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Abstract  
 

 

Present research show that alcohol policy reflects different on women then on men even though 

Swedish men drink about twice as much as Swedish women. Women’s drinking is also 

problematized regarding arguments about reproduction, sexuality and personal problems. The 

Swedish government has established that a gender equal perspective must be clarified in the 

work of battling and preventing abuse of alcohol, drugs, tobacco and steroids. The perspective 

is to be clarified so that actions can be carried out with regards to men and women’s different 

needs. The purpose of this paper is to examine Swedish government strategies concerning 

alcohol policy in order to map out how political alcohol discourse constructs female drinking. 

The purpose is also to highlight other ways of thinking about gender equality in policy. The 

method that has been used is critical discourse analysis in the form of Carol Bacchis “What’s 

the problem represented to be?”- approach. Two documents have been analysed by using 

Bacchis method and Yvonne Hirdmans theory about gender contracts. The results of the 

analysis show that the alcohol discourse is gendered and constructs women as different when 

‘special efforts’ are required to control women’s drinking even though men drink more. 

Another way of thinking about gender equality policy is to se how gender is made and 

reproduced. Thereby women are less seen as a homogenous group and more focus is put on 

men’s issues.  
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1. Inledning 
 

Hur vi dricker, när vi dricker och vad vi dricker är något som det forskas flitigt kring. Otaliga 

studier görs varje år för att mäta befolkningens konsumtion och mående samt för att komma på 

hur de problem som uppstår genom alkoholmissbruk kan förhindras och behandlas. Hur vi ser 

på alkohol och hur vi använder den har tillskrivits olika betydelser på olika platser och under 

olika tidsperioder vilket gör alkohol till ett intressant samhällsvetenskapligt fält. Hur fenomen 

definieras och huruvida de betraktas som problematiska eller inte medför handlingsalternativ 

och konsekvenser inte bara för den enskilde men även för samhället i stort. Att studera 

alkoholfrågor säger mycket om maktförhållanden, förändringar i samhället och politiska 

dilemman (Storbjörk 2012, 9). Hur politiska styrdokument kring ett visst fenomen utformas 

och hur fenomenet problematiseras säger mycket om synen på fenomenet och de inblandade 

(Bacchi 2009, 1).  

Idag larmas det ofta om hur kvinnlig alkoholkonsumtion har ökat och att män och kvinnors 

drickande har börjat likna varandra. Dock kvarstår faktum att män fortfarande dricker dubbelt 

så mycket som kvinnor (CAN, 2014). Enligt en annan studie är skillnaderna ännu större och 

män står för 70 procent av totalkonsumtionen medan kvinnor står för 30 procent (Leifman, 

2003, 177). Den kvinnliga konsumtionen ökade fram till 1970-talet men därefter är skillnaderna 

förvånansvärt stabila. Män och kvinnors konsumtion närmar sig inte varandra i stor 

utsträckning utan könsskillnaderna är relativt oföränderliga (Leifman 2003, 178). Det går även 

att se skillnader mellan hur kvinnor och män dricker och vilka problem och skador som uppstår 

vid drickandet. Det är fyra gånger så vanligt att mäns drickande orsakar problem med lag och 

ordning än vad det är bland kvinnor (Abrahamsson & Heimdahl 2012, 105).  

Detta skulle kunna tänkas vara incitament för att alkoholpolitiken skulle fokusera på 

preventionsinsatser och i första hand rikta information till män och i andra hand mot kvinnor. 

Så är dock inte fallet. Maria Abrahamsson och Karin Heimdahl har i en studie undersökt 

officiella styrdokument inom alkoholpolitiken i Sverige från 1960-talet fram tills 2012. De har 

kommit fram till att kvinnors alkoholkonsumtion problematiseras i högre grad än mäns 

alkoholkonsumtion trots att männens konsumtion är betydligt högre och även står för merparten 

av alkoholskadorna. Problematiseringen av kvinnors alkoholkonsumtion refereras till kvinnors 

sexualitet, psykiska ohälsa och reproduktiva roll. Detta menar författarna leder till negativa 

konsekvenser för kvinnor men även för män. Senare i avsnitt 2.3 kommer en redogörelse av 

den tidigare forskningen presenteras (Abrahamsson & Heimdahl 2012, 104). 
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Alkoholpolitiken ingår i folkhälsoarbetet och är ett av de elva folkhälsomålen som handlar om 

att minska användningen av alkohol, narkotika, dopning och tobak (förkortat ANDT). 

