ökar bland kvinnor kan inne-Det att unga
bära risker för antalet skadade barn ökar.ävenatt

Missbrukets familjesociala konsekvenser

Alkoholmissbrukets ekonomiska, sociala och psykologiska följder för miss-
brukarens familj har bara i mycket begränsad utsträckning varit föremål för
forskningens intresse. inte minst frågan innebär förDet gäller vad det barnom

leva med har alkoholproblem.att vuxna som
alkoholmissbruk finnsDe med de vanligaste orsakerna tillvuxnas som en av

beslut placering barn i samhällsvård. Alkoholen spelar emellertidom av en
destruktiv roll i långt fler fall rimligt det finnsså. Detän är attatt anta ett

antal barn och ungdomar far illa i det föräldrarnaspå grundstort tystasom av
missbruk. Olika studier visar också ofta finns i bilden vidalkoholen medatt

kvinnomisshandelsåväl barnmisshandel och andra barn.övergrepp motsom
En de allvarligaste konsekvenserna för barn alkoholproblem ärav av vuxnas

barnen i utsträckning tvingas de inte äratt stor ta ett vuxenansvar som mogna
för. Ett omfattande och okontrollerat drickande skapar och labilotryggen
miljö, vilket kan leda till istörningar barnets identitetsutveckling. Såväl
svenska utländska undersökningar visar också psykosomatiska besvär,attsom
kamratproblem och skolsvårigheter betydligt vanligare hos barn till alko-är
holmissbrukare hos barn med i övrigt jämförbarän bakgrund.

Olika metoder för stödja missbrukares anhöriga har under börjatåratt senare
flerautvecklas i länder. SverigeI har det under 1980-talet skettt.ex. ut-en

byggnad familjebehandling inom institutionsvården. Aven inom öppen-av
vården har familjeinriktadedet arbetet börjat framförutvecklas allt inom

för olika försöks- och utvecklingsprojekt. Det angeläget dessaär attramen nya
vårdformer utvärderas kontinuerligt och därvid särskilt beaktar iatt man
vilken mån barnens behov tillgodoses.

Kommissionens uppdrag

Sett i längre tidsperspektiv har alkoholkonsumtionen och alkoholska-ett
dorna i Sverige ökat påtagligt. Konsumtionsutvecklingen under delensenare

1980-talet innebar vidare vi då frånår avlägsnadeår från det målattav oss
minskning alkoholkonsumtionen med minst 25 underom procenten av

perioden 1980 2000, Sveriges regering riksdagoch har ställt sig bakom.som-
Redan detta skäl för alkoholpolitiken,utgör i syfte finnaöveratt attnu se

effektiva förverkliga de alkoholpolitiskavägar målen. Härtill kommerattmer
den europeiska integrationsprocessen. innebärDen i detta sammanhang bl.a.
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utbytet kommer öka dramatiskt alla plan ekonomiska,på sociala,att att -
kulturella mellan Sverige och länder förtradition mindre restrik-som av en-
tiv alkoholpolitik den hos etablerade och ocksåän har avsevärtoss som en
högre alkoholkonsumtion fleroch alkoholskador.

Jag vill denna bakgrund föreslå parlamentarisk kommission medmot att en
bred sammansättning tillkallas med främsta uppgift formulera strategiatt en
för minskanå målet den totala alkoholkonsumtionen begränsaochatt att att
alkoholens skadeverkningar.

Till förgrund kommissionens överväganden bör bl.a. ligga utvärderingen av
den hittills förda alkoholpolitikens effekter. Kommissionen bör därvid också
jämföra den svenska alkoholpolitikens mål och medel denmed politik som
andra jämförbara länder för på detta område. Kommissionen bör beskrivaäven
skillnader i konsumtions- och skadenivåer mellan länderna och i möjligaste

effekternamån analysera den förda politiken i olika länder. Kommissionenav
bör ha möjlighet anlita såväl svensk utländsk expertis i detta kart-att som
läggnings- och analysarbete.

denI kommissionenmån finner delar det svenska regelsystemet inomatt av
detta område behöver förändras med hänsyn till EG:s regelverk, bör kommis-
sionen lägga fram förslag till sådan reviderad lagstiftning. Kommissionen kan

andra skäl föreslå förändringaräven i lagstiftningen, den finnert.ex.av attom
vissa bestämmelser kan förenklas eller helt för de inte längreutmönstras att
fyller någon alkoholpolitisk funktion. I andra fall kan reglerna behöva för-
tydligas eller skärpas för bättre fylla alkoholpolitisktatt syfte.ett

Kommissionen bör lämna förslagäven till metoder löpande följa denävenatt
icke registrerade alkoholkonsumtionen, för regering och riksdagatt ettge
bättre underlag för alkoholpolitiska ställningstaganden.

Kommissionen bör vidare kartlägga och redovisa de ökade svårigheter att
uppfylla de alkoholpolitiska målen svensk anpassning till EG kan in-som en

Kommissionen skall förslag till insatser medför depresenterarymma. attsom
alkoholpolitiska målen kan uppnås, inomäven för EG-integrationen.ramen
Kommissionen bör huröverväga det opinionsbildande och attitydpåverkande
arbetet inom detta område kan förstärkas.

Kommissionen bör bedöma hur såväl de primär- de sekundärpreventivasom
insatserna kan utvecklas ytterligare. Kommissionen bör i dessa delar samråda
med organisationskommittén för det blivande folkhälsoinstitutet och med
institutet, sedan detta bildats den juli1 1992. Kommissionen bör lägga fram
förslag till långsiktig inriktning folkhälsoinstitutets arbete med alkoholfrå-av
gorna.

Kommissionen skall vidare genomlysa de problem föreligger inomsom
vården alkoholmissbrukare och bedöma behoven förändringar vård-av av av
former och vårdinnehåll. De kvinnliga missbrukarnas vårdbehov skall därvid
uppmärksammas särskilt.

Kommissionen skall också kartlägga och analysera missbrukets konsekvenser
för missbrukarnas familjer och bedöma vilka insatser behöver förgörassom

de anhörigas,möta särskilt barnens, behovatt stöd.av
Kommissionen bör avsluta sitt arbete före utgången år 1993.av
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samtliga kommittéer ochdirektiven dir. 1984:5 tillutredningen gällerFör
inriktning direktivenutredningsförslagensutredare angåendesärskilda samt

EG-aspekten.dir. 1988:43 beaktande avom

Hemställan

jag regeringen be-jag har anfört hemställerhänvisning till vadMed attnu
för Socialdepartementetmyndigar chefen

1976: 19kommittéförordningen lkommission omfattadtillkallaatt aven --
alkoholpolitiken ochuppdrag utvärderamed 11 ledamöter, medhögst att-

vårdenalkoholpolitisk strategi, översynutforma göraatt av avenen ny
alkoholmissbruketsgenomföra analysalkoholmissbrukare och att aven

farniljesociala konsekvenser,
ordförande,ledamöterna samtatt utse att varaen av-

biträde kom-sakkunniga, sekreterare ochbesluta annatexperter,att om-
missionen.

skall belastajag regeringen beslutar kostnadernaVidare hemställer attatt
Utredningarfemte huvudtitelns anslag A 2. m.m.

Beslut

föredragandens och bifaller hansRegeringen ansluter sig till överväganden
hemställan.

Socialdepartementet
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Inledning

Historiskt kvinnors problem med alkohol deras missbruk.är största mänssett
Snare 1986

Kvinnors alkoholkonsumtion har varit föremål for mycken forskning och
debatt under särskildår, uppmärksamhet har de kalladesåägnatssenare
dolda missbrukarna, villdet de kvinnor konsumerar kvantite-säga storasom

alkohol för den skull kända alkoholmissbrukare. Samti-ter utan att vara som
digt mycket lite denna Vilka kvinnor gäller det Hurvet man om grupp.

Ärdemånga Hur kan dem det dolda missbruket uniktär nå kvinnligman en
företeelse

Avsikten med denna kunskapsöversikt med hjälp deär årensatt senasteav
forskning kvinnors bruk och missbruk alkohol belysa dessa frågeställ-om av
ningar och redovisa det aktuella kunskapsläget. Materialet har huvudsakligen
samlats via bibliotek och databaser och till delenutgörs största av
forskningsrapporter, projektbeskrivningar och empiriska undersökningar
publicerade under de fem åren. Uttrycken hög alkoholkonsumtion,senaste
alkoholproblem, problemdrickande, ha problem med alkohol användsatt

i dennasynonymt rapport.
I första delen denna kunskapsöversikt behandlas framför allt förklarings-av

modeller olika faktorer förknippadeoch med kvinnors alkoholkonsumtion. l-lur
många kvinnor konsumerar för mycket alkohol i den andra delen.tassom upp
Den tredje delen redovisar hur behandling inriktad på kvinnor med alkoholp-
roblem bör utformas.

Tidigare forskning kvinnor och alkoholom

Inriktningen forskning faktorerpå orsakar kvinnors alkoholproblemav som
har förändrats från 70-talet då intresset främst vändes kvinnors omedvetnamot
könsrollskonflikter till 90-talets fokusering på sambandet mellan kvinnors
arbete hemmet kvinnorollen, multipla roller, rollkonflikter och alkohol-utom
konsumtionen.

Många forskare har sig identifieraägnat orsakerna till kvinnorsatt pro-
blem med alkohol och diskutera huruvida de desamma föräratt män.som
Resultat studier kring varför kvinnor dricker alkohol och kring faktorerav

predisponerar till hög alkoholkonsumtion innehåller många motsägelser.som
forskareNågra kvinnors ökade drickande hänger ihop med vissaattmenar

livssituationer, det boet åtföljandemed rollförlus medan andratommasom
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avvisar Eftersom finnssådant samband. det mycket få studier och därmedett
lite kunskap kvinnors normala livscykel normala handlingsmönsterochom
i livets olika faser, det inte bestämma kausala livsfasergår samband mellanatt

alkoholkonsumtion.och Shore 1991Batts
Tidigare forskning innehöll ofta antaganden och metoder diskrimineradesom

kvinnor. Forskare lade undersökningar och tolkade data utifrån sinaupp
förutfattade meningar. Vissa indikatorer hög alkoholkonsumtion hos kvin-på

blev oftare omnämnda andra, inte för de nödvändigtvis hadeän störreattnor
betydelse för de helt enkelt lättare studera. vissa fall studera-Iattutan attvar
des bara generaliseradesresultaten till gälla kvinnor.män I andraävenattmen
fall sammanfördes data kvinnor med data eventuellaså köns-män attom om
skillnader blev osynliga.

kan urskiljaMan helt olika perspektiv inom forskningentvå kring kvinnor
alkoholproblem,med dels mansperspektivet frånutgår detsom mannen som

centrala och det normala och kvinnan avvikande dels kvinnopers-som en man,
pektivet ifrån kvinnorollen,utgår kvinnans psykiska utveckling, de kravsom

ställs kvinnan ochpå hennes ställning i samhället Andersson 1986.som

Strukturella förklaringsmodeller
Enligt Wilsnack Wilsnack 1992 den vanligaste och seglivadeär mest upp-
fattningen bakgrunden till kvinnors alkoholproblem betalt arbeteatt utomom
hemmet riskabelt förär kvinnor, för deras mentala hälsa och framför allt för
deras alkoholkonsumtion.

Kvinnor allt oftare till alkohol för dämpa och detar intenäratt stress oro,
orkar med alla krav på klara arbete, barn och hem. missbruketAttatt
bland kvinnor ökat dramatisktså under de decennierna beror blandsenaste

deras bristandepå .Välvförtroenda de kommer denpåannat när ut mans-
dominerade arbetsmarknaden. Lenz 1985, 208s

Eller Nordlund 1986 uttrycker det s 41:som

Personlig jag imidlertid utviklingen kvinnersi alkoholforbruk,tror at og
den utjevning til ha foregåttå mellom och kvinnersutsom ser menns
forbruk, kan utslag det med samlende betegnelseetsees som av man en
kaller kvinnefrigjoring. kan altså karakterisere kvinnenes okteman
alkoholkonsumi de år ellerpå, bivirløzinget tegnsenere som snarare en

utvikling i retning okonomisk sosial frihet ochav, storreen av storreog
deltagelsse samfiinnslii for kvinner.vet
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och sigUppfattningen kvinnors alkoholkonsumtion kommer öka närmaattatt
jämlikheten i samhället brukar kallasi takt med den allt störremännens

konvergenshypotesen.
till kvin-förändrade livssituation brukar förklaringKvinnors attsomanges

Enligt Paakkanen 1992alkoholbruk sig varandra.och mäns närmatnors
forvärvsfrekvensolika förklaringar till kvinnors ökadebrukar atttre anges

påverkar deras dryckesvanor.
till arbetsrollen: Kvinnorna kan inte sigSvårigheten anpassningen anpassa

eftersom kvinnor,till traditionella rollerna arbetsmarknaden, de,de på som
inte uppfostrats till sådan roll.en

Rollkonjlilder: samtidiga rollerna hustru, arbetstagare be-De många mor,
lastar kvinnorna.

Lilçfonnning: kvinnor träder arbetsmarknaden börjar de drickaNär påut som
dvs tillägna sig likadana värderingar och beteendemönstermän, män.som

Arbete hemmetutom

finns emellertid inga forskningsresultatDet stöder antagandet avlönatattsom
arbete i sig orsakar kvinnors alkoholproblem. Om det finns betydelsefulla
kopplingar mellan yrkesarbete och kvinnors alkoholbeteende de kom-är mer
plexa och kräver förfmade teorier och analyser enkla samband. Arbets-änmer
relaterad har till exempel samband med kvinnors alkoholproblem endaststress

negativa erfarenheter drabbarnär kvinnor med viss personlighet i vissaoch
sociala omständigheter. Wilsnack Wilsnack 1992

Finsk forskning har visat det finna empirisktsvårt stöd för orien-äratt att att
teringen världen utanför hemmet har medfört förändringarnågra istörremot
kvinnors alkoholbruk. Förvärvsarbetande kvinnor dricker inte alkohol på

förvärvsarbetandesätt Skillnader mellan och kvinnorsmän. mänssamma som
alkoholbruk består efter kvinnorsäven arbete utanför hemmet har ökat.att
Förvärvsarbetande kvinnor familjmed har betydligt mindre fritid förvärvs-än
arbetande familj.medmän Detta påverkar sannolikt såväl kvinnornas dryckes-
frekvens dryckesmängder. Pakkanen 1992som

I amerikansk undersökning refererad i Paakkanen 1992 fann ingaen man
skillnader i konsumtionssätten mellan yrkesarbetande och icke-vrkesarbetande
kvinnor. Däremot upptäckte klara generationsskillnader mellan äldre ochman

kvinnor. deFör kvinnorna erbjöd bruket alkohol möjlig tillyngre yngre av en
traditionelladen kvinnobilden. Deras bild den gifta kvinnanmotuppror av var

kvinna arbetade hårt, hade familj, karriär och vilja utvecklaen som attsom en
sig själv.
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rollermultiplaDubbelarbete -
litteraturmycket omfattande1990 finns detEnligt Hall somen

yrkeskvinna, har bättreochhustru, modermed roller,kvinnor mångavisar att
kvinnor med få roller.hälsa än

barn intekvinnor med små ärhälsa visadestudie kvinnorssvenskEn attav
uppenbarligenDubbelarbete hararbetsmarknaden.andra påsjukare än grupper

iunder mittblirsjukfrånvaro. Slutsatsenökadförorsakatinte attegen
sjukfrån-sjukdom ochbåde vad gällersig kvinnor bra,livet-perioden klarar

intearbetsfrånvaro och ohälsa kantill Kvinnorsdubbelarbetet trots.varo,
de perioderdetverkar så ärdubbelarbete. Detförklaras med attsnarare vara

allraproblem under dekvinnorefterfrågasi livet då de inte somsom ger
49. 1991efter Puranenarbetsmarknaden ochförsta åren på

rollerkvinnor med multipla1991 undersökteShore Bratt mervarom
mindre delvisade sig endastandra. Detalkoholproblemdrabbade än att enav

alkoholkonsumtion.hadehög nivå, högyrkesverksamma påkvinnorna,av
Ökat organisatio-konsumtion. flermed ökad Juroller inte korreleratantal var

enligttänkbar orsakdrack hon. Enkvinna tillhörde, dess mindre var,enner
sysselsättningtillfredsställandekvinnorna hade stark självkänsla,forskarna, att

multipla rollerpsykologiska vinstendricka alkohol.och mindre tid Denatt av
stressiga rollernatillfredsställande,verkade bero hur krävande,på etc var,

vilken utsträckning kvinnan själv kundeoch ivilket stöd attpartner gaven
ilsnack Wilsnack 1992.påverka sin arbetsbörda W

i ochtraditionell uppfattning sina plikter hemmetKvinnor med ärsomom
exempel i form intensiv konkurrens, harför arbetet, tillpåstressutsatta av

och ha bristande kontroll sin konsum-benägenhet dricka mycket överstörre att
del sitt arbete i hemmet ochtion alkohol. Det kvinnorär när ger upp en avav

könsdiskriminering i arbetslivet, de känner sig skyldiga för demöts attsomav
inte riktiga mammor. pekar det vad kvinnor ochResultat på är mänär att

fördelningen i hushållet inte verkliga arbetsinsat-arbetet och denanser om av
i kombination med arbetet ligger bakom hög alkoholkonsum-påstresssen som

tion Parker Harford 1992. Attityden till kvinnorollen spelar alltså en
nyckelroll.

Kvinnors ökande förvärvsarbete och viktigt för för-strukturellt uttryckär ett
i Förändringarändringen könens samhälleliga relation. i könens förhållande till

alkohol kan emellertid inte enkelt förklaras kvinnor blir likadanamed att som
kvinnor i situationereller med hamnar Kvinnorsmän män.att samma som

familjeförhållanden och inverkar intede har barn eller hur ofta depåom
konsumerar alkohol. Hos finns däremot kraftigt samband mellanmän ett att

ensamstående och ha alkoholproblem. dricker kvinnorMest de och deattvara
upplever uppfylla traditionella familjeförpliktelser ochdemän måsteattsom

samtidigt karriär. 1992Pakkanengöra
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Jämlikhet -frigörelse

Kvinnors emancipatorisk strategi, uttryckalkoholbruk har setts ettsom en som
för frigörelse efter rättigheterkvinnors och strävan män.samma som

alkoholbruk har tolkats kvinnors ochKvinnors ökande mänsattsom
blivit lika. framföras sambandetlevnadsvillkor Två hypoteser brukarmera om

mellan kvinnors ändrade levnadsförhållanden och alkoholkonsumtion:

Förvärvsarbetet kvinnor fler tillfällen dricka alkohol. Det dem1 attger ger
framför allt de själva kan disponera över.pengar, som

tillfälle fler2 Förändringarna i levnadsförhållandena till relationer medger
andra människor och minskar kvinnors ensidiga inriktning hemmet,på
familjen och Därmed ökar alkoholens betydelse kommuni-grannarna. som
kationsmedel.

1992 förvärvsarbetePaakkanen påpekar inte kvinnaatt garanterar att en
självständigt kvinnorkan disponera Det inte självklartär ärattpengar. som
lönearbetare har möjligheter till konsumtion Däre-män.samma en egen som

har det visat sig kvinnors ekonomiska i hög grad avgörandeärmot att resurser
för hur ofta de dricker alkohol. Kvinnor med hög inkomst dricker oftare
alkohol kvinnor har ekonomiska kvinnodomine-än Inomsämresom resurser.
rade yrken kvinnornaspåverkas dryckesvanor också deras makes ekonomi.av

Hasin m.fl. 1990 studerade kvinnors och dödlighet i levercirrhosmäns
utifrån antagandet: antalet kvinnor drack mängder alkohol ökatstoraom som
kraftigt jämfört med i USA 1961mellan och 1985, bordemän detta ha resulte-

förändringari kvinnaman fördelningen dödligheten i levercirrhos.rat av av
Om det fanns samband mellan kvinnans förändrade roll och alkoholkon-ett
sumtion borde sådant bli tydligast i demönster åldersgruppernaett yngre vars
situation sannolikt förändrats Snarare konvergens kvinnlig ochänmest. en av
manlig dödlighet i levercirrhos från 1961 till 1985, hade skillnaderna ökat
ytterligare för alla åldersgrupper under 55nästan år.

Mercer Khavari 1990 försökte konvergensteorin under-testa attgenom
söka alkoholvanorna hos amerikanska collegestudenter vid tillfällen:två 1977
och 1985. Resultaten blev oklara och inga definitiva Data från dennagav svar.
studie inga belägg för kvinnor ökat sin alkoholkonsumtion och närmatattgav
sig nivå. självamännens I verket det konsumtion ökatmännens någotvar som
medan kvinnornas konsumtion förblev ungefär den följan-Dock kundesamma.
de noteras:

1 Kvinnornas öldrickande hade ökat, deras konsumtion vin och spritmen av
minskat.

2 Kvinnornas ändring från vin och sprit till innebärakan kvalitativen
tillanpassning manliga alkoholvanor.
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Även konsumtion ochökadförskjutninghos noteradesmän mot aven
och sprit med hadekvinnorna vinminskad konsumtion sprit. När ersatteav

manligt dricka,tillägnat sigenligt Khavari, sättde, Mercer trots attett att
Enligt Paakkanen1977 1985.totalkonsumtion densammakvinnornas somvar

förändringen övergångenlika väl tolka1992 kunde männens vanor,avman
förkvinnligan-mindre sprit,drycker, öl ochalkoholsvagare ettmot sommera

alkoholvanor.de derasav
visstförmodligen hävdaHaavio-Mannila 1990 kan när-Enligt att ettman

kvinnor kommeralkoholkonsumtion kommer skemellan könens närmande att
finns teckenarbetsplatser. det också på mänmansdominerade Menpå att

hälsomed-de blirmåttliga alkoholvanorfår kvinnliga attgenom mermer
vetna.