Regeringen beslutade år 2011 att rösta igenom en strategi där mål och inriktningar för hur 

samhällets insatser gällande ANDT ska genomföras och följas upp. En ny strategi röstades 

igenom år 2016 där det lyftes att arbetet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv och att 

detta måste tydliggöras. Strategierna är vägledande för hela ANDT-arbetet som 

implementeras på regional och lokal nivå (Skr.2015/16:86, 4).  

 

Flertalet forskare är överens om att kvinnlig alkoholkonsumtion döms efter andra kriterier än 

manlig och att det förväntas olika beteenden av könen (Bernhardsson 2014, 211; Day, Gough 

& McFadden 2007). Åtskilliga studier har gjorts för att undersöka hur veckotidningar och 

media positionerar kvinnlig alkoholkonsumtion och vad det får för konsekvenser. Resultaten 

visar överlag att kvinnlig alkoholkonsumtion ofta problematiseras i större utsträckning och 

utifrån könsstereotypa föreställningar (Törrönen & Simonen 2015). Men gäller detta på det 

alkoholpolitiska planet också? Teoretiker menar att problembilder som framkommer i statliga 

dokument har stor inverkan på hur problem och därmed människor uppfattas men att de ofta 

ses som allmänt vedertagna och sällan ifrågasätts (Bacchi 2009, 1-3). I dagens alkoholpolitik 

framhålls vikten av att arbetet ska genomsyras av jämställdhet men det är omdebatterat hur 

detta ska uppnås. Vissa menar att särskiljning av könen är nödvändigt för att tillmötesgå de 

olika behov som kan finnas hos kvinnor och män medan andra menar att särskiljning inte 

leder till jämställdhet utan bara förstärker könsstrukturer. Den här studien tar avstamp i att 

undersöka hur alkoholpolitisk diskurs framställer kvinnlig alkoholkonsumtion samt 

ifrågasätta hur jämställt ett jämställdhetsperspektiv verkligen är.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka hur alkoholpolitisk diskurs i statliga dokument framställer 

kvinnlig alkoholkonsumtion. Syftet är även att belysa hur insatser för att öka jämställdheten 

kan ses från ett annat perspektiv. För att kunna besvara syftet ställs följande frågor:  

 Hur presenterar ANDT-strategierna problemet med kvinnlig alkoholkonsumtion? 

 Hur positioneras kvinnor i framställningen av problemet? 

 Vilka antaganden ligger till grund för synen på problemet ? 

 Vilka blir effekterna som produceras av problemsynen? 

Genom att besvara de frågeställningar som presenterats ovan är förhoppningen att ytterligare 

kunna belysa politiska diskursers roll i att upprätthålla könsroller och att detta är av vikt för 

statsvetenskaplig forskning.  

 

 

1.1.1 Uppsatsens disposition  

 

I det inledande kapitlet skildras en kortfattad bakgrund samt en redogörelse av tidigare 

forskning. I efterföljande kapitel presenteras det teoretiska ramverk jag utgått ifrån i syfte att 

besvara frågeställningarna. Därefter följer ett kapitel som presenterar val av metod och material. 

Efter metodkapitlet följer den analyserande delen av studien. Slutligen rundas studien av med 

ett avslutande kapitel som diskuterar studiens resultat och sammanfattar analysen.  

 

 

1.1.2 Begreppsoperationalisering  

 

I uppsatsen kommer diskurs att ses utifrån ett brett perspektiv som innefattar språkliga praktiker 

och konstituerar hur människor tänker om sig själv och andra. I analysen ses diskurs som 

konstituerande för exempelvis vilka åtgärder och insatser som implementeras av myndigheter. 

Begreppet ‘position’ används i analysen för att belysa de kontexter som kvinnlig 

alkoholkonsumtion nämns i specifikt och vad detta medför för handlingsalternativ. ‘Position’ 

syftar till de handlingsmöjligheter som en viss individ har i en viss kontext och som individen 

uppfattar sig själv och andra igenom. 
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2. Bakgrund 
 
Studien ämnar undersöka alkoholpolitisk diskurs och hur diskursen framställer kvinnlig 

alkoholkonsumtion. Men hur såg alkoholpolitiken ut tidigare och hur fungerar den idag? I syfte 

att placera det valda analysmaterialet i en kontext och därmed förenkla för läsaren följer här en 

kortfattad bakgrund av motboksåren som starkt influerade kvinnors drickande för att sedan 

kortfattat redogöra för den nutida alkoholpolitiken.  

 

 

2.1 Motboken och kvinnorna 
 

Motboken infördes i Sverige 1919 och var ett kontrollsystem som reglerade hur mycket alkohol 

varje individ fick köpa. Ofta styrde personens inkomst, förmögenhet och position i samhället 

hur mycket alkohol personen hade till förfogande. Kvinnor fick sällan motbok och för en gift 

kvinna var det i de flesta fall omöjligt (Systembolaget 2015). Gifta kvinnors motbok drogs  

tillbaka eftersom mannens ranson skulle räcka för hela hushållet. Om maken å andra sidan var 

en känd suput kunde kontrollen överlåtas till hustrun. Hemkontrollanter undersökte huruvida 

hemmet hölls rent och om hustrun gjorde ett bra intryck. Om hustrun efter detta kunde anses 

som pålitlig gick motboksansvaret över till henne (Damberg & Wiklund 2015, 11, 13).  

Motbokssystemet hade en tanke om att kvinnor inte bara skulle hålla sig själv nyktra utan de 

skulle även se till att sina makar var det. Detta kvinnoideal var betydelsefullt under 

ransoneringsperioden och utgjordes av nyktra, ansvarsfulla och sedliga kvinnor. Genom att vara 

omhändertagande och övervakande skulle de på så sätt kontrollera sina makars drickande. Gifta 

kvinnor fick därför inga ransoner alls som tidigare nämnts medan ogifta kvinnor i vissa 

undantagsfall beviljades ransoner i de fall de kunde anses anständiga (Bernhardsson 2014, 37). 

 

I och med motbokens avskaffande 1955 har det inte funnits faktiska regler som begränsar 

kvinnors alkoholkonsumtion men en del hinder har ändå funnits där. Kvinnlig 

alkoholkonsumtion har varit nära förknippad med sexuell lösaktighet och moraliskt fördärv. 

Under många år fanns det föreställningar att ensamma kvinnor i krogmiljö befann sig där för 

att sälja sex (Damberg & Wiklund 2015, 70, 86). En del menar att motbokens kvinnoideal 

fortfarande lever vidare och att kvinnor i stor utsträckning axlar rollen som den mer ansvarsfulla 

och kontrollerande. Idealet har försvagats och tagit andra former men det bekräftas genom en 

lång rad skilda studier som har genomfört intervjuer, observationer och analyser(Bernhardsson 

2014, 38).  
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2.1.1 Nutida alkoholpolitik  

 

Sedan Sverige gick med i EU år 1994 har det skett en del förändringar inom alkoholpolitiken. 

Vid inträdandet i EU var det många som oroade sig för att Sverige inte skulle kunna fortsätta 

med den restriktiva alkoholpolitiken. Restriktiv alkoholpolitik kan ur ett historiskt perspektiv 

förstås som en sammanhängande och integrerad politik som fokuserat på höga skatter, 

begränsad tillgänglighet och avsaknad av att sälja alkohol i kommersiella syften (Cisneros 

Örnberg 2012, 71-72). De förändringar som skett sedan Sveriges inträde i EU är bl.a. att det 

blivit tillåtet med alkoholreklam, fri införsel av alkohol från andra EU-länder och avvecklandet 

av Sveriges statliga monopol på import och export av alkohol. Monopolet på detaljhandel 

behölls dock och Sverige har haft en inverkan på EU som helhet med att lyfta alkohol som en 

folkhälsofråga (Cisneros Örnberg 2012, 74-78).  