-1976under 1968alkohol blev allmänt årenFinska kvinnors bruk änmerav
stabiliserats. innebär1976 1984, har sedan dess Detunder åren attmen-

alkoholbrukinte förklara utvecklingen i kvinnornasökande jämlikhet kan
i Finland ökade under deneftersom jämlikheten mellan könen änsenaremer

1986. Snare 1986 konstaterarunder den förra tidsperioden Ahlström att om
kriterium jämställdhet mellanliknande dryckesvanor skulle på mänutgöra ett

kvinnor fortfarande lång framför sig.och kvinnor, så har vägen
alkoholkonsumtion bland kvinnor betraktas vanligen symbol förHög ensom

frigörelse, påtagligt bevis jämlikhet mellan och kvinnor. Enligtpå mänett
Sandmaier 1981 dock kvinnors ökade alkoholkonsumtion, frihetär större att
röka cigaretter, köra Sportbilar och bära långbyxor arbetet,på ettsnarare
substitut tecken verklig jämställdhet. Manlighetens symboler blirpå,än ett ett
mentalt surrogat.

Kvinnorollen

utsträckningI tycks skillnaderna i orsak till kvinnliga och manliga alko-stor
holproblem ha sitt i kvinnors och sociala innehållerrollermänsursprung som

Ännuolika stressfaktorer och olika livsproblem. viktigare forskningenär att
pekar på det kulturellt betingade beteende krävs kvinnor, änatt som av snarare

fungera skydd alkoholproblem faktiskt skapar mycket denatt ett motsom av
ångest och den frustration driver kvinnor dricka för mycket.attsom

Kvinnan har alltid uppfattats den upprätthåller och vidarebefordrarsom som
samhällets moraliska postulat. Den sociala kvinnor heltsäger attnormen som
skall från alkohol eller minimaltavstå konsumera mycket stark; onykterär en
kvinna kan inte tolereras. bli hård hon inte efterDomen sig detta.rättarom
Kvinnan har unikt den sederna, sköter hem ochvärnarett ansvar som som om
härd och uppfostrar barnen. uppmärksamhet kringDe årens alkoholenssenaste
fosterskadande effekt har ytterligare markerat detta. ilsnack 1984W
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Kvinnan har viktig funktionså för samhällets överlevnad fårhon inteatten
svikta till exempel berusa sig. känner sig verkligenMen kvinnanattgenom

Ärsamhällets stöttepelare hon uppskattad och betydelsefullsom en person
med helt unika ansvarsområden Samma arbetsuppgifter tillmäts inget ekono-
miskt värde. De kallas personlig service, oavlönade och ingen identitet,är ger

makt eller social trygghet. Däremot de dåligt i överflöd förstatus, samveteger
den inte uppfyller sina normala plikter. Andersson 1986som

Många flickor utvecklar alkoholproblemsom osäkraväxerunga senare upp
sig självapå och med ambivalent inställning till alkohol. När de kommeren

i tenderar blitonåren de mycket fientliga och misstänksamma andra.att mot
Med sannolikhet avspeglar denna vantrivsel inte bara brister understor upp-

också de svårigheterväxten de inför övergången från flicka tillmöterutan
kvinna. Som alla flickor i den åldern konfronteras de med den begynnande
insikten den relativa rörelsefrihet och de framtidsdrömmar präglatatt som
deras barndom tillhör det förflutna. Från och med skall de formas till ettnu
liv stäckta ambitioner och hänsyn till andras behov. insiktDenna kommerav

försvår chock kvinnor.många Studier tonåringar och mentalsom en unga av
ohälsa har visat pojkar har emotionella störningar före puberteten änatt mer
flickor. Efter puberteten det och orsakenär tvärtom tycks kunna relateras
direkt till flickornas kringskurna ambitioner och inskränkta självständighet
inför den kvinnans tillvaro. Sandmaier 1981vuxna

Faktorer påverkar kvinnors konsumtion alkoholsom av

Många studier pekar på kontextuella faktorer viktiga för förstå kvin-äratt att
alkoholkonsumtion. Kvinnor vistas mycket i våta miljöer, dvsnors som

miljöer där det dricks mycket alkohol, har till exempel högre konsumtion än
kvinnor i andra miljöer. Dock kan inte utifrån sådant samband göraettman en
orsak-verkan analys bara ställa fråga: dricker kvinnor förutan atten mer
omgivningen det ellergör söker sig högkonsumenter till likasinnade Den
centrala frågan kvarstår: vad ligger bakom den höga konsumtionen

föregåendeI avsnitt har strukturella förklaringar till kvinnors bruk alkoholav
redovisats. avsnittDetta behandlar faktorernågra visat sig ha betydelsesom
för kvinnors alkoholkonsumtion nämligen ålder, arbetssituation, alkohol som
problemlösning och kopplingen alkohol och sexualitet.

Ålder

Enligt Ahlström 1986 skiljer sig olika kvinnogenerationer tyd frångt varan-
dra i sina dryckesvanor. Mönstret verkar ganska stabilt. De kvin-vara unga

dricker fortsätter inte sin höga konsumtion de blirnär äldrenorna mer, men
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dricka.kvinnligttillsig sätt attettutan meraanpassar
försöksperiodenden vildastekvinnor lämnar1991 fannHolmila att unga

traditionelltföljabörjar därefteralkoholbruk18 ålder. Derasredan vid års ett
konsumtion kulminerarmedan dedryckesmönster, männenskvinnligt unga

kvinnors ochutvecklas alltså18 åldersoch med årsförst flera Frånår senare.
i olika riktningar.varit likartadedittills rättdryckesmönstermäns som --
olika dryckesmönsteri Norden haralkoholkonsumtionenstudieFrån aven

Olafsdottir 1986.beskrivits Järvinenkvinnorhos av
fåspritårskonsumtion, lite vin, lite någratraditionellt feminina: LågDet

kvinnor,huvudsakligen bland äldreGälleringet öl.år,gånger nästan menper
20-29hemarbetande kvinnor år.även

tilli förhållandedricker öl,årskonsumtion,nyafeminina: Högre ävenDet
30-49--Vanligast bland svenskaberusningsfrekvens.årskonsumtionen låg

denkvinnor. harheltidsarbetande Dennaframför allt blandåringar och grupp
berusningsfrekvensen. Dettaden lägstaårskonsumtionenhögsta nästnäst men

kompromissfamiljedryckesmönster,slagsenligt författarna,verkar, ett envara
från hai samhället, där alkoholkvinnorollmellan äldre och atten nyareen

vardagslivet.gjort sitt inträde iför fest avkoppling havarit symbol och
mist sinârskonsumtion, vinet harmaskulina dryckesmönstret. HögreDet

vin, ganska högdricks lika oftasärställning, sprit konsumeras och som
Sveri-20-29-åringar i ochbland Norgeberusningsfrekvens. Förekommer mest

ge.
form enkätundersökningarUndersökningar alkoholvanor, oftast i av avav

bild vilka kvin-från olika delar Sverige ingen enhetlighälsovanor, avav ger
alkohol:konsumerar mestnor som

hade högst konsumtion alkohol; andelen hög-20-29 kvinnoråriga av
flestkonsumenter högst bland 40-49-åringar; bland 45 64 fannsåringarnavar -

andelenhögkonsumenter och den högsta konsumtionen alkohol vecka;perav
alkoholförtäring under föregående veckanågon istörstrapporteratsom var

åldersgruppen 35 49 utdrag olika hälsovaneundersökningarår. ur-
svårig-Denna sammanställning visar inte bara splittrad bild ocksåutanen

heterna jämföra resultaten från olika undersökningar. ålder denDäremot äratt
variabel kön, oftast i relation till alkoholkonsumtion resul-näst sätts närsom,

redovisas.taten
Enligt Dahlgren 1993 kan framför allt urskilja huvudgrupper blandtreman

de kvinnor med alkoholproblem söker Ewa-kliniken i Stockholm:som upp

Tonåringar kvinnor1 och 20-25 års.

2 30-35 åriga yrkesverksamma kvinnor sociala drickande har iövergåttvars
symptomdrickande. vanligasteDetta denär gruppen.

Äldre3 kvinnor med ensamhetsproblematik.
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Arbetssituation

sociolog, Lindén-Boström 1990 visar i studie 800En svensk M av caen
arbetsmiljölandstingsanställda, huvudsakligen kvinnor, dålig social hängeratt

entydigtihop med hög alkoholkonsumtion. Undersökningen pekar mot att
enformiga drickermed jobb och lågt självbestämmande änpersoner mer

andra. flesta hög-11 kvinnorna visar sig högkonsumenter. Deprocent av vara
tjänstemän. yrkes-konsumenterna finns bland biträdespersonal och lägre Dessa

har inte enformigaste arbetsuppgifterna minst möj-bara de ävenutangrupper
lighet påverka sina arbetsförhållanden.att

Enligt Haavio-Mannila m.fl. 1990 det dålig stämning arbets-påär stress,
platsen och sexuella trakasserier bidrar till kvinnors allroholbruk, intesom
minst visarinom kvinnodominerade yrken. Kvinnor i mansdominerade yrken
något mansorienterat dryckesmönster kvinnor i traditionella kvinno-änmer
yrken.

Arbetsmarknadens uppdelning efter kön påverkar kvinnors möjlighet att
dricka alkohol både och efter arbetstid. maskulina arbetslivet finnspå I det
många ritualer kring alkohol kvinnor inte har tillträde till. faktumDet attsom
kvinnor kommer arbetsplatserna bryter i sig intepå sönder den manligaut
gemenskapen. Kvinnor har också sällan möjligheterlika bestämmastora att

sitt arbete Vid studieröver sambandet mellan kvinnorsmän.eget som av
alkoholvanor och könsstrukturen arbetsplatsenpå och i yrket, konstaterade

kvinnor arbetade inom mansdominerade områden,attman som som grupp
betraktad, oftare drack alkohol kvinnor inom kvinnodomineradeän områden.
Pakkanen 1992

Alkohol problemlösaresom

I de flesta studier kvinnor med alkoholproblem deras använd-rapporterar att
ning alkohol började och fortsatte uthärda iblandsätt smärtaett attav som -
fysisk oftare psykisksmärta och emotionell. De beskriver ofta mönsterettmen
där de försöker ellerstå med undertrycka negativa känslor och tankar förut att
överleva, ofta för kunna klara sitt för sina barr. Att användaatt ansvarav
alkohol kan hjälpa kvinnorna hantera omöjliga situationer tills andraatt
strategier blir möjliga. Reed 1991

Olenick Chalmers 1991 studerade sambandet mellan äktenskapsproblem
och alkoholkonsumtion. Det visade sig kvinnor i utsträckningstörre än mänatt
rapporterade deras drickande följd äktenskapskonflikter. Däremotatt var en av
rapporterade i högremännen grad kvinnorna alkoholän upphov tillatt gav
problem i äktenskapet.

Alkohol fungerar dock inte alltid överlevnadsstrategi. En undersökningsom
kvinnor med alkoholproblem i psykiatrisk vård visade de hade olikaattav psy-

kiatriska tillstånd med övervikt borderline och personlighetsstörningar.en av
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Friska yrkesverksamma kvinnor drack och fann omvänd relationmest man en
mellan alkoholkonsumtion depression.och Dahlgren 1993

1992 fannWasserman i studie ungefär 30 patienternaatt procenten somav
gjort självmordsförsök hade haft alkoholproblem, många demav var unga
flickor. missbrukareDe tagit livet sig dock de begicknyktra närsom av var
självmord.

flestaDe siffror kring användning alkohol och andra droger formav som en
självmedicinering självrapporteradebygger data. mindreMän benägnaärav
kvinnor beskrivaän sådant och istället demönster bör-att ett rapporterar att

jade använda rusmedel för underlätta social kontakt och bli berusade.att att
Dessa med acceptabeltmönster överensstämmer beteende för kvinnor respekti-

och reflekterar kvinnorsmän och medvetenhet förmänsve snarare om normer
könsadekvat beteende avslöjar verkligade motiven. kan användaän Män också
alkohol självmedicinering, vill kanske inte för sig själva erkänna,som men ens

de känner känslomässig och sårbarhet. Kvinnor kan eftersmärta strävaatt att
bli berusade kan endast medicinsk användning rusmedel påaccepteramen av
grund socialt betingade Reed 1991av normer.

Alkohol och sexualitet

Rohsenow m.fl. 1988 diskuterar underliggande orsaker till missbruk och
visar sexuella i barndomen vanligareövergrepp bland missbrukareär änatt
vad oftast kommer fram. behandlingsenhetBland patienterna på försom en
missbrukare i USA 20 kvinnorna de varitprocent spontant attuppgav av

för sexuella i barndomen.övergrepp När rutinmässigt börjadeutsatta man
ställa frågor sexuella ökade andelenövergrepp kvinnor berättadeom som om

tillövergrepp 75över Jämförelser tillgängligamed siffror för icke-procent.
missbrukare visade antalet offer för sexuella signifikantövergreppatt var
högre hos missbrukare.

Flera kliniska undersökningarna pekar enstämmigt på ökad risk för alko-en
holmissbruk hos kvinnor varit för incest, våldtäkt och andra for-utsattasom

sexuella Smidth-Fibigerövergrepp 1991. Från behandlingsprogrammer av
för kvinnor med alkoholproblem Reed 1991 till 90rapporterar att upp pro-

kvinnor med missbruksproblem har varit för sexuellacent övergrepputsattaav
under barndomen. faktumDet i cirka hälften alla fall förövaren varitatt av
berusad vid visarövergreppet på koppling mellan alkohol ochtypen annan av
sexuella övergrepp.

En kvinna generelltär för starkare social kontroll i familjensett utsatt än en
både under dotteruppväxten och i livet maka ellerman, som senare som

samlevnadspartner. Social kontroll kvinnors bruk alkohol funnitsharav av
under många epoker och kan knytas till innebär förakt och för-normer som
dömelse berusade kvinnor, där också kopplas till sexualitet.rusetav
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En kvinnas alkoholbruk påverkar både omgivningens och hennes egen upp-
Ävenfattning henne kvinna. kvinnors bruk alkohol blivitharom som avom

fortfarande maskulintallmänt konsumtion alkohol be-ettmer anses av vara
teende det godkänt för dricka, till och med kraftigtoch är män att attmera

kvinnaberusa sig. berusad strider fortfarande den traditionella bildenEn mot
kvinnan. Sexuell aktivitet förknippas allmänt med kvinnor drickerav som

alkohol kvinnas berusning beredvillighet.och tolkas tecken på sexuellen som
amerikansk studie testades kvinnor drickerI ärstereotypen atten som mer

villiga till sexuell kvinnor tillfrågade de någonsinVuxna blevsamvaro. on
blivit mindre nogräknade i sitt val de hade druckit alkohol. Baranärpartnerav
8 kvinnorna överhuvudtaget alkohol instämde. Mananväntprocent av som
fann ingen skillnad mellan kvinnor litede använde mycket ellerstörre som
alkohol. bekräftadeResultatet alltså inte på de kulturellt betingadenågot sätt

Åförväntningarna. sidanandra dokumenterade studien bister aspektannanen
denna 60 kvinnorna rapporterade de hade blivitstereotyp: procent attav av

för sexuell aggression de druckit alkohol. Förväntningen alkoholnärutsatta att
kvinnor promiskuösa leder till sexuell aggressivitetgör alkohol-att mot en

påverkad kvinna enkät blandEn collegestudenter visade bådeaccepteras. att
kvinnor och bedömde våldtäktsman mindre ansvarigmän hanatt en var om

berusad. offretDäremot ansågs ha skuld till det inträffade honvar mer om var
berusad Blume 1990. blandEn enkät gymnasie-eleversvenskaen grupp gav
motsvarande resultat. förhärskandeDet flickasynsättet måsteatt tavar en

för vad hon gjorde hon berusad, medan berusadäven när pojkeansvar var en
inte alltid kunde sina handlingar referatrå i Aftonbladet 53 1992.över

Sammanfattning kommentaroch

70-taletPå tolkades kvinnors alkoholbruk tecken på osäker könsidenti-ettsom
Utgångspunkten den traditionella uppfattningen vad det innebartet. var attom

kvinna och de kvinnorsom anledningnågon inte kunde leva tillvara av upp
denna kvinnoroll löpte risk bli alkoholmissbrukare.attsanna

På 80-talet för vad den ökande jämställdheten skulle få förstorvar oron
konsekvenser. Om den sociala kontroll begränsade kvinnors alkoholbruksom
försvann skulle kvinnornas alkoholkonsumtion omedelbart stiga till männens
nivå. Alkoholproblem skulle bli prisdet kvinnan fick betala för jämlikhet.
Cullberg 1984 skriver det ökande alkoholmissbruket hos kvinnor s 296:om

Det sammanhänger dels med förändrade yrkesroller och dels med allmänt
förändrade könsroller minskar den sociala kontrollen kvinnan ochöversom

henne för möjlighetenäven ga in i maskulintutsätter dryckes-att ett mera
mönster.
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kvinnor hittillsProfetior kommer dricka har inte besan-mänatt attom som
i stället kvinnligt fram relativthar dryckesmönster vuxit med högnats, ett nytt

konsumtion och låg berusningsgrad. fundamental skillnad mellan kvinnorEn
och verkar dock mycket bestående. Kvinnor förväntas fortfarandemän vara

ansvariga för sina handlingar berusningde berusade, medanäven ärvara om
åtminstone delvis fritar från handlingar. Kopplingenhans mellanen man
alkohol och sexualitet fortfarande kvinnanstark och drabbar dubbelt medär
alkoholproblem; hon blir lovligt offer för alkoholinducerad aggression.ett

Även den forskning redovisats i denna översikt riktad sambandetär motsom
mellan kvinnans alkoholproblem förändringaroch strukturella i kvinnans
villkor. Fokus dock inte kvinnanslängre oförmåga hantera deär på att
ändrade livsvillkoren de svårigheter och hinder kvinnor i formmöterutan av
enformiga få möjligheterarbeten och påverka sin arbetssituation. Det äratt
inte multipla roller kvinnor anledning tillgripa alkoholattsom ger som pro-
blemlösare, oförenliga roller föroch eller få roller. Jämlikheten mellanutan
kvinnor och har ökat i det svenska samhället, fortfarande finnsmän stormen
ojämlikhet drabbar kvinnor både i arbetsliv och familjeliv.Det inteärsom
ökad jämlikhet driver kvinnor överkonsumera alkohol, bristen påatt utansom
jämlikhet.

Denna Översikt aktuell kunskap kvinnoröver och alkohol visar denattom
centrala frågan bör ställas inte vilka kvinnor får alkoholproblemärsom som
utan:

I vilken livssituation och under vilka omständigheter använder kvinnor
alkohol

Hur kvinnormånga har problem med alkohol

Kvinnors alkoholkonsumtion har ökat under de decennierna. Varförsenaste
denna ökning skett, hur den har och huruvida den fortfarande pågår harsett ut
varit föremål för mycken forskning och debatt. Särskild uppmärksamhet har

doldaägnats det alkoholmissbruket, ofta specifiktsom anses vara en
kvinnlig företeelse. Undersökningar hur många kvinnor har alkoholp-av som
roblem har olika och ibland motsägande resultat. Omfattningengett detav
dolda missbruket till delenär största okänt och bidrar till alla siffrorgöraatt
osäkra.

Bristen kunskappå kvinnors alkoholvanor beror också hur forskning-påom
bedrivits. Forskare inte med data kvinnor vid statistiska beräkning-taren om
ibland med motiveringen kvinnorna fåså deär beräkningarna.störattar, att

Att inte skilja kvinnorpå och vid bearbetningmän data är strate-av en annan
gi. Ett tredje indikatorersätt är använda alkoholkonsumtionpå inteatt som ger
utslag för kvinnors lägre konsumtion och annorlunda beteende.
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kvinnors alkoholbruk harkunskapsöversikten först hurdelDenna ägnasav
från aktuella studier1955. Därefter redovisas resultat någraförändrats sedan

yrken och sainhällsskiktkvinnor i befolkningen, i olika åldrar,hur mångaav
alkoholkonsumtion.har högsom

Förändringar kvinnors alkoholvanorav

införts i Sverige 1914.avskaffades den alkoholransonering motbok1955 som
Ända tillhade kvinnan inte självklartfram till motbokens slopande rätt egen

få inköps-kvinnor med god vandel kunde efter ansökanEnsamståenderanson.
tilldelning Kvinnor ingick äkten-med betydligt lägre än män.rätt, sommen

mindresin motbok indragen. Att kvinnor fick så mycketskap fick vanligen
fick alls, motiverades med dede någon ansågsän männen, attomranson

medicinskt bruk Bruun 1985.behöva alkohol enbart för
konsumtionen alkohol snabbt,alkoholransoneringen upphördeNär steg av

ökade har förkla-de alkoholrelaterade hälsokonsekvenserna Dettaän mer.men
i ökade sin konsumtionmed det synnerhet högkonsumenterna närrats att var

motboken försvann. Alkoholmissbruket ökade bland ungdomar ochmest
kvinnor Romelsjö 1987.

Enligt 1993 1955 kvinna 50Dahlgren räknar med det 1 på mänattman var
hade hög alkoholkonsumtion. 1993 räknar med l kvinna 4-5påattsom man
dricker mycket alkohol.män

Alkoholkonsumtionen bland svenska kvinnor fortsatte öka under 1970-ta-att
let, i huvudsak det de kvinnorna svarade för konsumtionsökning-var unga som

Under 1980-talet varierade kvinnors konsumtion något uppåt eller nedåt,en.
förändringarna inte och tydlig trend inte inågon de under-storamen var syns

sökningar konsumtionsvanor genomförs på representativt urvalettav som av
befolkningen CAN 1992.

Undersökningar från början 70-talet visade omkring latt procentav av
svenska kvinnor alkoholberoende. pågåendeEn undersökning ettvuxna var av

representativt urval svenska kvinnor pekar omkring 2på kvinnoratt procent
har alkoholproblem Spak 1993. Denna undersökning visar också kvinnorsatt
dryckesmönster stabila, högkonsumenternaär ökar inte sin konsumtion till
missbruk. Däremot ökar antalet högkonsumerande kvinnor de miss-änmer
brukande.

Antal kvinnor med alkoholproblemi olika grupper

1979 gjordes studie alkoholvanor i Norden. visadeDen yrkesarbetan-at.en av
de svenska kvinnor i åldern 20 29 konsumerade alkohol och hemar-mest att-
betande 20 29 åringar i Sverige och på Island hade mycket låg alkoholkon--
sumtion Järvinen Olafsdottir 1986.
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kvinnor alkoholp-yrkesarbetande1985 har cirka 3Enligt Lenz procent av
finns i huset stigerdär företagshälsovårdenföretagenroblem. I de större

företagalkoholproblem. dessa har dekvinnor med kända Idock procenttalet
anställda bättre.också känner dekontakter med FHVanställda tätare som

konsumtionsocialgrupperna och 2 högreEnligt har kvinnor 1 änLenz ur
alkohol-blir de sociala konsekvensernai socialgrupp däremotkvinnor av

kvinnorna i socialgruppkonsumtionen förstörre
dricker alko-kvinnor bor i städerKvinnor högre socialgrupp och mersomur

kvinnan och ensamståen-högkonsumerandehol andra kvinnor. Den ärän ung
utbildning god ekonomi. Dahlgrenhar bra ochde, bor i storstad och arbetar,

1993
landstingsanställda, huvudsak-1990 gjorde enkät blandLindén-Boström en

visade sigalkoholvanor. deligen kvinnor, deras 11 svaratprocent av somom
biträdespers-flesta fanns blandhögkonsumenter. högkonsumenternaDevara

tjänstemän mellan-tjänstemän. högre tjänstemännen och påonal och lägre De
nivå drack minst alkohol.

representativt urvalVid slutet 80-talet studerades alkoholvanorna på ett avav
mellansvenska vårdcentraler. Resul-invånarna i upptagningsområdet till några

kvinnorna i riskzonen det gäller alkohol-visade 6 låg närtatet att procent av
konsumtion minst kvinna storkonsument alkohol,och 10:eatt var var av
däremot det bara 2 kvinnorna medgav de drack förattprocentvar av som
mycket. T ibblin 1992

Vid hälsoattityder i Gävleborgs Hyllien-enkät levnadsvanor och länen om
1991mark 3 kvinnorna de hade riskkonsumtionprocent attuppgav av en

minst 15 alkohol vecka.ren per
1983 undersöktes i Malmö 42-åringars alkoholvanor. Resultatet visade 4.6att

kvinnorna och 15.5 alkoholproblem.hademännenprocent procentav av
Undersökningen visade också proportionen kvinnor och imänatt var samma

med redan kända alkoholproblem i tidigaremed iden-gruppen som gruppen
tifierade alkoholproblem. Enligt denna undersökning intealltså det doldaär

Österlingalkoholmissbruket unikt kvinnligt fenomen m.fl. 1992.ett

Sammanfattning och kommentar

Svenska kvinnors alkoholvanor ökade generellt enligt undersökningar fram till
och med 70-talet. Därefter har intedet varit sig minskningnågon större vare
eller ökning vid befolkningsundersökningar. Flera resultat pekar dock på en
ökning antalet högkonsumerande kvinnor, dvs kvinnor med det nya kvinn-av
liga dryckesmönstret beskrivet Järvinen Olofsdottir 1986. Mätningarav

konsumtionen i befolkningen mått och Romelsjö 1992är ett grovtav som
påpekar kan förskjutningar konsumtionen mellan ske detutan attav grupper
avspeglas i totalkonsumtionen.
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inte jämförai speciella gårUndersökningar alkoholvanorna attgrupperav
yrkes-i alkoholkonsumtion mellanresultaten visar skillnaderpå storamen

Undersökningargeografiska områden.olika åldrar, samhällsskikt ochgrupper,
närliggandeskillnader mellanfrån landsting visar bland påtvå annat stora

kommuner.
för mycketkvinnor använderfå frågan hur mångaAtt något på om somsvar

refererade undersökningar. Denalkohol inte möjligt med hjälpär ovanav
siffror intressanta och relevanta.viktiga frågan emellertid vilka ärär som

den kvinnli-Vilket egentligen exakt hur mångavärde har det att veta av vuxna
alkohol praktisktbefolkningen i Sverige överkonsumerar Mer an-ga som

i olika yrken, åldrar, livssitua-vändbar kunskap bör hur kvinnormångavara
tioner, konsumerar mycket alkohol.regioner etc som

alkoholvanor de lokalaoutnyttjad källa till information kvinnorsEn ärom
SPRI:shälsovaneundersökningar genomförs i olika regioner i Sverige. Isom

publicerade 1985 1992databas fanns tolv hälsovaneundersökningar som-
befolkningen i landsting, regioner, kommuneromfattade hela eller delar av

rundringning visade i flera län planeraseller delar kommuner. En attav
genomför-hälsovaneundersökningar. Med undantag undersökningar, tvåtreav

frågor undersökningarna,da och planerad, ingår alkoholvanor i docken om
något olika formulerade. jämförelse mellan dess undersökningarNågon är

inte möjlig.dock Data har bearbetats och redovisas olika och bara ipå sätt
hälften undersökningarna alkoholvanorna redovisade uppdelade påav var
kvinnor och män.

I sin nuvarande form dessa hälsovaneundersökningar, med några undan-ger
inte mycket fakta kvinnors alkoholvanor och det har väl heller intetag, om

varit avsikten. Mycken kunskap skulle kunna utvinnas ingåendegenom en mer
och annorlunda bearbetning data kvinnors bruk alkohol. Sådan infor-av om av
mation kvinnors alkoholvanor, tillsammans med relevant informa-om annan
tion kvinnors situation, skulle bra underlag för planering verk-utgöraom av
samhet riktad till kvinnor med alkoholproblem.

Utformning verksamhet riktad till kvinnor medav
alkoholproblem
Att ha problem med alkohol och kommer med sannolikhet förbliär stor att
skamligt för kvinnor,många försökernågot de dölja. För verksam-attsom en
het skall kunna kvinnornå med alkoholproblem och hjälp,dem stöd ochge

den eftermåste avpassad kvinnornas behov och verklighet. Innehållet ivara
detta avsnitt hur verksamhet inriktad kvinnorpå med alkoholproblem börom

utformad bygger aktuell litteratur erfarenheterpå och från arbetet påvara egna
mottagning för kvinnor med alkoholproblem Andersson 1986b.en
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Hur kvinnor med alkoholproblemnår man

Erfarenheter från EWA-kliniken visar hur viktigt det informationär att om
verksamheten sprids via olika kanaler. Kvinnors alkoholproblem och den
möjlighet till behandling EWA-kliniken erbjuder har beskrivits och dis-som
kuterats i TV och radio, i dagspress och veckopress och väl utformadegenom
skrifter lätt tillgängliga på apotek, systemet, vårdcentraler. En viktig konse-
kvens denna publicitet blev fler kvinnor trädde fram och sökte hjälp förattav
sina alkoholproblem.

Det främst förvärvsarbetandeär kvinnor via information inåssom massme-
dia eller arbetsplatsen.på Icke förvärvsarbetande kvinnor svårare Enär nå.att

klart överrepresenterad bland de sökte behandling pågrupp som var som
EWA-kliniken ensamstående kvinnor med barn. vanligenDetvar unga var
observant daghemspersonal eller socialsekreterare rådde dem sökaattsom
hjälp. kvinnorDessa mycket hade ofta psykiatrisk problematikvar ensamma,
och förmådde inte själva förändra sin situation. Dahlgren Willander 1991
Erfarenheter från Norge visade i tidningar rekryterade någotatt annonser en

problemdrickare de sökte viaän traditionella vägar.annan grupp av som mer
Kvinnor med måttliga alkoholproblem sökte initiativ.på Duckert 1988.eget
För nå kvinnorna företagshälsovårdenär viktig kanal. Kvinnor sigatt sökeren
till stöd och rådgivning anställda iåt utsträckningstörre änprogram som ger

visarmän. Det sig dock kvinnor söker sig till dessa andraatt program av
anledningar och under andra omständigheter Kvinnorän män. söker oftare än
män på grund krissituationer i familjen, sjukdom och skilsmässa,av som sorg,
och då uppenbaras också missbruksproblem Aaron 1991.
Mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, vårdcentraler, försäkringskassan,
kvinnoföreningar viktigaandraär kanaler för information alkoholproblemom
och möjligheter till hjälp och stöd.om

Hinder för kvinnor söka hjälpatt

Det finns dock många faktorer hindrar kvinnor försöker hjälp sina alkohol-att
problem. Kvinnan inte själv alkoholen problem.är Familjenattanser ett -
särskilt maken kan aktivt motverka kvinna söker hjälp. Läkare frågaratt en-
inte alkoholvanor.om

En faktor framhålls alltmer kvinnorär inte det alkoholatt ärsom attanser
deras huvudproblemär Baily 1990, Smidth-Fibiger 1991, Spak 1993,som

Thom 1986 och därför det lönlöst söka hjälp för dem. Många kvin-attanser
alkoholproblem följd sina andra problem och söker hjälp förnor ser som en av

dem i första hand.
Detta kan i del fall bero på kvinnorna ha rationaliserat eller förklaratatten

bort beteende de kände särskilt oacceptabla for kvinnor, kansom var men
också tolkas bristande motivation hos kvinnan och forevänd-som tas som en
ning omgivningen för slippa ingripa. Baily 1990, Thom 1986attav
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behandlingsökamotståndockså de möterKvinnor mot attattrapporterar
från släktingar,kvinnor fick stödverkadefamilj och Detfrån vänner. som om

alkoholproblem Bailysinabehandling förbarn, börjamake, ochandra än att
sig hansvanligt makenDahlgren 1993 det sätter1990. Enligt är emot attatt

brukar däremotandra släktingarbehandling. Barn ochsökerhustru uppmuntra
hjälp.kvinna sökaatten

missbruketskedeofta hjälp isöker kvinnor såEnligt 1985Lenz ett sent av
kroppsliga hälsanpsykiska ellerförsämring denlett sådandet att ettatt aven

och läkarensförnekandeaktuellt. Kvinnornasomhändertagande kan bliakut
tidiga-läkarbesökinte ställts vidalkoholvanorgjort frågorrädsla har omegen

sigövergiven maken och gårKvinnan bliri förloppet. ett nyttgenomneravre
alkoholiseradäktenskap med man.en

alltidoch kvinna inte gör1993 läkareenligt Spaksvårighet ärEn att enen
förekom-Båda varianternaalkoholkonsumtion.bedömning kvinnansavsamma

patienten,intealkoholproblempatienten harläkaren attatt att menansermer;
Spak 1993inte läkaren.alkoholproblempatienten hon haratt menanser

skriverkvinnor ochalkoholproblem hosmissar ofta tecken påLäkare ut
depression.till ochför söka efter orsaken ångestlugnande medel istället att
lösningundvikande påanvändningen ellerförstärker drogerDetta somav

läkemedel eller andra drogerbearbetning. sikt kanistället för På kortproblem
och henneeller återgealkohol hjälpa kvinna klara ångestatt trauma ensom en

hindra henne frånsikt kommer detkontroll sitt liv. På långkänsla över attav
självkänsla ochsitt liv, öka sinaktivt bearbeta sina problem, kontroll överta

1991förbättra sin situation. Reed
för sig själv. Kvin-självkänsla, man skall inteKvinnor har låg någotgöra

mobiliserasjälvtillit och altsåmed alkoholproblem har mycket låg måstenor
viktigt behand-kraft för söka behandling och det dåmycket är attextraatt

för alkoholproblem visadelingen Intervjuer med kvinnor i behandlingär rätt.
trodde dethälften kvinnorna inte ville söka vård eftersom de inteknapptatt av

skulle hjälpa. Smidth-Fibiger 1993.
för kvinnan fåAtt träda fram och söka hjälp för alkoholproblem kan en

sina eller förloranegativa konsekvenserna. De kan få barn Omhändertagna
fåvårdnaden dem, drabbas social utstötning och dessutom riskera attom av en

behandling efter Litman 1986.inte avpassad deras behovärsom

Tecken alkoholproblempå

intensiva skam kvinnor känner inför sina alkoholproblemDen många görsom
alkoholistde känner sig märkta. En kvinna beskrev det hon hadeatt attsom

stämplat i Som kompensation blir kvinnor mycket medmånga nogapannan.
sitt prydliga och välklädda. de vanliga signalerna högDetta pågöryttre, att

dålig hygien inte kan användas föralkoholkonsumtion slarviga kläder ochsom
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identifiera kvinnor med alkoholproblem, det gällaatt må arbetskam-vänner,
klienter eller patienter.rater,

Tidiga signaler kan till exempel svikande arbetsprestation, trötthet, håg-vara
löshet, labilt beteende och hög korttidsfrånvaro. Mer subtila signaler kan vara
kompensation överdrivet perfekt med omsorgsfull make ochyttregenom up
dyrbara kläder, tidvis utföra arbetsuppgifter överdrivet perfekt liksomatt
tendens till isolering. Detta gäller förändringar beteendet under längreav en
tid i förhållande till hur kvinnan normalt brukar bete sig. Ett tecken kanannat

kvinnan fritiden,på efter ha druckit alkohol,att ibland ringerattvara upp
arbetskamrater eller chef för plötsligt diskutera problem arbetetpå eller iatt
privatlivet dock hörbart alkoholpåverkad. illanderW 1991utan att vara

Läkare tänker sällan på problem med alkohol eller andra dra-ger de be-när
Ävendömer välklädd, säker, effektiv, yrkesarbetande kvinnlig patient. i deen

fall där patientens klagomål och fysiska tillstånd tydliga tecken brukarger
frågor kring alkoholkonsumtion inte ställas. Styrda identifierarstereotyperav
sjukvårdspersonal inte kvinnor med alkoholproblem förrän på stadiumett sent
Blume 1990.

Kvinnor med alkoholproblem söker ofta läkare för rad fysiska besvären
såsom magvärk, huvudvärk, migrän, sömnproblem, depression, trötthet,oro,
blodbrist och gynekologiska besvär Lenz 1985. Att frånutgå manliga in-
dikatorer hög alkoholproblempå offentlig berusning, slagsmål ochsom arres-
teringar under berusning gör inte upptäcker kvinnor har alkoholp-att man som
roblem Schmidt m.fl. 1990. Spak 1993 undersökte olika identifierasätt att
kvinnor med akoholproblem och fann det bäst resultat kvin-att som gav var

reaktion på: Jag jag har eller har haft alkoholproblem.nans attanser
I studie i USA Blume 1990 uppmärksammade sjukvårdspersonalen inte
alkoholproblem hos mellan 34 och 93 de patienterprocent vidprocent av som
närmare undersökning visade sig missbrukare. Den andelenstörsta mis-vara
sade diagnoser fanns bland kvinnor och bland patienter från överklassen. På en
gynekologmottagning visade det sig 12 kvinnorna kom föratt procent av som
rutinkontroll och 21 kvinnorna sökte förprocent premenstruell spän-av som
ning hade alkoholproblem. Blume påpekar utbildning sjukvårdspersonalatt av

kvinnor och missbruk är främsta behoven inomom våroen.ett av
På Försäkringskassan i Stockholm har projekt för under-startat ettman att

söka hur mycket kvinnors upprepade korta frånvaro kan förklaras medav som
alkoholproblem och detta är sätt uppräcka doldaett alkohol-attom annars
problem.
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hjälpUtformning av

hadealkoholproblemmedkvinnorsedan komdelFör år rapporter attomen
kvinnor-detbehandling. Dåbehandlingresultat mänänsämre trots varsamma
förutformningeller dess män.kvalitetbehandlingensinteifrågasattes,somna

sinahjälp forsökaträda fram ochmotståndKvinnor upplever attmotstortett
det. Destodekonsekvenser görnegativaoch riskeraralkoholproblem om

kvalitet ochhögerbjudsbehandling deoch den ärhjälpdenviktigare då att av
behov.avpassad för deras

tid be-mycket åthadekvinnor ägnatvisadeDanmark mångastudie iEn att
hördasedda ellersig intekändehade hjälpt. Deintehandlingar somsom

villedeinteinte dettyckteerbjudits samtalhadeindivider. De nog,varmen
1993.Schmidth-Fibigersig självaförståha hjälp att

meddet klarapåi allmänhettycks kvinnorna1992 attEnligt Dahlgren vara
problematikvidare rörmycketdel iendastderas missbruk utgör somenen

förändring.förstaNykterheten baralivssituationen.hela är motsteget
behandlingsplane-socialpolitik,inomalkoholproblem focuseraskvinnorsNär

alkoho-kvinnorna ochgravidablir det oftast defördelning medelring och av
alla andrafrånbortsefocuseras. tenderarfostret Maneffekterlens på attsom

själv-depression, lågångest,kvinnor upplever;missbrukandeproblem som
andrasexuella ellerblivit förföljder haochkänsla för barnen utsattattoro

Reed 1991.övergrepp

strukturVerksamhetens

kvinnor,barntillsyn, bara föröppettider,anonymitet,Avskildhet, generösa
sökerkvinnorviktiga för faktorerpersonal oftakvinnlig somavsomanges

alkoholproblem.hjälp för
forskningsinstitution sambandbefann sigbehandlingsenheten påAtt utanen

viktigkvinnornaordinarie alkoholbehandlingscentramed som enangavs av
kvinnornaenligt 1988.anledning de kontakt Duckert Mångaatt tog av var

oftadolda alkoholproblem. dessutomsocialt framgångsrika med De var ensam-
sina barn derasmycket rädda för förlora vårdnadenmödrar och att omomma

alkoholproblemvisste mycket väl de hadealkoholproblem upptäcktes. De att
offentligvända sig tilldem. de tveksammaoch ville något Mengöra attvar

möjliga negativa konsekvenser.vård grundpå av
vård förtillgång till barntillsyn och slutenbehandlingstid, kvällsöppet,Lång

för kvinnorna enligt Dahlgreninleda behandlingen viktiga faktoreräratt
1992.

och väl med-ofta starka skuldkänslor sina barnKvinnorna har ärgentemot
få hjälpdet finns möjlighetbarnen inte mår bra. Att ävenattvetna att enom

frånvisar erfarenheter bådeför barnen viktigt för kvinnornaoch behandling är
Baily 1990.Dahlgren 1993 och andra länderEWA-kliniken
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Att verksamheten inriktad bara kvinnor framhållsär på många kvinnorav
förutsättning för söka hjälp, medan inteandra tycker det spelarattsom en

någon roll, bara det lugn miljöär och de inte behöver sitta i stökigt vänt-ett
Även det gäller personalennär skall enbart kvinnlig ellerrum. om vara

finns ingen enhetlig uppfattning.
I utvärderingen verksamheten har kvinnorna själva framhållit det varitattav

positivt enheten varit enkönad, de skulle inte sökt Däremot kundeatt annars.
det underlätta kontakten med deras eventuella ellermän medpartners en
manlig personal på enheten. Dahlgren 1992

Det inte närvaro i sig avskräcktemän kvinnor från behandlingvar av som
enligt Smidth-Fibiger 1993, de signaler behandlingen förmedlade,utan som

missbrukande kvinnor blev de stämplade avvikande och omoralis-att som som
ka. Många kvinnorna föredrog dock behandlingar och terapigrupper med både
kvinnor och De tycktemän. de fick ökad förståelse för sina missbrukpartners
och blev rustade tackla sina de hörde vad andraatt mänpartnersmer om
berättade. Men detta kan också utslag kvinnlig förnekelse ochettvara av
minska kvinnornas benägenhet bearbeta sina problem. Enligtatt av egna
Smidth-Fibiger kan inte dra entydiga slutsatser blandade eller enköna-man om
de institutioner, sannolikt behövs båda.

Även det gällernär skall arbeta med individuella samtal eller medom man
finns det inga enkla En hel del de kvinnor söker hjälpgrupper svar. av som

har lågså självkänsla ide början behandlingen inte klararatt sitta iattav av
med andra kvinnor. För kvinnormånga det ocksåär så ochgrupp nytt ovant

intresset koncentreras kring dem. Attatt de får sig heltägna åt sig själva
under den tid stödsamtal blir viktigt inslag i stärkandetett derasettvarar av
självkänsla.