 

ANDT-politiken är ett av de elva folkhälsopolitiska målområden i Sverige och är en 

bestämningsfaktor som har stor betydelse för hälsan. I mars 2011 beslutade riksdagen att anta 

en samlad strategi för ANDT-politiken. I strategin framkommer mål och inriktningar för hur 

samhällets insatser ska genomföras och följas upp under åren 2011-2015 (Regeringens 

Åtgärdsprogram ANDT 2015, 6). Regeringen har även beslutat att pågående och planerade 

åtgärder ska redovisas årligen i ett åtgärdsprogram för att konkretisera samhällets insatser inom 

ramen för ANDT-strategin. Åtgärdsprogrammet är även en beskrivning och utveckling av de 

mål och inriktningar som framkommer i strategin. Regeringen beslutar om övergripande 

målstrulturer men det är kommuner och landsting som har huvudansvaret för det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet, inkluderat alkoholtillsyn och missbruks- och 

beroendevården. Andra myndigheter har också ansvar för att genomföra regeringens samlade 

strategi och där ingår bland annat Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Kriminalvården och 

Länsstyrelsen (Regeringens Åtgärdsprogram ANDT 2011, 7, 8). Regeringen beslutade år 2015 

att förnya strategin men hålla kvar de övergripande målen. Ett tydliggörande av 

jämställdhetsperspektivet tillkom i strategin och Folkhälsomyndigheten fått en tydligare roll i 

genomförandet av ANDT-strategin (Åtgärdsprogram 2015, 9). Sammanfattningsvis är ANDT-

strategierna nationella styrdokument som syftar till att strukturera och förenkla samordningen 

av ANDT-arbetet. Strategierna är riktlinjer för hur arbetet sedan ska genomföras och följas upp 

på regional och lokal nivå där kommuner och landsting har huvudansvar för implementeringen 

(Åtgärdsprogram 2011, 8).  
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2.2 Tidigare alkoholpolicy- forskning 

 

En stor del av den forskning som gjorts kring kvinnor och alkohol är av sociologisk eller 

medicinsk karaktär och därför är det av vikt att få ett mer statsvetenskapligt perspektiv på 

ämnet. Den tidigare forskningen som är mest relevant för min studie är gjord av Karin Heimdahl 

och Maria Abrahamsson. Heimdahls kandidatuppsats och det senare samarbetet med Maria 

Abrahamssons i skrivandet av ett kapitel i en bok, ”Samhället, alkoholen och drogerna” har  

fungerat som inspiration för min studie. Uppsatsen och kapitlet i boken har som syfte att 

undersöka vilka föreställningar om kvinnors alkoholkonsumtion som återfinns i den 

alkoholpolitiska diskursen. Abrahamsson och Heimdahl har analyserat styrdokument med hjälp 

av Faircloughs diskursanalys och Hirdmans teori om genuskontrakt.   

 

Karin Heimdahl studie 2007 

 

Heimdahl studerar ett antal alkoholpolitiska styrdokument mellan 1975 och 2005 för att 

undersöka vilka diskurser kring kvinnor som varit dominerande. Ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv genomsyrar uppsatsen och författaren har hållningen att kunskap och föreställningar 

om sakers beskaffenhet är socialt konstruerade. Vidare lyfts Faircloughs diskursteori och 

Hirdmans genuskontrakt som relevanta för genomförandet av studien. Faircloughs diskursteori 

går ut på att diskursen står i en dialektiskt relation till omgivande sociala strukturer. Med detta 

menas att de omgivande sociala strukturerna å ena sidan formar diskursen men även att 

diskursen formar den omgivande sociala strukturen (Heimdahl 2007, 11-12). 

 

De resultat som framkommer är två diskurser varav den första positionerar kvinnor som icke-

konsumenter då konsumenten ofta benämns som en ”han” . Den andra diskursen positionerar 

kvinnor som alkoholkonsumenter men åtskilda från manliga konsumenter. Heimdahl menar att 

logikerna som återfinns i Hirdmans genussystem även går att hitta i diskurserna. Den första, 

där kvinnor inte positioneras som alkoholkonsumenter, går att koppla till den hierarkiska 

logiken där mannen ses som norm. Den andra diskursen där kvinnors konsumtion åtskiljs från 

mäns går att koppla till isärhållandets princip som förutsätter att män och kvinnor är olika. 