För kvinnor har dåligt socialt stöd kan samtal i brasom grupp vara en me-
tod. Kvinnorna tenderade använda förstöd hanteraatt liv-attgruppen som
sproblem och för få perspektiv sinpå alkoholanvändning.att Kvinnorna som
tillhörde visade bättre behandlingsresultat de fickett än baragruppen som
individuell rådgivning. Det verkade kvinnorna fick behand-som utom mer av
lingstiden, de hadenär tillfälle diskutera kvinnospecifika frågor och fåatt
socialt stöd från gruppmedlemmarna. Baily 1990

Behandlingens innehåll

Kvinnor skyller sig självapå detnär är något de inte klarar och hänför detav
till de lyckas.när Att dennatur låga självkänsla präglar kvinnor medsom
alkoholproblem måste beaktas vid utformning innehållet i behandlingenav
påpekas många forskare och behandlare.av

Behandling med jagstärkande stödsamtal och mindre fokusering på hårda
konfrontationer och nedbrytning försvar föredraär för kvinnor med tidigattav
alkoholproblematik Bergman m.fl. 1992.
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orsakerna undan-bakomliggandeminskar ofta deMissbruksproblemen när
fåsjälvförtroende ochkvinnansdet också viktigt stödjaröjs. Därför är attatt

grundfel. kvinnor har pådet inte hennes Mångahenne förstå äratt att av
tabletter förtagit till alkohol ellereller i det privataökad i arbetet attpress
klaras ochhandledning kan situationenGenom stöd ochdämpa sin upporo.

alkoholkonsumtionen 1985.minska Lenztablett- och
metodik denriktar sig till kvinnors behövs änI meren annansomprogram

fömekande. Etttill bryta igenomkonfrontativa syftartraditionella attsom
kvinnor kärmer sigfelaktigtsådant förhållningssätt heltär gentemot som

1991.och skuld Mumméovärdiga och fulla skamav
inte får moralisera ochvid behandlingviktigaste regelnDen är att man

livssituationSamtali första hand fakta skall tala.skrämma. Det är omsom
alkoholen.alternativ till Attskall leda till finneroch arbetssituation att ettman

viktigt.flyktmedel med kan svårtalkohol någotersätta annat vara mensom
sin rökningdricka, kanErfarenheter visar kvinnor slutaratt trappa uppsom

1985ocheller Lenztröstäta.
relationer och delalkoholproblem lever i trassligaMånga kvinnor med en
ofta. Initialt kan dockFamiljebehandling förordashar missbrukande partners.

självstän-kvinnans för låg. Kvinnan uppleva sigsjälvkänsla måste som envara
jämbördig i familjebehandling.dig individ innan hon kan ingå partsom en en

hinder för familjebehandling:Dahlgren 1992 pekar på ärpartnernett annat
familjebehandling.ofta ambivalent till kvinnans behandling och negativ till

Primärvårdens roll

Primärvården utpekas i svensk och internationell litteratur bäst lämpad attsom
kvinnornå med alkoholproblem både vad gäller identifiering och behandling.

varken i Sverige eller i primärvården särskilt positivMen andra länder tillär
denna roll.

väl känt intressetDet för med alkoholfrågor varierar mycketär arbetaatt att
inom primärvården och ofta inte förklaringEn den särskiltsåär arstort.
tidigare obefintliga utbildningen. sina håll känner förnärmast På attman oro
arbete patientermed med alkoholrelaterade tidproblem skulle mycket ochta
kraft från andra viktiga uppgifter. Vid försök vårdcentral detpåett togen
dock bara 3 läkarens tid. Ofta kan det dessutom sigröraprocentca av om
patienter söker primärvården olikaför många problem ochsom nu som svarar
för del primärvårdens kostnader. Från flera håll i Sverige har ocksåstoren av
redovisats intressanta erfarenheter insatser i primärvården för medav personer
alkoholproblem. Romelsjö 1992

Primärvården sannolikt det effektiva kvinnor med alko-är nåsättetmest att
holproblem. Svårigheten ligger mobilisera instanserdessa så störreatt att en
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uppmärksamhet och riktas alkoholproblem. Thomdel deras motresurserav
1986

diagnosen alko-Vid intervjuer med engelska allmänläkare visade det sig att
emotionella och intellek-holproblem, särskilt i tidigt skede, vållade läkarnaett

definiera alkoholkonsumtiontuella problem. Läkarna upplevde krav på att som
acceptabelt ochproblem de egentligen upplevde det normal ochnärett som

de kände sig maktlösadessutom krav problempå göra någotatt ett som
inför. Smith 1992

skall först och främst råd och följa och överlåtaPrimärvårdsläkaren ge upp
eventuell medicinsk behandling eller sjukskrivning alkoholproblem tillp g a

interventionspecialister. Primärvårdens uppgift enkel inte ställ-är tarsom
ning till i förloppet ingriper riktar uppmärksamheten vadpåutanvar man mer

primärvårdsläkare. insats kanrimlig och möjlig insats från Dennaär ensom
bestå delar:tvåav

1 Identifiering alkoholpatienter och kartläggning förbrukningensav av
omfång.

2 Ge följaråd och patienten tid. Aasland 1992överupp

Kvinnor med alkoholproblem söker i utsträckning primärvården förstor pro-
Ävenblem kan alkoholrelaterade. kvinna inte aktivt förnekarsom vara om en

det faktum hon har alkoholproblem, det sannolikt hon sökeräratt attmer
hjälp från instanser hon har den kompetens och kunskap ärsom anser som
relevant för hennes aktuella problem. Baily 1990

Förebyggande åtgärder
mycketEn del kvinnors alkoholproblem problemrelaterade,stor av anses vara

kvinnordvs använder alkohol problemlösning, självmedicinering ellersom
överlevnadsstrategi.

förstaDen delen denna översikt aktuell kunskapöverrapportav ger en om
situationer och omständigheter kan driva kvinnor överkonsumeraattsom
alkohol. Den andra delen pekar skillnader mellan yrkes-rapporten storaav

åldrar, samhällsskikt och geografiska områden det gäller kvinnornärgrupper,
med hög alkoholkonsumtion visar också motsägelser och brist påmen
kunskap.

Förebyggande åtgärder bör naturligtvis ske på nivåer.två Dels förändra
kvinnors villkor i samhället så deras behov använda al..ohol minskar.att attav
Dels kvinnornå på utveckla alkoholproblem.väg tredjeDen delenatt att av
denna redovisar kunskap hur sådan verksamhet bör utformad.rapport om vara
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Företagshälsovård, sociala servicecentraler, försäkringskassor, gynekolog-
mottagningar, barnavårdscentraler, mödravårdscentraler har kontakt medetc

kvinnor. Tillsammansmånga med primärvården de viktiga instanser förär att
upptäcka kvinnor tidigamed alkoholproblem. Personalen bör därför få ut-
bildning både tidiga signaler på alkoholproblem och hur medpratarom man
kvinnor alkohol. förMen detta skallarbete kännas meningsfullt måsteattom

ha erbjudanågot kvinna med alkoholproblem. Någonstansatt attman en
hänvisa henne där hon blir väl omhändertagen.vet attman

1983 öppnades mottagning för kvinnor med alkoholproblem Södersjuk-påen
huset i Stockholm. Denna mottagning har kvällar ochtvå förmiddagöppet en

vecka. Personalen består sjuksköterska och kurator, båda halv-per av en en
tidsantällda, läkarkonsult 9 timmar vecka och sekreterare 8 timmarper per
vecka. Mottagningen efter tidsbeställning. Majoriteten de kvinnortar emot av

sökte sig dit under de första åren hade inte tidigare sökt hjälp för sinasom
alkoholproblem och den neutrala placeringen, möjligheten kommaatt attangav
på kvällen och mottagningen riktade sig enbart till kvinnor faktoreratt närsom
de skulle söka hjälp. Se Andersson l986b för utförligare beskrivningen av
denna mottagning

En mottagning efter denna modell kunde placeras i anslutning till vårdcentra-
len. Ansvarig läkare skulle kunna intresserad distriktsläkare eller specia-vara
list på alkoholvård. En sådan mottagning med specialutbildad personal och
verksamhet utformad efter kvinnors behov skulle kunna stöd och behand-ge
ling till kvinnor med tidiga alkoholproblem. Den skulle också viktigvara en
del i sekundär prevention alkoholmissbruk hos kvinnor detgöraattav genom
meningsfullt tidigt upptäcka alkoholproblem och underlätta ör kvinnoratt att
söka hjälp.
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och alko-diskuteras likheter och olikheter mellan kvinnorsI detta PM mäns
alkoholproblem hosholproblem, och åtgärder för förebygga och behandlaatt

flickor kvinnor.och

Angående likheter olikheter mellan kvinnor och mänoch

Sedan gammalt har alkoholbruk varit starkare knutet till mansrollen tillän
kvinnorollen. dricka i kultur uppfattats, och uppfattasAtt mycket har vår
fortfarande, tecken virilitet. Berusning och beteendepå berusatettsom accep-

helt hos hos kvinnor. Denna dubbelmoralpå ärsätt män änteras ett annat en
naturlig delså det könsrollsmönstret knappast uppmärksam-gängse attav man

den.mar
förflutetAtt ha missbrukare och kriminell knappast till fördel förärett som

människa skall leva normalt liv. kan docknågon För detettsom en man
ibland tillvändas fördel han varit missbrukare, visa han tuffäratt atten en
karl, framkalla andras sympati och beundran. kan det någonsinMen vara en
fördel för kvinna berätta förflutet med missbruk fniss-Attatt etten om vara
brukande kvinna bryta inte bara samhällets regler, det ocksåär äratt mot ett

brott vad tillåtet för kvinnor.ärgrovt mot som
Den frågan naturligtvis varför alkoholproblemär bland hälftenstora av

samhällets orsakar alarm, medan förproblem den andra halvanvuxna samma
betraktas socialt faktum. kan följa kvinnansMan särställning detnärettsom
gäller alkoholförtäring både historien och hela den så kalladegenom genom
västerländska världen. Uppfattningen kvinnors dryckenskap avskyvärtatt var
och skulle leda till promiskuitet fanns redan i det antika Rom. Samma kopp-
ling mellan sexualitet och alkohol, rädsla för de krafter släpps lösasamma som

kvinnor börjar konsumera alkohol avspeglas imän, larmrapporternaom som
kvinnors ökande alkoholkonsumtion. Det alkoholbrukär mänsom som vore

det naturliga och bara den sociala kontrollen hindrar kvinnor med alkoholatt
samhällets fortbestånd.äventyra

För kvinnornågra blir dock tillvaron kompliceradså de bryter deatt mot
sociala och blir alkoholmissbrukare. Att kvinnor använder alkoholnormerna

problemlösning, därför mansrollen föreskriver,män så oftaattsom anges som
orsak till kvinnors och alkoholmissbruk.mäns Vi egentligenvet mer om
varför kvinnor använder alkohol kvinnorän män. De konsumerar alkoholsom
i kvantiteter har varit för få för underlag vidutgöra beräkningar,stora att
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fåttfrågor ochställt annorlundaandra metoder,istället har använt merman
till förmissbrukare räcktantaletdet gäller harnyanserade När mänsvar.

onyanseradblivit ensidig,oftastatistiska bearbetningar, resultatet har enmen
den manlige missbrukaren.bild av

tillgripafår kvinnorvilka omständigheterväl kartlagtDet ganskaär attsom
situation,oförmåga påverka sinarbete,alkohol; oförenliga roller, attmonotont

mellankvinnor sambandetrollförlustmissbrukande Hos ärpartner, etc. pro-
dimmasamband insvepta i gråtydligare, hos allablem och alkohol män är en

i grundenfinns tecken tyder på även männensmansroll. Det ärattsomav
alkoholmissbruk problemrelaterat.

förstärksskillnadernaflickor och pojkar olika ochförsta stund bemötsFrån
pojkartidiga har flickor ochunder puberteten. Under de tonåren nästan samma

flickor-sin konsumtion, pojkarna dockalkoholkonsumtion. Båda ökar änmer
ochFlickornas konsumtion kulminerar då övergårfram till 18 ålder.årsna,

med måttlig eller relativt hög konsum-till vad kallas kvinnligt mönsterettsom
fortsätter öka ochblir berusade. Pojkarnas konsumtiontion de attattutanmen

kvantite-20 med manligtkulminerar först efter års åldern mönsterett storaav
berusning målet.starköl eller sprit, ärter

befriar och förändrar verkligheten, löser inga problemAlkohol från ångest
problemen. fundamentala funktion likatillfällig flykt undan Denna ärmen ger

kvinnor upphör likheterna. livssituationför och Men sedan Denmän. som ger
skapar olika kvinnorupphov till den verklighet problem för ochångest, ärsom

stigmatiserarAlkoholmissbruket kvinnan knappast Denmän. men mannen.
berusade kvinnan blir lovligt offer för aggression,betraktad sexuellettsom
den berusade behöver inte för sina handlingar. Sexualitet ärmannen ansvara

kvinnaninte bara kvinnofråga. missbruketDet sviker barnenären som genom
kvinnofråga.inte Barn inte baraär enmannen.

Likheterna och olikheterna mellan missbrukande kvinnor och reflekterarmän
likheter och olikheteri kvinnors och livsvillkor.mäns

Unga flickor

flickorsUnga i missbrukinväg

Flickor mottagliga för och samlar sig information i betydligtär på drogerom
utsträckning pojkar. Flickorna medvetnastörre skadeverkningar-än är mer om
funderaroch kring framtiden. Information droger har effekt flickorspåna om

konsumtion, informationdet har också visat sig och kunskap inteattmen om
kombineras förändringarmed otillfredsställande livssituation räcker detav en
inte, flickorna börjar missbruka fall. Pojkarnai alla inte sig infor-tar av
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mation och deras drogbruk influeras mansrollens bruk ochacceptansav av
missbruk droger. kanske finna förklaringarna tillHär kanäven av man en av

den kortare intensivare utvecklingen missbruk flickor oftaoch hos såav som
beskrivs; flickorna helt enkelt målmedvetna i sitt missbruk pojkarna.är änmer

spridda uppfattningen flickor börjar användaDen de drogerärmest attom
därför förälskar sig i missbrukare. Flickor förförs in i missbruket.deatt en

väl med uppgifterna flesta flickor introduceras iDetta destämmer attom
missbruk pojkarmän orsakoch därav drar många slutsatsen männen ärattav
till flickornas missbrukarmissbruk. Men orsak till flickormänatt attse som

isolera i kedjalänk den utvecklingen missbruk ochär utgöratt en som av
dessutom helt flickors delaktighet inflytande sinaunderkänna i och hand-över
lingar. finns fler faktorer inblandade, flickanDet många bland hurannat
träffande den missbrukande pojkenmannen. gjorde det möjligt förVad henne

dras till honom Vad det saknas i liv och drashennes honär göratt attsom
till det spännande livet och de pojkarna i centrumspännande Det denär
frågan måste ställas. Flickors in i missbruk börjar långt innan devägsom
träffar pojkenmannen introducerar dem. Intervjuer flickor visatmed harsom

intede känt sig tvingade eller övertalade droger, tvärtom,att att testa snarare
de har själva fått för övertalningen. missbrukandestå Den mannenpojken bör

betraktas redskap för flickornas introduktion i missbruk.snarast ettsom
Karnrattryck eller kamratinflytande ofta viktigasteden faktornanges som

bakom tonårings missbruk. Men tonåring har konsumtions-atten en samma
sina kamrater behöver inte betyda kamraterna orsakat miss-mönster attsom

bruket. Att fokusera kamrattryckets i utvecklingenpå roll missbruk, dvs attav
missbrukarungdom därför kamraterna det förenkla mycketgör äratt att etten

komplicerat fenomen. kan dessutomMan undvika laddade diskussioner inte
bara kring familjens betydelse samhällets. haräven Kamraternautan en annan
roll vid utvecklingen missbruk familjen och skolan. Dåligän relation tillav
föräldrarna leder till flicka sin tillflykt till kamrater där fårhonatt taren
uppskattning och Dåligt anpassade flickor blir vanligautstöttaomsorg. av
ungdomar och hänvisade till likasinnade utvecklingFör missbruk äretc. av
familjen och skolan de viktigaste faktorernaäven medan kamraterna har en
underordnad roll.

En kartläggning missbruksutvecklingen flickorhos från Maria Ungdoms-av
enhet i Stockholm visade olika för avvikandemönster beteende miss-ochtre
bruk. flickorEn ändrade plötsligt beteende i 13-14 års ålder, börjadegrupp

borta hemifrån, upproriska föräldrarna, skolka, visa tecken på drog-motvara
användning. Deras utveckling kan betecknas explosiv. Ensnarast som annan

flickor visade tecken problem ipå skolan ganska tidigt, fortsatte medgrupp
utespring, rymde hemifrån, och började använda droger. Utvecklingen av
deras avvikande beteende gick långsammare och stegrades gradvis denänmer
explosiva tredjeEn flickor hade i varit skötsammasättstortgruppens. grupp
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fram till efter grundskolan eller då deras beteendenågotsommaren senare
förändrades. intensivtDe började med utespring, rymningar, promiskuitet och
drogmissbruk, ofta illegala droger.

Åtgärder inriktade på flickor med alkoholproblem

flesta arbetar med eller flickor missbruk enigaDe forskar och ärsom omom
Åt-dålig självkänsla bidragande till flickor missbrukar.orsakäratt atten

gärder syftar till höja flickors självkänsla blir därför bådecentrala närattsom
det gäller prevention och behandling. Tidig upptäckt och stöd till flickor påav

iin missbruk och avvikande beteende bör prioriteras, därigenomväg annat
både och mänskligt lidande. de flickor ändå fallerFörsparas resurser som

igenom det finnas varierat utbud åtgärder anpassade eftermåste derasett av
behov. När det gäller tidiga tecken flickorpå in i avvikandeär på vägatt
beteende kunskapsbristen Detta område bör prioriteras det gällerär närstor.
forskning och kunskapsutveckling.

utbildningar fortbildningI och alla nivåer flickorspå skall och pojkars psy-
kosociala utveckling ingå, deras situation belysas och deras behov analyseras.
Särskilda utbildningsinsatser flickors situation riktas till besluts-måsteom
fattare och politiker. Aktiviteter riktade till flickor definieras ofta särinsat-som

projekt för flickornågra medan den ordinarie verksamheten fort-startasser,
farande vänder sig till Projektpojkar. syftar till flickor utformasnåattsom
ofta utifrån traditionell uppfattning flickorvad bör sig ochägnamer en om
mindre utifrån flickors verkliga intressen och behov. flickperspektivEtt måste
ingå självklar del vid planering all ungdomsverksamhet och allasom en av
aktiviteter granskas utifrån flickorsbåde och pojkars behov.

Primär prevention

Saklig information alkoholens inverkan på kroppen, prestationsförmåganom
bör lika självklart information pubertet och menstruationetc tillsom om ges

alla flickor.
Det finns förakt för flickaktiviteter och flickintressen grundläggsett som

tidigt bland utbudet i massmedia. Mord, krig, korthuggna dialo-annat genom
förstörelse, våld och bisarra rymdfarkoster anledningär någon över-ger, av

lägset medan romantik, känslor och hästar larvigt. Detta påverkar flick-anses
självbild och måste motverkas.ors

Genom omedelbart och tydligt ingripa sexuella trakasserier i skolanatt mot
ioch andra sammanhang skyddar och stärker flickorna och visar attman

kvinnor och kvinnlighet skall respekteras. förödandeDet för flickasär en
identitetsutveckling och självkänsla hon inte får sin kroppsliga och själsligaom
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Ökad skolvärdinnor och rastvaktersatsningintegritet respekterad. på som
eller fysiskt trakasserasskulle förhindra de verbaltstöder flickorna att av

flickorna synliga och demFlickklasser i skolan skullepojkarna. göra ge mer
utrymme.

flickor.inriktadeför verksamheter påFritidsgårdar måste utrymmege mer
färre flickor fårflickor skullefritidsaktiviteter förökat utbud göraEtt attav

in tillanledning åkaatt centrum.
behövs föri och fritidsgårdarUtbildning lärare och personal skola på attav

specifika behov.flickorsdem medvetnagöra om

Sekundär prevention

beteendeförändrat eller avvikandemöjligt tidigt upptäckaskolan detI är att
tidiga tecken någotflickor. förutsättning känner igen påhos En är attatt man

idessa signaler. Menoch hur skall påhåller på gåatt snett vet svaraman
känner flickornakommer flickorna inte till tals och lärarna sämreklassrummet

kännedom flickornapojkarna. Skolhälsovården har visat sig ha bättre änän om
huvudvärk eller andraFlickorna vänder sig dit medlärarna. symtom som

inledning till djupare kontakt. Skolsköterskan harblirmånga gånger enenen
gäller tidigt upptäcka flickor har problem. Attcentral roll detnär att som ge

ned-viktigt för sekundär prevention.skolsköterskan ökade Denärresurser
särskiltrustning Skolhälsovården kommer drabba flickornapågår attav som

hårt.
Ungdomsmottagningarna flickor kommer för få preventivmedelnår attsom

eller problem i samband med pubertet och sexualitet. flickorMångaprata om
visar här första tecknet fel. Asocialitet och droganvändning harpå något äratt
dock ofta börjat innan flicka debuterar sexuellt och sig tillsökeren en ung-
domsmottagning. behövs forskning hur skulle kunna upptäckaHär dessaman
flickor tidigare.

Ungdomsgrupper, fältarbetare, fritidsgårdar har möj-personal på ocksåetc
lighet tidigt upptäcka och flickor håller Tillnå på spåra detatt attsom ur.
behövs utbildning och kunskap flickor.om

Flickföreningen Flix i Stockholms bra flickorär sätt nåcentrum ett att som
driver omkring kvällar ochpå Verksamheten drivs flickor ochnätter. av ger

alternativ till i cityhänga aktiviteter utformade for flickor. Flixett att genom
bedriver också uppsökande verksamhet i city i fältarbetare.samarbete med

Exempel stöd och behandlingsinsatserpá

Stöd och behandling riktad till flickor missbruksproblemmed kan, beroende på
flickornas situation, innebära stödgrupp, dagverksamhet eller behandlingshem.

Stödgrupper för flickor saknar eller förlora social föran-är på väg attsom
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ochträning, ökad självkänslafår socialkring. Genom stödgrupperna flickorna
bearbetaoch stödgruppsledarenhjälp de flickornamöjligheter med andraatt av

sin situation.
flickor medriktar sig tillEskilstunaAmanda dagverksamhet iär somen

flickornassyftar till stärkaVerksamheten Amandaolika arbetshinder. på att
i arbete.utbildning ellersjälvkänsla och få i dem igång

Flickor-behandlingshem för flickor.utanför StockholmStall Frossarbo är ett
tillsamtidigt utbildning blandfårbor och arbetar med hästar och annatna

hästskötare.
pojkar. harbåde flickor och DärValstad behandlingshem för sär-är ett man

flickor och pojkarsamtalsgrupper forför flickorna,skilda aktiviteter separata
flickidentiteten.arbetar medvetet för stärkaoch att

Kvinnor

redovisas aktuellalkohol kunskapsöversiktKvinnor ochI PMett separat en-
dolda alkoholproblem. Oversiktenkunskap kvinnors tidiga eller utmynnarom

i slutsatser:två

till kunskapsutvecklingfråga bör ligga grund för bådeAtt den centrala som-
vilken vilkaoch planering verksamhet bör I livssituation och undervara;av

omständigheter kvinnor alkoholanvänder

i anslutning till primärvården verkar detAtt öppenvårdsverksamheten vara-
bästa tidigt upptäcka och behandla kvinnor med alkoholproblem.sättet att

kvinnorförutsättning förEn kunna med alkoholproblem adekvatatt ettge
bemötande och omhändertagande kompetensutvecklingär alla nivåer.på
Kvinnospecifik utvecklingspsykologi, situationkvinnors hälsa, kvinnors i
missbruk och behandling, i familjen arbetslivet nödvändiga baskunska-och är

och ingå i bådemåste grundutbildningar och fortbildning för personalper
Äveninom vårdsektorn, sociala sektorn, försäkringskassorna politiker ochetc.

beslutsfattare behöver motsvarande utbildning för förstå vikten och värdetatt
kvinnospecifika åtgärder.av

Kontinuerlig fortbildning för bibehållenär nödvändig kompetens och metod-
utveckling. I Kvinnoforums verksamhet ingår sedan flera Fröja-gruppen.âr
Denna består föreståndare från behandlingshem för kvinnor medgrupp av
enbart kvinnlig personal. Fröja-gruppen träffas regelbundet för utbildning och

Ämnenmetodutveckling. bland chefsrollen,behandlas ledarskap,är annatsom
teorier och strategier vid behandling kvinnor med missbruksproblem.av

Kvinnoforum bedriver också utbildning riktad till manliga föreståndare och
kvinnlig frånpersonal behandlingshem kvinnorför både och med alkohol-män
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problem. Avsikten med denna utbildning ökaär de manliga föreståndarnasatt
kunskap och förståelse för behovet specifika insatser vid behandlingom av av
kvinnor och utveckla strategier för åstadkomma förändringatt arbetet påatt av
dessa behandlingshem. Den kunskap och erfarenhet arbete med kvinnorom av

framväxer detta utvecklingsarbete skulle viktigt inslag isom genom ettvara
utbildnings- och fortbildningsverksamhet.