Resultaten blir att kvinnor beskrivs som osjälvständiga, maktlösa och utsatta (Heimdahl 2007, 

37). 
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Maria Abrahamsson och Karin Heimdahl studie 2012 

 

I kapitlet ”Kvinnor dricker för att de mår dåligt- män dricker för att de är män” presenterar 

Maria Abrahamsson och Karin Heimdahl sin gemensamma studie om könade diskurser i 

alkoholpolitiska propositioner och utredningar mellan 1965-2011.  

 

Genomgången av de statliga utredningar kommer fram till att handlingsplanerna positionerar 

kvinnlig alkoholkonsumtion som skild från manlig konsumtion och att den problematiseras 

utifrån kvinnors sexualitet, psykiska ohälsa och reproduktiva förmågor. Kvinnor beskrivs 

utifrån könsstereotypa föreställningar som särskilda och att de är beroende eller begränsade av 

män. När de dricker så sker detta på grund av individuella psykologiska störningar och de 

positioneras sällan som aktiva aktörer. Kvinnor placeras ofta i resonemang om sexualitet och 

reproduktion vilket förmedlar att kvinnor är ofria och att de är i kroppens våld (Abrahamsson 

& Heimdahl 2012, 126). 

 

Män å andra sidan positioneras som fria och i kontroll över sig själva och deras handlingar 

normaliseras och frias från ansvar. Beskrivningarna av kvinnor får konsekvenser på ett 

samhälleligt plan då de bidrar till att forma ett normativt synsätt om hur kvinnor bör vara och 

bete sig. På liknande sätt är det manliga idealet att tåla mycket alkohol skadligt för män. De 

hamnar också i könsstereotypa beteenden som för deras del kan göra det svårare att söka vård 

eller acceptera att drickandet är skadligt då drickande ses som ett uttryck för maskulinitet. 

Författarna menar att dokumenten bidrar till att skapa skilda förväntningar på kvinnor och mäns 

alkoholkonsumtion som bidrar till att upprätthålla maktrelationerna mellan könen 

(Abrahamsson & Heimdahl 2012, 125-126).  
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3. Teoretisk ramverk  

3.1 Socialkonstruktivism  
 

Socialkonstruktivism kan ses som en teoretisk orientering som i viss utsträckning underminerar 

andra radikala och kritiska alternativ i psykologi och samhällsvetenskap. Det finns inte en 

ensidig beskrivning av socialkonstruktivism som kan täcka in alla inriktningar. 

Socialkonstruktivism tar en kritisk ställning till kunskap som tas för given eller ses som allmänt 

vedertagen. Ett stort fokus läggs på att förstå den kulturella och historiska kontexten i vilken en 

handling eller text har skapats (Burr 2015, 2-5). Socialkonstruktivism förutsätter att kunskap 

alltid produceras utifrån en viss position, utifrån en viss kontext och att det alltid finns ett syfte 

med kunskapen. När en forskar utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv gäller det snarare 

att visa olika versioner av verkligheten än att komma fram till ”sanningen”. Begrepp som 

sanning, objektivitet och representativitet avfärdas, likaså möjligheten att konstruera 

universella eller ”stora teorier”. Diskurser och språk spelar en central roll i 

socialkonstruktivismen då språkliga strukturer bidrar till att skapa en viss världsbild eller 

möjliggör en viss typ av kunskap. Språket ses inte enbart som ett sätt att förmedla information 

eller uppfattningar om verkligheten utan språket är även delaktigt i utformningen och 

förändringen av världsbilden. Diskurser är således aktiva i skapandet av sociala praktiker 

(Bernhardsson 2014, 24).  

Den här uppsatsen ämnar undersöka hur alkoholpolitisk diskurs framställer kvinnlig 

alkoholkonsumtion då diskurser sätter ramar för vad som är möjligt att tänka kring olika 

fenomen och för vilka insatser, åtgärder och handlingsprogram som produceras (Bacchi & 

Eveline 2010, 5). Den kunskap som ligger till grund för alkoholpolitiska beslut är enligt ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv alltid producerad från viss en position och från en viss 

kontext. Detta medför att enskilda personers handlingar inte hamnar i centrum utan snarare de 

bakomliggande strukturerna som medför att personen agerar som den gör (Burr 2015, 2-5). 