Nya former behöver utvecklas för arbetet med kvinnor med alkoholproblem.
Nätverk arbetssättär stämmer väl med kvinnorsett genomdrivasätt attsom
förändring. Ett exempel Kvinnoforumsär arbete med bygga nätverkatt upp
för arbete med läkemedelsberoende kvinnor:

Ett nationellt nätverk för läkare, sjuksköterskor och behandlare arbetarsom-
med läkemedelsberoende för sprida kunskap och utbyta erfarenheter.att

Ur det nationella nätverket har regionala nätverk fram,växt där medlem--
träffas regelbundet för utbildning och metodutveckling.marna

Ur de regionala nätverken lokalaväxer framnätverk i form Stödgrupper- av
för kvinnor med läkemedelsberoende. Aven sedan tidigaregrupper som
arbetar med läkemedelsberoende kontakt för ingå i nätverken.tar att

Nätverksarbete enligt denna modell inriktat kvinnorpå med alkoholproblem
skulle innebära effektiv spridning nödvändig kunskap och underlättaav meto-
dutveckling.

Förslag till åtgärder riktade till kvinnor med alkohol
problem

I detta avsnitt redovisas konkreta förslag på primär och sekundär prevention,
stöd och behandling kvinnor med tidiga ocheller dolda alkoholproblem.av

Primär prevention

Information alkoholens inverkan kroppen,på konsekvenser högom alkohol-av
konsumtion och vad högär konsumtion bör alltid ingå i all informationsom

hälsa och finnas tillgänglig på vårdcentraler,om gynekologmottagningar,
apotek, mödravårdscentraler En diskussion alkoholvanoretc. bör ingåom som

självklar del vid alla läkarbesök.en
Kvinnors situation i arbetslivet brukar betydelsefull faktor bakomanges som

alkoholproblem. Stödgrupper har visat sig bra sätt arbeta medett attvara
kvinnor och kan användas för kvinnor perspektiv på sinatt arbetssituationge
och utgångspunkt för förändring. Särskilda insatser i formvara Stödgrupperav
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behövs för arbetslösa och friställda Eftersom kvinnor alko-kvinnor. använder
hol problemlösning skall arbetet i stödgrupperna fokusera kvinnornassom
totala situation, inte bara alkoholproblem.

Sekundär prevention

Genom information och påverkan via media minska stigmatiseringen kvin-av
alkoholproblem ochmed därigenom underlätta för kvinnor söka hjälp.attnor

Utbildning personal inom sjukvård, mödravård, barnavård, socialvård,av
försäkringskassa företagshälsovårdoch tidiga tecken alkoholproblem,påom

hur med kvinna alkohol och kan hänvisa kvinnorpratar vartman en om man
har behov stöd och behandling.som av

Exempel stöd och behandlingsinsatserpå

Lätt tillgängliga öppenvårdsmottagningar för kvinnor, neutralt placerade och
inriktade kvinnanspå totala situation och inte bara alkoholproblem. dettaFör
krävs engagerad, välutbildad ochpersonal samarbete med andra instanser.gott
Kvällsmottagningen Södersjukhusetpå bra modell.är en

Axet i Norrköping öppenvårdsmottagning för bådeär kvinnor och män.en
Hela personalen fåtthar utbildning i hur kvinnornår och arbetar med attman
stärka deras självkänsla.

EWA-kliniken har både och sluten vård, riktaröppen sig bara till kvinnor
med alkoholproblem och har både kvinnlig och manlig personal. Utvärdering,
forskning och metodutveckling ingår i verksamheten.

Sophia i Malmöhus län och Västbo i Stockholm exempelär på behandlings-
hem riktar sig till kvinnor, har medveten och engagerad kvinnlig personalsom

arbetar utifrån kvinnoperspektiv.ettsom
Behandlingshem riktade till enbart kvinnor viktiga förär synliggöraatt

kvinnor och metodutveckling. del kvinnorEn kräver enkönade behandlings-
hem, särskilt kvinnor varit för incest eller andra sexuella över-utsattasom

föredrar ofta vårdas med enbart kvinnor. flestaDe behandlingshemattgrepp
dock både kvinnor och och det härtar demän är satsningarnaemot största

måste bådegöras det gällernär utbildning personal och metodutveckling.av

Sammanfattning och förslag

Vare det sig förebygganderör och behandlande insatser eller forskningom
skall allt arbete och alla insatser ifrån flickorsutgå och kvinnors förutsätt-
ningar och behov.
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skillnadenAlla politiker och andra beslutsfattare medvetnamåste göras om
flickors och pojkars livsvillkor.mellan kvinnors och mäns,

kvinnoperspektiv finnas i förebyggande arbete och i allamed alltEtt måste
behandlingsinsatser.

utveckling, kvinnopsykologi ochUtbildning flickors psykosocialaom-
allaflickorskvinnors och behov i utbildningarpá nivåer.situation mäste ingå

Förebyggande åtgärder riktade till flickor och kvinnor med begynnande-
alkoholproblem bör detta skall möjligt behövsprioriteras. För att vara mer
kunskap tidiga tecken avvikande beteende och missbruk hos flickor ochpåom
kvinnor och metoder för förhindra vidare utveckling missbruk.att motom
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fotspårbackantcrnasI

alkohol och drogerKvinnor,

Utdrag ur
Kvinnor,Pia Milton. 1994: backantemas fotspår.I

alkohol och droger. Rapportserie 37.nr

narkotikaupplysning.Centralförbundet för alkohol- och
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Teoretiska perspektiv orsakerna tillpå
kvinnors konsumtion och storkonsumtion-

missbruk alkohol, narkotika ochav

psykofarmaka

Mitt syfte i följande avsnitt utveckla modell för strukturera olikaär att atten
teorier kvinnors konsumtionsmönster med avseende på bruk och missbrukom

alkohol och droger. huvudsakliga frågor jagDe behandlar följande:ärav som

Vilka faktorer kan förklara könsskillnaderna ifråga alkohol drogerochom-

Är det olika faktorer och medverkar till storkonsumtion-processer som-
missbruk bland kvinnor respektive män

Till grund för modellen ligger olika teoretiska perspektiv och empiriska forsk-
ningsresultat. Modellen bygger kvinnoforskning,dels dels samhälls-på
vetenskaplig alkohol- och drogforskning. Min tanke komplettera teoriernaär att
inom alkohol- drogforskningenoch med de och begrepp finns inomsynsätt som
den kvinnovetenskapligaforskningen och därigenom bidraga till tör-ökadatt en
ståelse orsakerna till kvinnornas konsumtionsvanor och till skillnaderna iav
konsumtionsmönster mellan olika kvinnor och mellan kvinnor och män.grupper

samhällsvetenskapligaDen alkohol- och drogforskningens inriktning detgör
möjligt analysera skillnader mellan olika och individer medatt grupper avseen-
de olika faktorer har betydelse för utvecklingenpå storkonsumtion ochsom av
missbruk. Kvinnoteori möjligtdet analysera för kvinnorgör att gemensamma
villkor påverkar dem och individer och särskiljer demsom som grupp som som
från männen.

Båda forskningsområdena det också möjligt förklara variationer mellangör att
och inom olika tid. Såväl kvinnoforskningen alkohol- ochövergrupper som
drogforskningen omfattar dels strukturellt makroperspektiv dels mikro-ett ett
perspektiv aktörsnivå.på
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Mina utgångspunkter kan åskådliggöras i nedanstående tabell:

Figur Struktureringsmodell.

Metodologisk inriktning perspektivTeoretiskt

Kvinnoforskning Alkoholdrogforskning

Stmkturellt perspektiv A B

Aktörsperspektiv C D

figurenI den vågräta dimensionen de teoretiska perspektiven kvin-näravser
respektive drogerna står i för analysen. lodräta dimensio-Dencentrumnorna

den metodologiska inriktningen, strukturellt perspektiv eller in-ettnen avser ett
dividuellt aktörsperspektiv. de fyraI cellerna infogar jag sedan, efter en genom-

de forskningsområdena,gång två de begrepp med de olika perspektivenav som
framstår betydelsefulla inom respektive teoribildning.mestsom

Jag inleder med övergripandepå nivå beskriva några olika förklarings-att
modeller inom alkohol- och drogforskningen fokuseraroch sedan förkla-på
ringsmodeller inom den samhällsvetenskapliga alkohol- och drogforskningen.
Därefter beskriver jag några utgångspunkter inom kvinnoforskningens teori-
bildning och begreppsvärld för slutligen integrera de båda forsknings-att

iansatserna en.

Förklaringsmodeller inom alkohol- och drogforskningen
För besvara frågan varför människa blir storkonsument eller miss-att om en
brukare alkohol och droger har mängd förklaringsmodeller utvecklats därav en
flera vetenskapliga discipliner med olika perspektiv och begrepp inblandade:är

Biomedicinska teorier, där missbruket huvudsakligen genetiskt ellerses som-
fysiskt betingat och orsakerna resultat ärftliga egenskaper och-ettsom av
eller fysiologiskt bestämda reaktioner missbruksmedlet.på

Psykologiska och psykoanalytiska teorier, frånutgår individuellasom egen--
skaper behov, personlighetsdrag, nyfikenhet och självförverkligande.som

Sociologiska och socialpsykologiska teorier används inom den samhälls--
vetenskapliga forskningen. Tonvikten läggs individens relationerpå till andra
människor, till exempel betydelsen familj, kamrater och och tillgäng,av
samhället. Människors livsvillkor och handlingar resultat derasses som av
sociala relationer och de sociala sammanhang de ingår i och endast iav som
mindre utsträckning resultat individuella särdrag. Kulturellasom av
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ekonomiskaexempelvis sociala ochi betonas,strukturella faktoreroch stort
värderingar.ochförhållanden samt normer

ställerpsykoanalytiska teoribildningarnapsykologiska ochbiomedicinska,De
socialpsykolo-sociologiska ochi medan deindividenegenskaper hos centrum,

emellertidfaktorer. Ofta söksstrukturella och relationsbundnafokuserargiska
individuella ochkombinationstorkonsumtionmissbrukitillförklaringen aven

strukturella faktorer.
olika stadier ii missbrukbeskrivsförklaringsmodeller vägenI några som
utstötning ochrelationsstörningar,karriär. Tidigautvecklingsprocess elleren

sociala missförhållandenkombinerat medavvikaridentitetskapande somav en
Änggård,till missbruk Moss-utvecklingen ledanegativaförstärker den antas

5.1980; DsS 1982:7 kapberg
förklaringar tillolikaforskningsinriktningarnaolikadeInom att ettger man

förklaringar tillfortsätter utvecklas. loch eventuelltmissbruk påbörjas attatt
tillgängligheten till droger,faktorerpåbörjas främstmissbruk betonas som

samhällsförhållanden.karaktärsstörningar olikapersonlighetsdrag eller samt
viktiga faktorer.uppväxttiden oftaunderSvårigheter och problem somanges

tungt förklaras ifall missbrukoch i vissatill fortsatt missbrukOrsakerna ett
andraberoendeskapande effekter, imed främstdel teorier preparatensen

samhälleligaindividuella ochkombinationförklaringen iteorier söks aven
1983.Narkotikakommissionen1982:7;faktorer Ds S

alkohol- och drogmissbrukkvinnorsetiologiska forskningenDen om

ochkvinnor har biologiskamissbruk blandetiologiska litteraturendenI om
Schmidt alMilton 1979a;faktorer domineratpsykiatriskapsykologiska et

oftamissbruk harförklaring till kvinnors1990. Som angetts:
missbrukare hardrag. KvinnligaPatologiska och abnorma ansetts vara psy-

djupgåendeutmärkasmissbrukare,avvikande manligakiskt än av mermer
depres-sjukdomsbild omfattandeuppvisapersonlighetsstörningar, gravareen

kontrollera sittoch oförmågautveckla beroendesnabbaresioner och ångest, att
1975.Curlee 1970; BeckmanLisansky 1957;bruk drogerav

nyckfulltreproduktiva,främst sexuella ochFysiologiska funktioner, samt ett
ochoch olika fysiologiskakvinnors alkoholmissbrukmellanpsyke. Samband

menstruation, graviditetspänningar vidochhormonella faktorer smärtasom
Belfer, Shader 1971;i litteraturenfrekventharoch noteratsmenopaus

förha betydelsekroppskonstitutionen har1976. OcksåWilsnack ansetts
blodalkoholnivåhögreKvinnor uppnår än mänalkoholbeteende.kvinnornas en

kroppsviktmed såvälvilket sammanhängermängd alkohol,vid somsamma
i Gradenfettvävnad och kroppen.fördelningmed annorlunda vatten avaven

Osäker-liksom skaderiskerna.promillehalt,ökar med ökadalkoholpåverkan
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heten dock betydandeär innebörden denna könsskillnad förhållandeom av
till dryckesbeteenden och utvecklingen missbruk. Kanske dricker kvin-av

mindre mängder eftersom effekten blir kraftigare och därigenom und-norna
viker missbruk, kanske bidrar skillnaden till kvinnor lättare utvecklaratt
alkoholmissbruk. Alkoholens effekter och blodalkoholnivån varierar med men-
struationscykeln och hormonförändringar Jones, 1977.Jones Det emeller-är
tid ovisst detta har någon betydelse för utvecklingen alkoholmissbrukom av
bland kvinnor. studierDe redovisat möjligt samband mellanettsom premen-
struella spänningar, psykisk och dryckesmönster har endast omfattatstatus
kvinnor med etablerat missbruk.

Förvirrad könsidentitet och konflikrylld könsroll. Enligt främst psykologisk
och socialpsykologisk forskning har kvinnliga missbrukare tagit avstånd från
kvinnliga identiñkationsobjekt och antagit maskulin könsidentitet Wood,en
Duffy 1966; Kinsey 1966. Kvinnorna också ha förkastatsägs den traditionella
könsrollen eller ha motsägelsefull inställning till denna Parker 1972;en
Wilsnack 1976. Med hjälp psykologiska attitydskalor, projektivatestav test
etc har sambandet mellanmätts könsidentitet, könsrollskonflikt och alko-
holmissbruk. Tolkningen resultaten är kvinnor med sådana egenskaper,attav
intressen och beteenden traditionellt tillmäts harmän, svårtsom att acceptera
sin könstillhörighet och därmed riskerar hamna i könsrollskonflikt. Denatt en
socialt betingade könsrollen sammanblandas i flera med den biolo-rapporter
giskt och psykologiskt betingade könsidentiteten, med felaktiga slutsatser som
följd enligt Christiansen och Hvidtfeldt 1983. Forskningen könsroller ochom
identitetsproblem möter svårigheter dels med avseende på definitionen av
könsroll respektive könsidentitet, dels när det gäller empiriskt belägga olikaatt
påståenden Milton 1979b. Vad kan konstatera det inteär råder någonman att
enighet mellan olika forskare vilken betydelse bristande könsidentitet ochom

förkastande den traditionella könsrollenett har för missbruk.av
I slutet 1970-talet kom forskningsrapporter i vilka författarnaav ställde sig

kritiska till tidigare forskningsresultat ioch stället markerade kvinnopers-ett
pektiv, det vill kvinnorssäga konsumtion ochatt missbruk alkohol och dro-av

måste betraktas utifrån kvinnors specifika livsförhállandenger Milton 1979a.
Perspektivet har ianvänts fåtal studier bland vilka följandeett kan nämnas.

Ravndal 1976 studerade kvinnliga alkoholmissbrukare vid norsk vård-en
institution och tolkade resultaten utifrån könsrollsperspektiv. Honett menade

kvinnorna misslyckats medatt leva till de förväntningaratt förknippa-upp som
des med deras könsroll, de inte hade någon alternativatt roll ochatt antaga att
detta på sikt fört dem in i missbruk. Socialiserings- och inillrningsproces-

betydelse för utvecklingen missbruk bland kvinnorsernas har beskrivitsav av
Burtle 1979 och Björk 1981. Christiansen och Hvidtfeld 1982 använder

subjekthandlingsmodell står teorier social inlärningen i sinanärasom om
kvalitativa studier. De kvinnors missbruk existensielltäratt val i denanser ett
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enskilda kvinnanenda handling denmissbruket denmeningen äratt anser
tillfälle. Snarevid visstsituation befinner sig iutifrån den honmöjlig ett

kvinnliga könsrollen ochbetingadeden socialt1986 diskuterar betydelsen av
alkoholmissbrukkonsumtion ochför kvinnorskontrollformersamhällets av

och droger.

förklaringsmodellersamhällsvetenskapligaNågra

och social-Sociologiskasamhällsvetenskapliga i första hand dendenInom
teoribildningar:främst med olikapsykologiska forskningen arbetar treman

förföreträdarnakontrollteorier. ledandekulturteorier och Despänningsteorier,
kriminologinvarit verksamma inomofta i första handteoribildningar hardessa

fördefaktorer ochetiologi destuderat brottslighetensoch resonemangmen
andra formerför studierkommit grunden ocksåfram har utgöraatt avav

Teoriernasdrogmissbruk kan räknas.dit alkohol- ochavvikande beteende
ochsocialt fenomenmissbrukutgångspunkt sålunda ärär ettattgemensamma

redovisaavvikande beteende. Jag har valtformbör betraktas attsom en av
dessateorierna och de centrala begreppkända och refereradedenågra mestav

för-sammanfattningsvis vilket värde de har föroch diskuterarbygger på att
konsumtionsmönster alkohol och droger.klara kvinnornas av

spänningsteorier

och drogerspänningsteorierna förklaras storkonsumtionmissbruk alkoholI av
konflikt frustrationindividen för kulturell spänning, ellermed är utsattatt av

leder till avvikande beteende. faktor haslag Dennågot som anses av-som
föreligga mellan låggörande betydelse klasstillhörigheten. Sambandär anses

förklaras medklassposition och avvikande beteende, exempelvis missbruk, och
villden ojämna tillgången möjligheter de mål samhället anvisar, detpå nåatt

få utbildning, maktsäga att status etc.genom pengar,
differentiellförhållanden tillgång tillMerton har kallat dessa gemensamma

framgångsmål för människoroch har några olika tänkbara sättangett att
förhålla tillsig mål-medel-konflikten Merton 1957. Förutom det konforma
beteendet, sådant beteende med samhälletsöverensstämmersom avser som

förnyelse ritualism, olikaoch undandragande och revoltutgör typernormer,
reaktionerbeteenden. avvikande beteende uppträder individerEtt hos ochav

grupper som:

målen inte samhället föreskrivna medlen innovationdeaccepterar men av-
medlen inte ritualismmålenaccepterar men-
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frånavstånd både samhälletstar mål och medel. Det handlar dels demom
passivt retreatism bland vilka, enligt Merton, återfinnssom alko-ger upp

hol- och drogmissbrukarna, dels dem aktivt och aggressivtom som tar
rebellion.avstånd från samhället och eventuellt ställer mål Underupp nya

60- och 70-talen betraktades ibland användning droger ellerav som uppror
rådande sociala förhållanden.trots mot

Mertons typologi gäller inte individuella egenskaper hos människor derasutan
positioner i det sociala det utifrånär position de handlar.systemet Källan till-
konflikt eller spänning finns inom samhällets sociokulturella struktur. Mertons
utgångspunkter vilka kulturellaär mål, vilka institutionella medel och vilka

gäller för respektive kategori i samhället.resurser Mertons teoriersom har
använts och utvecklats vidare Cloward och Ohlin 1960 och Cohenav av
1973.

Kulturteorier

I kulturteorierna missbruk följd inlärt beteende överförsses ettsom en av som
mellan individer och mellan generationer. Sutherland och Cressey 1955 utgår
från inlärningen omfattar såvälatt behov, motiv och attityder använd-som
nings- teknik. Inlärningsprocessen sker främst inom familjen eller gänget.
Cohen 1955 förenade spännings- och kulturteorierna. Liksom Merton anser
Cohen avvikande beteende främstatt har samband med klass och är resultatett

mål-medel-konflikten. Skillnader mellan olikaav sociala skikt i fråga om
legitima möjligheter intar central plats också i Cohens teori. Men hanen ut-
vecklar Mertons teori framhålleroch egenskaper hosatt samhället bestämmer
beteendet hos samhällets medlemmar och bidrar till bestämt mönsterett av
avvikelser, sin inverkan på deras personligheter,genom på de situationer i
vilka de och interaktionsprocessenpå mellan demagerar Cohen 1973 73.s
Han anknyter detta till Sutherland och Cressegs hypotesresonemang om
avvikargruppernas differentiella association, det vill densäga iprocess
vilken avvikande beteende lärs associationkontakt med avvikandegenom
eller konventionella handlingsmönster.

Cohen studerade delkulturer i samhället och fann vissa ungdomars poj-att
kars situation gjorde dem benägna ansluta sig till delkultureratt med ett
avvikande värde- och för uppnå i åtminstonenormsystem att detstatus egna
gänget. Tanken olika delkulturer iatt samhället omfattarvar olika normer,
värderingar och förhållningssätt vilka kan istå motsättning till samhället som
helhet. Ungdomar i de lägre samhällsklasserna konfronteras med delvis
oförenliga De får stöd för bryta de konventionellanormer. att medel-mot
klassens familjen, kamraterna, grannskapet.normer Iav skolan, bland

tillspetsas konfliktenannnat, eftersom de bedöms efter konventionella
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samhälletsaggressionochfrustration mottill denlederochvärderingar unges
varandratillställetisigsökerungdomarDessakonventionella normsystem.

fårbeteendeavvikandeeventuellaochoppositiondär derasbildar gängoch
därmedundgickochaktivt i gängenflickornasällandeltogEnligt Cohenstöd.

andrahadeochkonkurrenssystempojkarnasstod utanfördeeftersomproblem,
familjebildning. Köns-ochtill hem-relateradefrämstframtidsutsikterochmål

ochflickorföreskrivsframgångsmålolikaresultatskillnaderna är attett av
disreputableconsiderablewhichbehavioradopttheywhenpojkar: Even

thatindisreputablebetendencystandards, the arewaysconventional toby
S138.1955feminine Cohenmasculine andcharacteristically

differentiellaMertonsvidareOhlin byggerCloward och resonemang om
ocksådetochmålmedel nå attlegitimamed uppsatta menarmöjligheter att

fåmedmedel. Grupperillegitimabeträffandemöjligheterdifferentiellaråder
kommamedel kanillegitimatill atttillgångtillräckligochmöjligheterlegitima

bådasaknarmedanbeteende typernaavvikande avutveckla grupper somett
narkotikamissbruk.alkohol- ochutvecklariskerari ställetmöjligheter ettatt

Kontrollteorier

kontroll överfrånvaroellerdet närvaropå ärbyggerKontrollteorierna att av
konsumtions-förbetydelsenväsentligadenharkonsumtionenbeteendet som

människor intevarförförklaraKontrollteoriernaoch attnivå mönster. avser
spännings-tilliregler,lagar ochsamhällets motsatsbryter normsystem,mot

människor brytervarförtillförklaringar motsökerkulturteoriernaoch som
reglerna.

socialriktningverkar ide motkontrollsocialMed somprocessermenas
brukar skilja på tvåsocial avvikelse. Man typermotverkarkonformitet och av

ochmyndighetersociala kontrollenformella utövaskontroll. Densocial av
sanktionermedborgarnakontrolleratill uppgiftinstitutioner har genomattsom

domstolar. Denochmyndighetersocialaexempelvis polis,olika slag,av
närmiljö såsomindividensmänniskor ikontrollensocialainformella utövas av

utbildningenochuppfostransocialisationen,skola,familj, lkamrater, grannar.
betydel-främstDet ärinternalisering socialadeindividenssker normerna.av

kontrollteorierna.iframhävssociala kontrolleninformelladen somsen av
har starkamed debeteendekonformamänniskors1969 förklarar attHirschi

riskerainte villdesamhälletoch atttill familjen, skolanbandsociala som
attache-fyrabandensocialaHirschi deEnligt omfattar aspekter:förlora.

ochkamraterlärare,för föräldrar,respektment tillgivenhet ochinnebärsom
commitment innebärför individen,viktigaandra engagemang,sompersoner

involvementlivsstil,önskadförväntningarambitioner och som avseren
beliefochaktiviteterstruktureradeochi traditionelladeltagandegraden av

Attoch lagar.för samhälletsrespektoch normsystemacceptansavsersom
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människor inte uppvisar avvikande beteende berorett på de har såvälatt
emotionellt attitydmässigt positiva band till de viktigaste i sinsom personerna
omgivning, föräldrar, kamrater, lärare med flera. De har positiva förvänt-
ningar på framtiden och planerar för denna, det vill desäga framtidsorien-är
terade och målmedvetna. De konforma deltar i rad aktiviteter på sinävenen
fritid och de och har respekt för samhälletsaccepterar regler ochnormsystem,
lagar. Orsaken till avvikande beteende främstär eller obefintliga bandsvaga
till familjen och samhället, enligt Hirschi, och inte inlärning kontaktgenom
med avvikande handlingsmönster.

Sammanfattning

De redovisade teorierna inom den samhällsvetenskapligaovan alkohol- och
drogforskningen bygger på vissa begrepp även de inomgemensamma om
respektive teori tillmäts olika betydelse för utvecklingenstor missbruk. Påav
strukturell nivå viktigaär faktorer de kulturella i samhället ochnormerna
människors klasstillhörighet. På aktörsnivå spelar individens personlighet, det
vill värderingar,säga förväntningar, intressen och förhållningssätt viktigen
roll, farniljebakgrunden, de socialasamt bandenrelationerna till familj, kam-

och skola och den socialarater kontrollen.
Kritik har samtliga modellerrests jagmot här och deraspresenteratsom

empiriska giltighet har ifrågasatts. Jag går inte närmare in på denna kritik men
kan konstatera såväl änningsteoriernaatt kultur- och kontrollteoriernasom
bygger på studier pojkar. Flickorna har uteslutits datamaterialav och teori-ur
bygge olika skäl. Trots detta har teoriernaav allmängiltiga ochansetts vara
obundna kön. De frågeställningar och de orsaksfaktorerav i teori-som anges

särskilt i kultur- och kontrollteoriernaerna, är utvecklade, jagmestsom tror
ändå har betydelse, åtminstone delvis, för förklara storkonsumtionmiss-att
bruk också bland kvinnor. Men de måste kompletteras med könsspecifika
förklaringar för vi ska förstå orsakernaatt till kvinnornas särskilda konsum-
tionsmönster och orsaker till skillnader mellan könen. Jag kommer därför i
nästa avsnitt behandla någraatt centrala utgångspunkter och begrepp inom den
kvinnoteoretiska forskningen.

Några utgångspunkter och begrepp inom kvinno-
forskningens teoribildning
Det finns flertal teoretiska inriktningarett i den moderna kvinnovetenskapliga
forskningen med basen i olika vetenskapliga dicipliner ocheller filosofiska och
politiska ideologier T 1989. Flera teorierna grundar sig likartadeong påav
begrepp tyngdpunkten i analysen skiljer dem åt.men
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problemställningarochutgångspunkterkvinnoforskningensöversiktI överen
vanligastebland dehuvudperspektiv1984 fyraJonasdottirsärskiljer Anna

inriktningarna:teoretiska

imed basen1960-talen1950 ochunderutveckladesKönsrollsperspektivet
innebärKönsrollsteorinstrukturfunktionalism. attParsonsTalcottsociologen

förvänt-ochsocialavilkaefterolika rollertillskrivsochkvinnor män normer
respek-kvinnorkategorinfördemriktasningar representantermot somsom

ochkvinnors mänskönsrollerna bestämmertillskrivnaDekategorintive män.
underändradesRollanalysenkönsidentitet.derasoch formarhandlingsmönster

och oklartstatisktuppfattadeskönsrolleftersom begreppet1970-talet avsom
ochsamhälletkonflikter idominansförhâllanden ochlyftesställetIforskarna.
för-omfattande makt,könshierarkitaladeochframfamiljen om ennuman

stratifiering.ochtryck

ochlivsvillkorkvinnorsframlyfterKvinnokulturperspelaivet gemensamma
De harvärldarkulturer.i skildaKvinnor leveroch mänförhållningssätt:

med ochsysslardeberoendeförhållningssättskildavärderingar, attskilda
reproduk-för deharsaker Kvinnor14.askildaförhar ansvars.ansvar

Även yrkes-kvinnornasoch barnen.hemmetfunktionerna,tiva omomsorgen
viaupprätthållsskilda världarnaandra. Deinriktat påliv främstär omsorg om

norskaförtrycksförhållande. Denochdominans-härskartekniker ispeciella ett
Ås kvinnokulturperspektivet.förgrundsfigurerna inomBeritforskaren är en av

maktdet villmaktrelationer, männenssägaPatriarkatperspektivet bygger på
sig antingengrundaförtryck, kanmaktrelation,kvinnorna. Dennaöver

kvinnorinnebärarbetsrelationen och ärpatriarkalasexualiteten eller den att
förtryckförutom eventuellkönexploateradeochförtryckta typ avannansom

Millet, Cheslerrasförtryck Jonasdottir20. nämneraklass- ellersåsom a, s.
sexualiteten utgångs-för forskare medoch Firestone representanter somsom

arbetsrela-forskare medförDelphysociologenpunkt och representantsom
utgångspunkt.utsugningekonomisktionen och som

förklara kvin-samhällsekonomiska ställning sökerkvinnorsPerspektivet4. om
Utgångspunktensamhällsteorin. ärmarxistiskautifrån dennoförtrycket att

övrigareproduktion deraskvinnors bestämmerställning i produktion och
tillsamhällssituation förhållandevid kvinnornas52. Tonvikten läggsa s.

kvinnornasmindre grad vidklassförtrycket, och iekonomiskadet systemet,
kapitalet och privategen-främstkönsförtrycket. Detförhållande till ärmännen,

förtrycketförtrycket kvinnornaorsak till såväldomen är avsomavsom
klassiska marxistiska analysenenligt deni allmänhet,arbetarklassen represen-

kvinnoförtrycket ochspeciellaKollontay. Detexempelvis Engels ochterad av
maktrelationerna mellan könenförklaringarna tillpsykologiskade sociala och
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lyftes fram Simone de DetBeauvoir i boken könetandraav utgavssom
1949. De Beauvoir kom dettapå länkasätt den marxistiskaatt respek-samman
tive feministiska forskningsansatsen.

En utgångspunkt för dessa olika perspektiv vi födsär biolo-gemensam att som
giska kön skapas till socialt erkända kön, kvinna eller det socialamen man,
könet Hartman 1986. Skillnaden mellan biologiskt och sexsocialt kön och
gender formuleras enligt Oakeley enligt följande: Sex refers theto
biological division into female and male, gender the parallell and sociallyto
unequal division into femininity and masculinity Oakley 1981 sid.41.

sexBegreppet används i engelskan biologiskt faktum genderochettsom
sociokulturellt fenomen. Enligt dettaett kansynsätt de biologiska skillna-som

derna mellan kvinnor och endast imän mindre grad förklara könsskiljande
handlingsmönster. Det sociala könet är inlärt beteende och våra hand-ett
lingar huvudsakligen socialisationenstyrs och de erfarenheter vi görav som
socialt präglade könsvarelser. Den sociala bestämningen betraktas viktiga-som

den biologiskaän för dels hur kvinnor uppfattar sig självare och uppfattas av
andra, dels vilken ekonomisk och politisk ställning kvinnor har i samhället
Jonasdottir 1984, 3.s

Det faktum kvinnor och levermän underatt olika villkor och deltar i skilda
verksamheter förklarar, enligt flera kvinnoforskare, del de skillna-storen av
der i egenskaper, förhållningssätt och beteenden ofta betraktassom natur-som
bestämda laggar 1983. Kvinnor och formasmän till skilda könskaraktärer i
socialisationsprocessen, i relationen till primärgruppen, främst familjen. Iden
överförs bland och förväntningarannat olika förär kvinnornormer ochsom

i frågamän egenskaper, intressen och beteenden. Den tradionellaom kvinno-
rollen förväntas emotionell, expressiv och relationsorienterad, ivara första
hand präglad andra och med för barnav omsorg och familj.om Denansvar
traditionella manliga rollen förväntas aktivaggressiv, instrumentell ochvara
prestationsinriktad.

Grunden till kvinnors och skildamäns livsvillkor kan sökas i könssystemet
enligt Chodorow 1979. Hon ifrånutgår varje samhälle innehålleratt ett
biologisktsocialt könssystem sexgender system parallellt med produktions-

Könssystemetsättet. förändras och utvecklas under his-toriens gång i takt med
samhället i övrigt. Systemet är mansdominerat, enligt Chodorog; det vill säga
männen har makten och det råder tydlig arbetsdelning mellan könenen på
lönearbete respektive omsorgsarbete. Könsdifferentieringen såledesär delen

och omfattar såvälsystemet normativa dragav värderingar, ideolo-normer,-
gier och föreställningar könen beteendemässiga aspekterom personlig-som- -

Chodorow lånar begreppet sexgender system från artikel skriven Gayleav
Rubin 1975, utvecklar bergreppet ytterligare.men
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köns-begreppet13 använder1973 sidbeteenden. Holterattityder ochhet,
ocharbetsuppgifterkönsbestämda fördelningendifferentiering för den av

könssystemetsamhället. 1990 definierarChafetzipersonlighetsdrag som
maktskillnader Könssyste-arbetsdelning,könsdifferentiering,omfattande etc.

samhälletikönsmotsättningarkvinnoförtryckgrundläggandebygger påmet
könslig arbets-nämnda forskarna,dejag tolkarsåledes,omfattaroch ensom

maktskill-ochkönsstratifiering status-reproduktionproduktion,fördelning
underordnadtilldelaskvinnornaefter kön och därfördeladeolikanader en

tilldeladeegenskaperochkönsdifferentiering beteendenormerochställning
kön.efter

Sammanfattning

villkorendebland delskvinnoforskningen betonasInom annat gemensamma
socialaoch detstrukturkönssystemetsi allmänhetför kvinnor varasom anges

grundkvinnorkategorier påmellan olikadels skillnadertillblivelse,könets av
perspektivetstrukturellaSåväl detfas i livscykeln.klassposition och som

kvinnoforskningen. Deinomfinns såledesaktörsperspektivet representerat
antingenperspektiv med fokusutifrån olikahar förtsteoretiska resonemangen

ochresultat kvinnordär könsskillnaderstrukturell nivå,på ettses som aven
ellerinflytande olikadeltagande, makt ochmöjligheter till ärfaktiskamäns en

individuellaitill könsskillnader söksförklaringenindividuell aktörsnivá, där
handlingsstrategier.värderingar ochegenskaper,

klar-sociala könetkönssystemet och detovanstående begreppenDe attavser
uppfattar sig själva ochlivsvillkor, hur dekvinnorsgöra upp-gemensamma

finns radfrån ocksåfattas andra, vilket särskiljer dem Detmännen. enav
sociala ställ-kvinnor bottnar i olikheter i derasskillnader mellan olika som

klasstillhörighetz ochvärderingar påverkas delsning. Erfarenheter och av
befinner sig finns skillnaderposition, dels vilken livsfas kvinnan Detav

rika egendomslösa kvinnor hemarbetande och yrkes-mellan och och mellan
verksamma. Arbetarklassens kvinnor har andra sociala och ekonomiska villkor

Även ioch handlingsutrymme exempelvis medelklassens kvinnor.änett annat
livscykelperspektiv finns skillnader kvinnor ochdet mellan äldre ochett yngre

mellan kvinnor med för barn eller sådantutan ettansvar ansvar.
följande avsnitt utvecklar jag analysmodell fokus kvinnornasI med på sär-en

skilda konsumtionsmönster och orsaker till skillnader mellan könen.

2 Förhållandet mellan och socialt kön flera kvinnoforskare,klass har diskuterats av
Carlssonbl.a. 1986 och Hartmann 1986se
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Alkohol- och drogkonsumtionen i kvinnoperspektivett -
struktureringsmodellen

Modellen i figur 7 bygger på teorierna och begreppen i den samhällsveten-
skapliga alkohol- och drogforskningen respektive den kvinnoteoretiska for-
skningen. En utgångspunkt alkohol-är och drogmissbruk främstatt är ett
socialt fenomen och det bör betraktas avvikandeatt beteende.typsom en av
En utgångspunkt biologiskaär skillnader mellan kvinnor ochattannan män
endast till ringa del kan förklara våra olika handlingsmönster och dessaen att
huvudsakligen de erfarenheter vi socialtstyrs gör präglade könsvarel-av som
ser.

I modellens fyra celler har jag infogat de faktorer inom respektive forsk-som
nings-område framstår de väsentliga hörnstenarna. Inom kvinno-mestsom
forskningen framhävs dels de villkoren för kvinnor formasgemensamma som

könssystemets möjlighetsstruktur och det sociala könets tillblivelse iav sociali-
sationsprocessen, dels särskiljande faktorer mellan olika kategorier kvinnor

klasstillhörighet och fas i livscykeln. Könssystemet och klasstillhörighetsom är
faktorer på strukturell nivå Ruta A, medan det sociala könet och livscykel är
faktorer på aktörsnivå Ruta C.

Inom alkohol- och drogforskningen betydelsefullaär strukturella faktorer
och klasstillhörighet Rutanormsystemet B. På aktörsnivå har individens

personlighet, det vill egenskapersäga och förhållningssätt, betydelse, liksom
familjebakgrund, de sociala banden relationer till familj, kamrater, skolaarb--

den sociala kontrollen ochete exponeringen for alkohol och droger Ruta D.-
Det struIdurellaperspedivet lyfter fram förhållanden på samhälls- och grupp-

nivå begränsar eller befrämjar kvinnors konsumtionsom alkohol, narkotikaav
och psykofarmaka. aktörsperspektivetI lyfts sådana förhållanden fram på
individnivå. De strukturella faktorerna påverka faktorerna aktörs-antages på
nivån och inom respektive nivåperspektiv inverkar de könsbundna faktorerna
angivna i A och C depå alkoholdrogrelateraderutorna faktorerna angivna i

B och D.rutorna
följandeI avsnitt använder jag modellen i figur i7 syfte knyta deatt samman

faktorer lyfts fram inom kvinnoforskningen respektivesom inom den sam-
hällsvetenskapliga alkohol- och drogforskningen i avsikt finna orsaker tillatt
kvinnornas konsumtionsmönster och skillnader i förhållande till männen. Jag
redovisar också vilket empiriskt stöd faktorerna har i forskningen.
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könsperspektiv.idrogkonsumtionen ettAlkohol- ochFigur 7
Struktureringsmodell.

AlkoholdrogforskningKvinnoforskningperspektivTeoretiskt

inriktningMetodologisk
BA

Normsystemetperspektiv KönssystemetStrukturellt oo
spänningarStmkturellakönsstmtiñering o

klasskonflilctarbetsfördelningkänslig
kulturkontliktkönsdilfercntiering

Klass.
DC

inlärningSocialsociala könetDetAktörsperspektiv oo
Personlighetsocialisationen o

värderingarhandlingsstratcgier
Livscyklicitet handlingsstrategiero

bandSociala familj,tillo
kamraterskola, m

kontrollSocialo
Exponeringo

strukturella perspektivetDet

dels köns-kvinnoforskningeninomfaktorerna betonas ärstrukturellaDe som
del-s klasstillhörig-för kvinnor,villkorendesystemet anger gemensammasom

alkohol- ochkategorier kvinnor. Inommellan olikaskillnaderhet som anger
faktorerna inom det kultu-betydelsefulla strukturellafinns dedrogforskningen

strukturella fakto-diskuterar deklassbakgrunden.och Jagrella normsystemet
rubrikerna kvinnornasresultaten underde empiriskai A och B ochrutarerna

yrkesliv ochsamhällsposition, samt omsorgsansvar.normer

samhällspositionKvinnornas

avsnittet kvinnoforskning,itidigare nämntsKönssystemet omanger, som
präglas blandlivsvillkor. Detför kvinnors ochförutsättningarna mäns annat
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könsstratifiering, vill fördelning tillgångardet ojämn samhälletssägaav aven
till livschanser.och kvinnornas exempelvis makt ochnackdel, status,resurser

diskussioner kvinno- fort könsstratiñeringenDe forskare kan anknytassom om
till teori avvikande 1957.Mertons beteende Merton Mertonom anger som
förklaring till varför konfliktenmänniskor bryter samhälletsmot normer

de samhället föreskriver ska efter ochmellan mål människor desträvaatt
medel samhället föracceptabla eller tillåtna målen. Dennauppnåattanger som
mål-medel-konflikt konflikt verklighet förkan mellan ideal ochses som en

differentiellmänniskor inte förfogar tillåtna medel. till-En sådanöversom
framgångsmåltillgång präglar kvinnors situation.mångagemensamma

Samhällets jämlikhet,mål, inte med kvinnornas faktiskaöverensstämmert ex
möjligheter. samhällets huvudsakligenMånga mål kan uppnås män,av av

tjänster,exempelvis höga hög lön. För sådana mål vissa kvinnoruppnåatt ger
avkall andra mål, exempelvis barn. Alla kvinnor tilldelas inte nödvändigapå
medel t barnomsorg för målen. Vissa de kvinnor harnå sämreattex av som
tillgång till angivna medel kan förväntas lösa konflikten olika beteende-genom

i syfte finna reaktion förnyelse,mönster En kan revolt ochvägar.att nya vara
inte situationen i stället förändra den förkamp någraatt acceptera utan genom

exempelvismål jämlikhet eller högre befattning, och kanske frånavståen
andra mål. Ett passivt och resignerat uttryck för konflikten undandragandeär
och ritualism. Kvinnan situationen och målen för del.accepterar ger upp egen
Storkonsumtion alkohol och droger, särskilt psykofarmaka, kan ettav vara
uttryck för passivt lösa konflikten.sättett att

Klasstillhörighet handlar makt och position i samhället. kvinno-Inomom
forskningen betraktas klassystemenköns- och antingen parallella struk-som

eller alternativa strukturer, där könssystemet överordnat klas-ärturer som
Morhed 1993. Kvinnorna ofta den underordnade inomär sinsystemet parten

klass inte förhållandealltid i till imännen klass. Kvinnor-egen men en annan
konsumtionsmönster har vissa samband med klasstillhörigheten med hän-nas
till och val medel, exempelvis dricker kvinnor i de högre klasser-syn vanor av

nasocialgrupperna oftare alkoholhaltiga drycker andra kvinnor.än Klasstill-
hörigheten påverkar troligen också omgivningens reaktion och benägenhet att
ingripa missbrukpå så sätt hos den socialt etablerade kvinnan respektiveatt
den utslagna kvinnan social förankring uppmärksammas på olika sätt.utan

Inom alkohol- drogforskningenoch har klasstillhörighet behandlats som en
förklaringsfaktor till missbruk socialaoch problem. Särskilt framträdande är
det inom spännings-synsättet och kulturteorierna. tillhöraAtt de lägre sam-
hällsskikten, kombinerat med sociala problem, har bidraga till risk-ansetts
beteende och negativ utveckling för den enskilda. Studier visar någotatten en
större andel missbrukare ickemissbrukare kommer frånän lägre socialgrupper.
Sambandet mellan klass och missbruk befunnitshar starkare miss-tyngre
bruket Ramström 1978,är DsS 1982:7. Om det finns betydandenågra
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utläsahänseendei detta svårtflickor och pojkar ärskillnader mellan att av
medinte förklaraskonsumtionsmönster kanKönsskillnader istudier.befintliga

klasstillhörig-könsspecifik. kaninte Däremoteftersom dennaklassvariabeln är
kon-med avseende påkvinnormellan olikapåverka skillnaderheten grupper

drog.och valsumtionsmönster av
alkoholmissbrukandestudier1970-talet tvågjordes i börjanUSAI avav

Schuckitredovisade ierhållit sjukhusvårdolika socialgrupper.kvinnor somur
lik-socialgrupperi högrefann kvinnorna1976. Manoch Morrisey att mer

debuteradeäldre,kvinnliga missbrukare. Debildennade den stereotypa varav
vårdtillfällen och sällanhade fåmissbrukareoch blevvid högre ålder senare,

dryckesmön-hade oftarei socialgrupperKvinnorna lägresociala problem. ett
genomsnittlige manligeför denfinnsproblem liknande demochster som

före missbruket,psykologiska och sociala problemflermissbrukaren. De hade
vårdinstitutioner.ochoch social-med polismyndigheterfler kontakteroch

starkti har visatundersökningar i områden NorgeSociologiska två ett sam-
socioekonomisk bakgrundpsykofarmakakonsumtion ochmellan kvinnorsband

förbrukningsammanhänger med lågsocialChristie 1975, 1984. Hög status
låg socialsömngivande och lugnande medel,medel ochsmärtstillande avav

ekonomisksocial ochharförbrukning.med Konsumenterna sämrestorstatus
yrkesutbildning, oftare manuelltochinkomst, skolgångbakgrund, lägre sämre

kvinnor-sig ioftare ensamstående. Christie tyckerarbete och mönsterär ettse
kontroll-psykofarmakakonsumtion samhälletdet är accepteratett avnas -

orimliga förhål-människor lever undermedel, det dämpar och anpassar som
problem ochlösning, dålig, sociallanden. Psykofarmaka blir påänen om

kontaktlöshet,
psykofarmakainternationell litteratur ochRiska 1989 har igenomgått om

USA finns vissa skillnader i olikaredovisar i bland Tyskland ochannatatt
undersökningar har emellertid inte påvisatsocialgruppers konsumtion. Svenska

SOU 1981:234.sådana skillnader SCB-rapport 42 1987:nr

och könsspecifika förväntningarNormer

präglas vidare könsdifferentiering omfattar köns-speci-Könssystemet av som
fika och handlingsstrategier. Könsdifferentieringen innebär bland annatnormer

annorlunda för kvinnor jämfört medsamhällets och värderingar äratt normer
och påverkar kvinnornas och konsumtionsmönster. exempelNågramän vanor

de regler och lagstiftning funnits för inköp och servering alkohol.är som av
Kvinnor förväntades tidigare inte dricka alkoholhaltiga drycker, vidutom

motbokstiden,speciella tillfällen. 1919-1955,Under eller Brattsystemet
inkomst. Kvinnornabegränsades sprit främst beroende kön ochpåransonen

fick mindre tilldelning och vid giftermål förlorade hon inneharätten atten
motbok Milton 1979a; 1985. Ransoneringen i innebarBruun Brattsystemet
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tilldelning mellan ochpå 1 liter sprit månad. Inköp vin4en per av ransonera-
motboken.des inte registrerades i Tilldelningens storlek avgjordesmen av

individens kön, ålder, civilstånd och social skötsamhet. Den högsta tilldelning-
fick skötsamma i nykterhetshänseende gifta 30 lägsta tilldel-är,män överen

ningen fick ogifta kvinnor och med alkoholproblem. låga tilldel-Denmän
ningen till ogifta kvinnor motiverades med mängd sannolikt skullestörreatt en
konsumeras hennes husbonde kvinnor arbetade pigormånga utanav som-

hushåll. Trots den traditionella kvinnorollen delvis har förändrats,eget att
finns det fortfarande grundläggande skillnader mellan kvinnor och i frågamän

den normativa inställningen till kvinnors alkohol- och drogbruk.om
Drogens legala respektive illegala kan ha betydelse för vilket medelstatus

används. mindreDen andelen kvinnor bland narkotikamissbrukaretungasom
kan bero kvinnor ipå betydligt mindre utsträckning iän mänatt engageras
kriminalitet överhuvudtaget och användning narkotika idag illegalt be-är ettav
teende.Ytterligare förklaringtänkbar kan kvinnor använder drogeratten vara

såväl alkohol och narkotika psykofarmaka främst i medicinskt ochsom- -
teapeutiskt syfte eftersom detta tillåtet enligtär samhällsnormerna medan ett
rekreationellt, hedonistiskt bruk bemöts med ogillande och stigmatisering i
högre grad kvinnor Gomberg 1982.än mängentemot mot

Attityderna till kvinnors måttliga alkoholkonsumtion har blivit tillåtan-mer
de, fortfarande fördöms alkohol- eller narkotikapäverkad kvinnamen en
kraftigare omgivningen iän situation Corrigan 1980;av en man samma
Ridlon 1988, Erickson, 1989.Murray Missbruk betraktas hotett motsom
kvinnorollen, familjen moralen.och Hirsch 1962 förklarade skillnaderna i
samhällets attityder till kvinnliga och manliga alkohol- missbrukare med att
kvinnor sådana sociala och moraliska värden samhälletsrepresenterar ärsom
stöttepelare:

Women important social and moral symbols that the bedrockrepresent are
of society. And when angels fall, fall disturbinglythey far. We would rather
have them their place which ofanother saying that they define andway
make place possible comfortableand sid 111a.aour own even more

Kvinnorna tycks ha internaliserat dessa och har, i jämförelse mednormer
män, ännu restriktiv och negativ inställning till och andras, främsten egetmer
andra kvinnors, konsumtion alkohol och narkotika SOU 1974:90; DsSav
1981:11

Om könsspecifikaär bör kunna sig könsskillnadervänta inormerna man
avvikande beteende exempelvis missbruk. En del undersökningar tyder pä
detta. Alkoholism och kriminalitet vanligare blandär psykiatriskamän, sym-

3 Se också Milton 1979a kapitel 9 förbudsomröstningen 1922.om
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al 1977.kvinnor Bauervanligare blanddepression och ångest är ettom som
iproblem redanpsykiska uppstårsociala ochKönsbestämda påsymtom ung-

uppträdande,asocialtför aggressivitet ochPojkar uppmärksammasdomsåren.
iestad 1977.mindervärdighetskänslor Vflickor visar ochångest

Yrkesliv och omsorgsansvar

kvinnorarbetsfördelning baserad kön,påpräglas ocksåKönssystemet av en
förtilldelas det primäraarbetsuppgifter. Kvinnanolikaoch harmän ansvaret

verksamhet i denhar sinsfären, medanprivataoch barn, denhem mannen
arbetslivet ideltar iKvinnornaorganisationeroffentliga sfaren, arbete, etc.

yrkesarbetande harutsträckning tidigare ävenbetydligt änstörre men som
Deltidsarbete,till till familjens behovsigkvinnormånga anpassat av omsorg.

ovanligt. Eninteofta under kvällar ocharbetstider, nätter äroregelbundna
utbild-lön och lågapräglas lågkvinnorna arbetar i yrkenmajoritet avsomav

förlängning hemarbetetofta rutinartat ochningskrav. Arbetet utgörär aven
självförsör-de arbetar, intekvinnorGöransson 1978. Många är, trots att
kombinerargifta kvinnornaMajoriteten degrund deltidsarbetet.jande på avav

sammanlagd arbetstidoch har äroch förvärvsarbete,hushållsarbete somen
kvinnansfamiljen påverkar1989:53. förSOU Ansvaretstörre än männens

ofta förriktning omfattar ocksåalkoholkonsumtion i restriktiv ansvarmen
och för-i alla tider kontrolleratalkoholkonsumtion. Kvinnorna harmannens

1985. Enligtkonsumtion Milton 1979a;sina Bruunsökt begränsa mäns en
kvinnanhälftenstudie Moskvafamiljer drygt männen attuppger avav unga

alkoholkonsumtion Matskowski 1985. Kvinnorollensförsöker begränsa deras
i sig hinderinriktning familj- och omsorgsfunktioner kanpå utgöra motett

tid, eller tillfällen tillvidlyftiga alkohol- och drogvanor. Varken stårpengar
buds.

civilståndDet råder komplext samspel mellan ålder, och yrkeett som sam-
kan medföra risk för alkoholproblem, forskningsresultaten ärmantaget men
entydiga. USA visade gifta, yrkesarbetandeknappast En undersökning i att

kvinnor dricker hemmafruar Johnsson 1982. Mest dricker dockänmer yngre
ogifta eller frånskilda kvinnor högutbildade och har professionellaärsom

början visadeyrken. En surveyundersökning i USA i 80-talet endast ettstor av
samband mellan förvärvsarbete och missbruk Wilsnack, Wilsnack,svagt

1984. Tendensen inte storkonsumtion färreKlassen ökad väl nykte-menvar
rister och fler måttlighetskonsumenter bland de yrkesarbetar le. svenskaI
undersökningar 1968-1980alkoholvanor under perioden det deärav yngre
ensamstående storstadskvinnorna med god utbildning och ekonomi harsom

alkoholkonsumtionen Socialstyrelsen redovisar 1984:3.den högsta
Civilstånd befunnits i sambandhar i nordiska undersökningar stå mednågra

motstridiga. Vissa forskarepsykofarmakabruk, resultaten är attmenarmen
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andra har heltfrånskilda och änkor,bland ogifta,vanligastbruket är motsatta
brukare högstundersökning andelenal 1974. finskBakka lresultat et varen

undersökningens1984.ogifta Riska Enlägst blandfrånskilda ochbland av
psykofarmakabruk varierarochcivilståndsambandet mellanslutsatser är att

tillförväntningar hördeoch beror påi olika åldersgrupperbland kvinnor som
olika livsfaser.

psykofar-arbetsvillkor ochsamband mellanstudierfleral ettrapporteras
mel-1987 visar samband51SCB-rapportmakakonsumtion. Svenska data nr

konsumtion för bådeoch högarbetsförhållandendåligalan arbetslöshet,
högre1982 harParnellCooperstock ochkvinnor och män. rapporterat om en

förvärvsarbe-i Canada blandhemmafruarpsykofarmakaförbrukning bland än
undersökning yrkesgrupperjämförande1982 fann i sintande. Riska attav

konsumtio-hade den högstaserviceyrkenlågstatusyrken kontors- ochimän
konsumtionen medanden lägsta omvänti med högoch yrkenmän statusnen

studieenligt dennaför kvinnorna. Vissa yrkenförhållande rådde är mer psy-
för kvinnor. Dessaför och karriäryrkenlågstatusyrkenkiskt belastande, män

danskagenomfördesundersökningbland andraresultat motsägs avsomenav
konsumtionen1970-talet framgicklandsorganisationen i slutet att avav varav

organiserar arbetareinom typiska kvinnoförbundpsykofarmaka högstär som
inflytan-skoindustrin. har fögaoch Därinom textil-, livsmedels-, tobaks- man
Arnfredarbetelöner, ochde sitt arbete, låga hårtöver tempo monotont

1978.
psykofarmakakonsumtionens samband medstudiernaDe ovanstående om

motstridigaoch arbetsvillkor alltsåfaktorerna socioekonomisk status ger
del. Undersökningarnas motsägande uppgifter kan,kvinnornasresultat för

studier, delvis kvinnorol-förutom svårigheten jämföra troligen bero på attatt
funktion förväntningar i olika samhällen.olika med avseende på ochlen utser

Sammanfattning

strukturella perspektivet förhållanden samhälls- ochDet lyfter fram på grupp-
nivå befrämjar kvinnornas konsumtion alko-påverkar begränsar ellersom av
hol, narkotika och psykofarmaka. Kvinnornas samhällsposition, präglad av
social underordning och begränsade möjligheter, de könsspecifika normerna
och kvinnornas för familj faktorer bidrar till kvinnor-och barn äransvar som

måttliga alkoholkonsumtion och deras, i jämförelse med lågamännen,nas
andel psykofar-bland alkohol- och narkotikamissbrukarna. Användningen av
maka socialt för kvinnornas del och enligtär överensstämmer,accepteratmer

forskare, med den traditionella kvinnorollen. Klasstillhörigheten harnågra
betydelse för skillnaderna mellan olika kvinnor med avseende deraspågrupper
konsumtionsmönster och val Sambandet mellan klassbakgrund ochdrog.av
missbruk starkare missbruket är.är tyngre
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Utifrån integreradeden empiriskamodellen i figur 8 och de resultaten for-
mulerar jag följande hypoteser strukturella faktorerna:med fokus de

Man kan de väsentligaste till könsskillnader i konsum-orsakernaantaga att-
tionsmönster sökas iska sådana könsspecifika förhållanden medför attsom
kvinnors och handlingsmönster olika.mäns genomgående är

könsspecifikaDet reglerar konsumtionsmönstret och förhin-normsystemet-
drarpåverkar Ilkohol- och viadrogkonsumtionen starkare sociala sank-
tioner kvinnor.mot

Det i första hand könssystemet möjligheterär och hinder försom anger-
kvinnors konsumtionsmönster initiering i vidmakthållandeoch miss-samt av
bruk, missbruk desto betydelse har klassbakgrunden.störretyngremen

Aktärsperspekti vet

Könssystemet omfattar förutsättningarde och strukturell nivåpåprocesser som
skapar skilda ojämlika könsförhållanden och individuell aktörs-motsvaras
nivå i de förutsättningar och under vilka det sociala könet, kvinnaprocesser
eller skapas. individuellaDe faktorer betonas inom kvinnoforsk-man, som
ningens aktörsperspektiv dels förden kvinnorär bestämningengemensamma
det sociala könet, dels särskiljandeden faktorn livscykelfas. alkohol-Inom
drogforskningen betydelsefullade faktorernaär aktörsnivåpå social inlärning,
personlighetsdrag, band tillsociala familj, skolaarbete, kamrater och social
kontroll miljö- och situationsbunden förexponering alkoholdroger.samt Jag
diskuterar aktörsperspektivets individuella faktorer i C och D underrutorna
rubrikerna socialisationsprocessen, sociala band och social kontroll, expone-
ring missbruk.slutligen in ivägensamt

Socialisationsprocessen, social inlärning och det sociala könet

Det sociala könet skapas i socialisationen och könsspecifika värderingar och
handlingsstrategierbeteenden personligheten formas i interaktion med famil-
jen och andra betydelsefulla sociala enheter skola, kamratkrets fl.som m
Könsdifferentieringen innebär aktörsnivå kvinnor, i jämförelse medatt

tilldelasmän, andra gruppspecifika egenskaper och förväntas uppträda på ett
enligt de socialasätt Kvinnans värderingar,annat intressen ochnormerna.

livsmål påverkar hennes bindning till familjen och samhället och skapar förut-
sättningar för konformt eller avvikande beteende.ett De handlingsmön-senare

hon kan välja är anpassning konformtster beteende, ritualismundandragande
eller protestrevolt tidigare beskrivits i avsnittet könssystemet.som om

Kvinnor och män själva olika orsaker till sitt alkoholmissbrukuppger
Dahlgren 1982. Kvinnorna akuta livskriser, relationsproblem elleranger
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i arbetsliv ochoftare problemanhörig orsak,förlust männen angerav som
själva orsakernanarkotikamissbrukaredärekonomi. undersökningarI angett

entydiga. TunvingsInarkotika resultaten knappastbörjat användatill de äratt
kvinnor-könsskillnader, såvälframkom ingaundersökning männen1986 som

i spännande subkultur. Ibli delaktiganyfikenhet och önskan att enna uppgav
1986.motiv Björlingemellertid skildaframkomundersökningen annan

självmordstankargrund självhat,använda narkotika påKvinnorna sade sig av
narkotika föranvändedefrån pojkvänhallick. Männenoch tvång attuppgav

skillnaderförutomolika resultaten kan bero på,sitt sexualliv. Deförbättraatt
inleda missbruk ochundersökningspopulation, skäleni metodval och ettatt att

sigfortsätta skiljer åt.skälen att
ungdomsklinik i Stockholm undersöktesfrån MariapilotundersökningI en

ungdomsklinik deMariaRydelius 1987.21 flickor Mattsson, tar emot
Storstockholm.tonårsmissbrukarna i Debelastadeochsvåraste mest

pojkar i avseenden. Deliknade missbrukande någraundersökta flickorna var
alkoholkonsumtion. De hadeockså betydande växtblandmissbrukare med en

hade tidigt haftmissbrukande föräldrar och dei hem med anpass-upp
för ungdomskriminalitet,tredjedel kändaningsproblem, bl skolk. En vara

emellertid impulsivtEndast fåtal flickor uppvisadeingen dömd. ettettmen var
pojkarna.aggressivt beteende, vilket vanligt blandoch utagerande var

huvudvärk, ochSamtliga flickor hade kroppssymtom magonttypav
underlivsbesvär.

undersökning liksom Almqvist 1986 talar för beteendet hosDenna andra att
anpassningssvårigheterflickor delvis annorlunda hos pojkar. Trotsär än av

jämförbar till exempel skolk kriminalitet, verkar flickornas beteendeochtyp,
inte lika provocerande omgivningen lärare, myndigheter flpåvara m som
pojkarnas. missbruk uppmärksammas inte lika lätt flickorEtt svårt hos som

pojkar. Pojkarnashos utagerande, aggressiva beteende märks och leder till att
de lättare kommer på kant med samhället. Flickorna får oftare ångest och
depressiva De med impulsiv sexualitet och tidigt missbruksymtom. reagerar
och ofta misshandel,drabbas de utnyttjande och underlivsproblem. Derasav

doltmissbruk förblir emellertid ofta för myndigheterna.
Kvinnornas handlingsstrategier varierar också efter vilken fas i livscykeln hon

befinner sig Olika beteendemönster bland kvinnor i olika åldrar påverkas av
sysselsättningsgrad, hon barnlös eller har barnär och barnens ålder. Ungaom
kvinnor sannolikthar förhållande till alkohol och droger änett annat vuxna
kvinnor med förvärvsarbete familjoch eller äldre kvinnor inte längre ärsom
bundna hand barn. finskEn enkätundersökning riktad till 3 500att taav om
kvinnor i åldrarna 12-80 visade flickorår och pojkar dricker lika mycket iatt
de lägre flickornatonåren minskar sin konsumtion då honattmen mognar som
kvinna i 18-årsåldern Holmila 1993, ref i tidskriften Invandrar-kvinnan 1.nr
Resultaten visade också i åldersgruppen 20-29 dricker kvinnornaåratt som
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de sin konsumtionsänker de får barn. Konsumtionen ökar igennärmest, men
barnen ungefärnär år.är sexton

Användningen legala droger, psykofarmaka, socialtär accepteratav som mer
för kvinnor bruk alkohol narkotika.och En rad svenska och internatio-än av
nella studier har visat kvinnor har fler läkar-vårdkontakter ochän mänatt att

fler kvinnormånga erhåller receptförskriven psykofarmaka ångestmot oro,
och depression Cooperstock 1975; Holm 1984: SCBHansen 1987,199l. Det

emellertid oklart skälet högre grad sjukdomär och vårdbehov ellerärom av
konsumtionen kulturellt betingad kvinnor förväntasär på så hasätt att ettom

psyke, bemöts patologiserande attityder behandlingspersonal ochsvagare av av
detta med kvinnornas förväntningar.överensstämmer En framträdandeatt egna

skillnad mellan kvinnor och emellertid kvinnor i intervjuermän är att uppger
de besväras sömnbesvär, huvudvärk och trötthet i utsträck-störreatt av oro,

ning figur 8. Kvinnornas psykiska välbefinnande oftare bristfälligt.är

Figur 8 Brist psykisktpå välbefinnande efter kön och ålder 1988-89, procent.
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Forskningsresultat visar medelålders kvinnor med psykosomatiska besväratt
riskgrupputgör i fråga utveckla psykofarmakamissbruk.stor Olikaatten om

kroppsliga besvär, ofta gynekologiska, medverkar till missbruket Allgulander
1980.

I Jämtlandsundersökningen undersöktes anledningen till psykofarmakaatt
användes Boethius, Westerholm 1977. Av dem svarade tvåsom uppgav
tredjedelar de använde lugnande medel och sömnmedelatt på grund sömn-av
svårigheter. Hos de äldre detta enda orsak medan deangavs som yngre angav
flera orsaker såsom ångest, nedstämdhet. Av receptundersökningar fram-oro,
går sömnsvårigheter, och det villångest, de vanligasteatt säga skälen tilloro
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förskrivning psykofarmaka, förenade med kroppssjukdomarofta också ärav
Apoteksbolaget 1982, 1990.

Vissa skillnader finns mellan nordiska länderna. Könsdifferensemade är
i Danmark medan de i Finland betydligt mindre i de övriga nordis-störst är än

länderna Riska, Klaukkaka 1984. har främst förklarats med skildaDetta
behandlingstraditioner och vårdideologier i länderna 1982;Bruun Holm

1984.Hansen
forskare har framhållit könsskillnader förklarasNågra rad skulle kunnaatt en

med utgångspunkt från samspelet läkemedelsmarknadens vilkamellan aktörer,
alla troligen har betydelse för förbrukningenden totala läkemedel: läkeme-av
delsindustrins produktionsinriktning marknadsföring,och läkarnas receptförsk-
rivning, behandlingstraditioner och attityder, kontrollpolitikstatens samt
patienternas vårdbehov och förväntningar Holm 1984; Gabe 1990.Hansen
Producenterna har intresse sälja läkemedel med vinst möjligtsåatt storav som
och använder intensiv marknadsföring. Analys läkemedelsreklamen underav
60- och 70-talen antyder negativa eller patologiserande attityder till kvinnor
Milton 1979a; Prather, Fidell 1975; Holme Hansen 1984. Läkemedelsindu-
strin har sedan dess förändrat sin marknadsföring och har idag knappast någon
väsentlig betydelse för konsumtionsskillnaderna mellan och kvinnor.män
Troligare samspelet mellan läkarnas attityderär och behandlingspraxis ochatt
patienternas vårdbehov, beteenden och förväntningar könsskillnaderna.avgör

1984Anstorps undersökning självrapporterade orsaker till långvarigtom
psykofarmakabruk tyder såväl läkarenpå kvinnanpatienten definieraratt som
psykiska problem köns- och åldersspeciñka. Liknande slutsatser fram-som
kommer i undersökningnorsk Björndal 1983. Kühlhorn och Leifmanen
1993 finner vid analys representativt surveymaterial könsskill-ett atten av
naderna främst förklaraskan kvinnor lever längre än mänatt samt attav
kvinnor har benägenhetstörre uppmärksamma sin eventuella ohälsa ochatten
söker hjälp för den. Med hänvisning till de förts inom kvin-resonemang som
noforskningen kan förklaringen könsskillnadernatill sökas dels i könssystemet,
det vill kvinnornas underordnadesäga roll i samhället, hon har problema-att
tiska livsvillkor, upplever större krav och har mindre tid och självattresurser

sitt liv, delsöver i det sociala tillblivelse,könets det villstyra de köns-säga
specifika karaktäristika formas i socialisationen exempelvis beroende ochsom
passivitet. Kvinnorna upplever problematiska livsvillkor förväntas samti-som
digt omgivningen inte visa det och lösning kan vända sig tillattav atten vara
läkare och på det få tillgång tillsättet psykofarmaka.

Sociala band och social kontroll

De sociala banden omfattar främst kvinnans relationer till familjen, skolanarb-
och karnraterna. De har positiv inställning tilletet och tillfredsstäl-som en en
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sin närhet riske-viktigaste och ilande kontakt med de gruppernapersonerna
tillgången drogeri sådana situationer eller miljöer där påsällan hamnaattrar

Hirschi 1969.enligt kontrollteoriernaoch benägenheten pröva äratt stor
socialisa-framträdande roll iFamiljen, främst föräldrarna, spelaantas en

grundläggs. betydelse förtionen beteenden och värderingar Dessnär ung-
studerats med avseendekonsumtion alkohol och droger har pådomars av

familjen, förekomsten sociala problem ochkänslomässiga band inom av-av
splittrade familjer.vikande beteende hos föräldrarna samt

beträffandeFöräldrarnas förhållningssätt till alkohol och droger, både eget
pojkarnas ilsnack,och barnets, påverkar flickornas konsumtion Wbruk änmer

förklaring Marklund ochBeckman 1984. En kan Wernerssonvara, som
1987 fann i sin studie, föräldrar kraftigare döttrarnas alkohol-påatt reagerar

ignorerar eller skojar bort pojkarnas kon-bruk och diskuterar det medan de
familjerelatio-sumtion. Coombs al 1985 fann skillnader med avseende pået

mellan flickor använde alkohol och de avstod. Flickorna somnerna som som
drack hade i mindre tillfredsställande och positiva relationer till sinagrad
föräldrar.

Familjens betydelse för benägenhet missbruka alkohol ochungdomars att
narkotika stöds de sambanden ekonomiska socialastarka mellan ochav pro-
blem i familjen fattigdom, föräldrarnas psykiska problem, missbruk ocheller
kriminalitet och missbruk, redovisas forskare.många Forsk-senare som av
ning alkohol- och narkotikamissbrukares familj- och uppväxtförhållandenom
visar andel missbrukarna har haft besvärlig prägladuppväxtatt storen av en

psykiska problemsjukdom, missbruk och kriminalitet i den famil-närmasteav
jekretsen Duckert 1986; Tunving 1986; Olsson 1986. Bland de kvinnliga
missbrukarna sådana sociala iär problem familjen särskilt vanliga Mondanero
1982.

Splittrade familjer, skilsmässa i första hand eller dödsfall, vanligtärgenom
förekommande. Lint 1976De fann tidig förlust föräldrarna mycketatt av var
vanligare bland kvinnliga alkoholmissbrukare bland manliga.än Bland kvin-

hade många uppfostrats endast biologisk förälder eller iväxtnorna av en upp
Ävenfosterhem. familjekonfliktersvåra och otillfredsställande kontakt mellan

och dotter vanliga bland såväl alkohol- narkotikamissbrukarnamor var som
Herulf 1972;, Gomberg 1980; Tunving 1986. Sambandet svåramenzm upp-
växtförhållanden och missbruk i dessa studier uttalat förär kvinnor föränmer

Undersökningarmän. psykofarmakamissbrukare visar deras familjebak-attom
grund och disharmoniska delvis liknaruppväxt den alkohol- och narko-som
tikamissbrukare har upplevt Hofsten 1977.

Avbruten skolgång, skolk och lågt i skolarbetet harupprepat engagemang
generellt visat sig riskfaktorer kan innebära ungdomar dras iattvara som
olämpliga miljöer och utvecklar missbruk Sarnecki 1982b; Lettieriettsenare
1975. Torstensson redovisade i longitudinell studie Stockholmsbarnen av
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födda 1953, skolk betydligt vanligare bland narkotikamissbrukarnaår att var
bland övriga och betydligt bland missbrukande pojkar flickor.vanligareän än

Risken för ungdomar med dåliga i högstadiet bli missbrukareskolresultat att
för pojkarna för flickorna,gånger och hela åtta gångerstörre störretrevar

jämfört med ungdomar med Sambandet skolk,goda skolresultat. mellan oav-
slutad skolgång drogmissbruk emellertid föroch starkt båda könenär
Mensch, Kandel 1988.

Sarnecki 1987 fann skolbetyg och klasslärarnas bedömningar fram-att om
förtida sociala problem enskilda elever hade betydelse prognosinstru-stor som

beträffande pojkar. Enligt Sarnecki det emellertid förutsägasvårareärment att
flickors framtida asocialitet och missbruk pojkarnas med hänvisning tillän
skolbetyg och lärarbedömningar. förklaring kan lärarna inteEn kännerattvara

flickornaeller uppmärksammar lika mycket, påpekats i olika studiernågot som
1989. FlickorHammarström med problem kända inom skolhälsovår-är mer

den, till vilken de i första hand vänder sig Edgardh 1988. Det därförär
främst skolsköterskorna kan uppmärksamma tidiga tecken riskbeteen-påsom
de.

Kamraternas inflytande och betydelse för ungdomars användning alkoholav
och droger ofta litteraturen.i Missbruk exempelvis inämns haschav ung-
domsgrupperna enligt utredningen narkotikarnissbruketsär omfattning oftaom

gängfenomen DsS 1981:11. Ungdomarna introduceras i missbruketett av
kamrater använder droger. För många ungdomar blir det sättett attsom
tillgodose sina behov spänning, aktivitet och gemenskap. Kamraterna tycksav
emellertid ha mindre inflytande flickornas konsumtionöver enligt Marklund
och Wernersson 1987 frågade 4000 högstadieungdomar orsakernasom om
till deras alkoholbruk. flickorFärre pojkarän de drack med hän-attuppgav
visning till sina kamraters alkoholbruk. Forskarnas tolkning flickornaär att
överhuvudtaget mindre beroende kamraterär och de har djupa ochattav

relationer med sina kamrater, vilket dem säkerhet stå kam-trygga att emotger
rattryck. Enligt flera studier börjar emellertid flickormånga använda alkohol
och narkotika tillsammans med missbrukandeofta äldre, pojkvän Nilsson,en,
Tunving 1985. De sig i fall tillmånga den manlige valpartnernsanpassar av
missbruksmedel och byter medel de byternär partner.

fleraI internationella studier inflytandekamraternas på ungdomarsom
användning och missbruk alkohol och droger visas kamratpåverkan ärattav

nödvändig otillräcklig förklaringsfaktor Andersson 1990. Negativaen men
familjeband ökar risken ungdomar väljer umgås med avvikande kam-att att

och själva avvikande beteende. Positiva familjeband kan minskarater antar ett
dessa risker och verka skydd destruktiva kamratrelationer och miss-motsom
bruk.

Vuxna kvinnors alkoholvanor har starkt samband med makens, familjens och
vännernas W ilsnack, Wilsnack, Klassen 1984. Förklaringen kanvanor vara
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omgivnings beteende ellerantingen kvinnan påverkas starkt sin närmasteatt av
sig till människor med alkoholvanor liknar henneshon sökeratt egna.som

alkoholiserade kvinnor tillsammans med alkoholiserad ellerMånga lever en
i fallpsykiskt avvikande Milton l979a. Troligen har mångapartnernpartner

missbrukare oftarebetydelse för kvinnans alkoholmissbruk. Kvinnliga anger,
till missbruket Williams,manliga, relationsproblem till orsakän partnern som

kvinnan i högkonsumtionKlerman 1984. Partnern kan leda attgenom
börjar ibland använda mängderdricka tillsammans med henne. Kvinnor större

konsumtion, för medalkohol för försöka få kontroll ståöveratt att utmannens
för förhindra 1987.den eller separation V aglumatt

samhällsfunktion första hand knyts till hemmet ochEftersom kvinnornas i
familjen, den sociala kontrollen främst informell och utövasär art genomav
andra metoder ingripanden och straff. sociala kontrollen skerän Denyttre
inom de privata familjen och umgängeskretsen. norsksammanhangen, I en
intervjuundersökning i riskzonen för asocialitet missbrukungdomar ochom
framträder könsskillnader i förhållande till kriminalitet och alko-gängets
holnarkotikamissbruk Ericsson, Lundby, Rudberg 1985. Flickorna hatycks
starkare band till det traditionella for-samhällets värderingar och regler och
skarnas slutsats är:

Jentenes til holde forholdsvis streite sjöl blant ustreiteå kame-evne seg
kan tilbakeföres til flere forhold: De har starkere tilknytning tilrater en

jobbskole guttene...Foreldrerne anstrengelser forgör större åog enn seg
kontrollere dötrene sine. Fjernkontrollen via fölelsemessigesönne denenn
tilknytninga til foreldrene virker sterkere jenterpå Jgutter. enterenn og

deltar i gjengen ulikepå premisser...Gjengen desuten medgutter opererer
forskjellige standarder det gjelder gradennär asocialitet for-to av som

tolereres: for jenteren for tillegg tilén I dette kom-ventes gutter.og og
forskjeller i psykologisk orientering måte å tenke på...Jentermer og er

intenst personlige relasjoner til andre mennesker. i ferd medopptatt av .er.bli sosialisertå inn i sin framtidige rolle med fami-som omsorgspersoner
arenalien livets viktigaste a.a 1985 143.som s

Exponering
Exponering för alkohol och droger sådana tillfällen, situationer ochavser
miljöer medlen finns tillgängliganär för bruk och missbruk. Att deltaga i gäng
och vistas i miljöer där alkohol och droger och eventuellt kriminalitet fore-
kommer riskenökar för begynnande missbruk.ett

Med utgångspunkt i de antaganden i kriminologiska deltagande-görssom
teorier Höjgård 1983 kan kvinnornas ökade möjligheter deltaga i denatt
offentliga sfáren, det vill arbetslivet, organisationslivetsäga medföra fleretc,
tillfällen till exempelvis alkoholkonsumtion. Kvinnornas förändrade situation
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alkoholanvändamöjligheteri arbetslivet ochdeltagande störremed ökat att
alkohol-vidgadealkohol ochsamhällstoleransmed ökadtillsammanshar mot-

bidravardagsaktiviteteralkohol ingår i alltflerseder, det vill ansettssäga att -
förförutsättningar skapatsTroligen haralkoholmissbruk.ökat etttill mer

för ocksåfinns intebeläggentydigaalkoholbruk, någraomfattande attmen
mängd hinderfinnsFortfarandeomfattning.iökat någonmissbruket större en
inriktningkvinnorollens påochuppfostranformmissbruk, imot normer,av

undersök-samnordiska1986. denSnare Iomsorgsfunktionerfamilj- och
epidemiologiskai dettidigarevilken jag nämntalkoholvanor,ningen om

samband mellandet finnsresultatavsnittet alkohol, är ettett att omsorgs-om
hemarbetandebland dealkoholbrukförsiktigtuppgifter och mycket yngstaett

1984. ForskarnaOlafsdottirJärvinen,nordiska länderi samtligakvinnorna
fördet kvinnligafortsattaundersökning slutsatsenutifrån sindrar ansvaretatt

in iutvecklingalkoholvanornaskvinnligahar dereproduktionen ettstyrt
dryckesmönstret kvinnligatill dendet femininamönster anpassatnya --

samhällsfunktionen sid 205.a.a.
missbruk,föregårriskbeteendendiskuterats vilkaforskningen harInom som

narkotikarnissbruk kanochi missbruk. Alkohol-indet vill säga vägen ses som
olika tecken på begynnan-ofta föregåttsproblembilddel i vidare som aven en

kriminalitet ochalkoholdrogdebut,exempelvis skolk, tidigproblem,de van-
i olikapojkar ingåri första handenligt studierdalisering. mångaDet är som

tycksflickorSarnecki l982a, 1982b. Mångasällan flickorriskgrupper,
synliga tidiga avvikelser.för omgivningenmissbrukhamna i någraett utan

missbrukutveckla relativtde i all tysthet kankan innebäraDetta ett gravtatt
aggressivtpojkar samband mellanåtgärder vidtas. För harinnan några ett

och bristandeavancerade alkohol- och drogvanorbeteendemönster, tidiga och
i olikaskolk och vantrivsel i skolan dokumenteratsanpassning kriminalitet,

bild1988. flickorna harstudier Lettieri 1975; Andersson För annanen
Ångest, depression1987; Rydelius 1987.redovisats Torstensson Mattson,

flickornamagont vanligare blandoch psykosomatiska besvär huvudvärk, är
tillfälliga sexuella kontakter rela-aggressivt uppträdande. Tidiga ochän samt

för flickortill betydligt äldre andra kännetecken detioner manliga ärpartners
1988.riskerar utveckla missbruk Edgardhatt ettsom

för narkotikarniss-longitudinell studie med syfte studeral att prognosenen
farmbruk population 16-åringar Göteborg Holmberg 1981hos i attmanen

tillhörafaktorer for utveckling långvarig narkomaninegativa att enav var
narkotikamultiproblemfamilj, behövt barnpsykiatrisk vård, haha använtatt att

specialklass ha avbrutit skol-regelbundet redan i ha iår, gått samtattunga
faktor förförtid. registrering kriminalitet negativgången i Tidig var enav

besvär negativamedan registrering skolk ochmännen nervösa prognos-av var
faktorer för kvinnor.

påvisatlongitudinell studie, inom det sk Metropolitprojektet, harEn annan
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könsskillnader med avseende föregåttfaktorer och påverkat missbruk-på som
skarriären Torstensson 1987. Enligt undersökningsresultaten detär svårare

finna och indikatoreravgränsa framtida missbruk bland flickoratt änunga
bland pojkar. Förklaringen finns troligen dels söka i flickornasattunga
annorlunda uttryck för avvikande beteende kan karaktäriserassom som norm-
brytande lagbrytande,än exempelvis rymningar, skolk, störandesnarare
uppträdande i skolan, tidigt avancerade sexuella dels i samhällets ochvanor,
myndigheternas skilda reaktioner flickors respektive pojkars beteenden,
dokumenterade i polis- och socialregister. Enligt Torstensson myndig-ser
heterna mellan fingrarna gäller denär det flickornas brottslighet och deyngre
registrerade avvikelserna blir därför lägre pojkarnas. Sarneckiän 1982a
förklarar könsskillnaderna flickornasmed faktiska brottslighet lägre.äratt mm
Hans undersökning ungdomsgäng i svensk stad visar flickornaattom en
befinner sig i periferi iblandgängets och hänger med pojkarnaspå kriminella
aktiviteter sällan initiativ till brott.tarmen egna

Trots flickorna i vissa fall vistas i miljöer, tillhör ochatt gängsamma samma
för alkohol ochutsätts droger verkar flickorna ha starkare band till samhället

och uppträder i högre grad pojkarnaän i enlighet med samhällets Denormer.
har sällan registrerats i social- och polisregister, vilket däremot vanligtär
bland pojkarna i undersökningar. Torstensson 1987 refererar till två ameri-
kanska studier narkotikamissbrukare:om

Voss Stephens 1973, sample of 1096 addicts, found that,a among
males, 62 of those admitting illegalcent arrestedactsper arrestsor were
before the initiation drug Corresponding figure femalesto use. among was
39 of the female samplecent, known by the policemostper note. were
prior the Thisdrug be compared ato study by Brown al,touse. can et
who reported similar results for the male and female samples, respective-
ly. a.a 38-39.s.

Av forskningsresultaten framgår bland det finns vissa kunskaperannat att om
riskfaktorer bland ungdomar med relativt sannolikhet innebärstorsom atten
de utvecklar missbruk. Manett socialt och psykiskt belastadevet att personer
löper riskstörre andraän såväl drogerpröva utveckla miss-en att att ettsom
bruk. Men många i riskgruppen kommer inte utveckla missbruk och rekry-att
teringen missbrukare sker också bland med tämligen godav grupper prognos
DsS 1981:11; Sarnecki 1985. I översikt internationell forskningen av om
flickor i riskzonen för missbruk refererar Andersson 1990 studieen om
sambandet mellan tidigt asocialt beteende och den framtida livssituationen:

Medan antisociala ocksåmän återfanns i ålder med i huvudsakvuxen en
antisocial problematik, bilden för kvinnorna. Antisocialavar en annan
tonårsflickor återfanns med psykiska problem exempelvissom vuxna



167Bilaga 5

Liknandeanpassningssvårigheter.socialameddepressioner änsnarare
förelig-iRedan tonårenförhållanden.för svenskaåterfunnitsresultat har

sidan och, ånormbrott åkvinnor mellanförstark koppling enager en
besvär 42-43.psykosomatiska a.a.depression ochandra sidan, s

Sammanfattning

kvin-påverkarindividnivåförhållandenfram påAktörsperspektivet lyfter som
främst depsykofarmaka. Det ärnarkotika ochalkohol,konsumtion avnans

i socia-överförshandlingsstrategiernaochvärderingarnakönsspecifika som
skolanarbe-familjen,tilloch beroendetsociala bandenstarkarelisationen, de

förklarabidrar tillkontrollensocialainformellastarkareoch den atttet som
påbörja eller fortsättaRisken förkonsumtionsmönster. ettkvinnornas att

samtidigtochnegativafaktorerflera dessa ärmissbruk ökar expone-avom
drogerför alkohol ochringen är stor.

empiriska resultatenoch dei figur 8modellenintegreradeUtifrån den
individuellaaktörsnivånsmed fokus påföljande hypoteserjagformulerar

faktorer:

värderingar ochsamhälletskonventionellaband till dethar starkareKvinnor-
påbörja ellerrisken föreffekt och minskarpreventivvilket harregler atten
varierar medriskernaklassbakgrundmissbruk,upprätthålla oavsettett men

livscykliciteten.

ochfamilj och umgängeskretseninformell kontroll iGenom starkare star--
kvinnorrisken förtill familj, skola minskarsociala bandkare attetc expo-

miljöertillfällen och i sådanaoch droger vid sådana närför alkoholneras
tillgängliga för brukmissbruk.medlen finns

konventionella samhället och litenkvinnor med band till detFör svaga-
för exponering alkoholdrogersocial kontroll höggrad utsätts avsomav

påbörjavidmakthålla missbruk.ökar risken ettatt

användbarhetModellensSammanfattande kommentar:

har kvinnor ofta uteslu-den traditionella forskningen alkohol och drogerI om
varia-andra skäl, ibland har de fåtttits metodologiska eller representera enav

drogkonsumtionandra. Sällan har kvinnors alkohol- ochbel bland många
redovi-särskilda livsvillkor. könsskillnaderanalyserats utifrån deras De som

avseende konsumtionsmönster och utveck-flera undersökningar med påisats
kunnat förklaras med demissbruk har inte till- fredsställandeling på sättettav

intedrogforskningen. Exempelvis beaktasteorierna inom alkohol- ochgängse
fall har andra mål och förväntningarspärmingsteorierna kvinnor ii mångaatt



168 Bilaga 5

ofta förbundna medän män, inte förenaskan med brukomsorgsansvar som av
illegala medel eller missbruk, kulturteorierna kan inte förklara varför inte alla
ungdomar särskilt inte flickor i problemområde med delkulturer blirett
avvikande, kontrollteorierna bortser från makt- och möjlighetsstrukturer. Med
utgångspunkt i kvinnoforskningen kvinnornaställs och könsskillnaderna i

och det blir möjligt undersöka ioch vilken grad skillnader icentrum att om
konsumtionen kan förklaras skillnader i sociala och socialpsykologiskaav
förutsättningar och det faktorernågraär endast det könet utsättsom som ena
för eller verkar med olika styrka de könenpå två sådantpå sättett attsom
skillnader i konsumtionsmönster uppstår.

I den modell jag har beskrivit har jag länkat sammanintegrerat densom
kvinnoteoretiska forskningen och den samhällsvetenskapliga forskningen om
alkohol och droger. Enligt min mening kan modellen tillanvändas tydligareatt

forskningenstrukturera kvinnors konsumtion alkohol och droger.om av
Modellen detgör också möjligt operationalisera olika begrepp ochatt att
empiriskt olika hypoteserpröva betydelse för den etiologiska forskningenav

kvinnor, alkohol och droger. Den kan då led iutgöra den nödvändigaettom
teoriutvecklingen kvinnors alkohol- och drogkonsumtion i syfte förbät-om att

såväl det förebyggande arbetet behandlingsinsatserna.tra som
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