Inför antagandet av ANDT-strategin 2011 var Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet negativa till att anta strategin och de menade att alkohol borde prioriteras högre i 

strategin och att mer fokus borde läggas på ungdomar (Riksdagens protokoll 2010/11:79, 51,53, 

56, 57). Vid antagandet av den nya ANDT-strategin för åren 2016-2020 var det ombytta roller 

och det var då moderaterna som röstade nej då de menade att nya mönster och trender gällande 

alkoholvanor som finns i samhället idag inte togs i tillräckligt beaktning i strategin (Riksdagens 

protokoll 2015/16:121, 63). Partipolitiska debatter och yttringar som skett är inte utan intresse 

men ur ett socialkonstruktivistisk perspektiv är de inte helt relevanta då det är kontexten som 

är mer central. Föreställningar och strukturer är inte frånkopplade människor utan de är i 
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samspel med varandra. Grundläggande föreställningar och strukturer formar hur människor 

tänker och handlar kring olika fenomen. Detta innebär att riksdagens beslut att anta strategin 

och hur de utformade strategin inte beror på huruvida den som skriver är moderat eller 

socialdemokrat. Vid en diskursanalys är det kontexten och bakomliggande strukturer som är av 

intresse för textens utformning och mottagande(Bergström & Boréus 2012, 408).  

 

3.2 Diskursanalys enligt Bacchi 

 

Begreppet diskurs som nämndes i inledningen är enligt Carol Bacchi ett notoriskt svårt begrepp 

eftersom att det betyder olika saker inom olika analytiska traditioner (Bacchi 2009, 35). Bacchi 

tänker på diskurs som en konstant kamp över meningsskapande och att diskurser sätter ramar 

för vad som är möjligt att tänka eller skriva gällande en särskild praktik eller objekt (Bacchi & 

Eveline 2010, 5). Carol Bacchi myntade angreppssättet ”What’s the problem represented to be” 

(förkortat WPR) vilket används i analyser av policydokument. Inriktningen innebär en 

förskjutning från att enbart se stater som problemlösare till att även se dem som 

problemskapare. Att stater ”skapar problem” ska förstås i den meningen att statliga åtgärder 

och insatser producerar specifika problembilder av det/dem som ska åtgärdas (Bacchi 2009, 1-

3). Hon menar att diskurs utifrån WPR:s tillvägagångssätt inte bara ska ses som språkliga 

konstruktioner, utan att begreppet diskurs refererar till hur socialt producerad kunskap sätter 

gränser för vad som är möjligt att tänka, skriva och uttrycka gällande ett socialt fenomen eller 

objekt. Diskurser, enligt Bacchi, bidrar till att konstruera och upprätthålla vissa 

problembeskrivningar och har därför en tvingande kraft och de får saker att hända. Det handlar 

inte enbart om språk utan diskurser formar praktiker som får inverkan på andra praktiker vilket 

ofta sker genom att diskurser inom olika fält får sanningsstatus (Bacchi 2009, 35).  

 

WPR-angreppssättet är både en teori och en metod som används vid policyanalyser. Bacchi 

anser att policy är relevant att undersöka då problembilder som framkommer i statliga 

dokument ofta ses som vedertagna och sällan ifrågasätts. Bacchi har ett synsätt att policy är 

kulturella produkter som skapas i olika historiska, nationella och internationella kontexter. En 

premiss är därmed att policy i sig självt är problematiserande eftersom en policy förutsätter att 

det är något som måste förändras och att det därmed finns ett problem. För att undersöka hur 

politiska strategier och handlingsplaner i sig själva skapar problemformuleringar har Bacchi 

utformat en metod och konstruerat sex frågor att ställa till texten. Dessa frågor kommer att 

redogöras för mer utförligt i metodavsnittet, se 4.2 (Bacchi 2009, 1-3). 
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3.2.1 Tre centrala antaganden inom WPR 

 

Bacchis WPR-teori vilar på tre centrala antaganden. Det första antagandet inom teorin menar 

att människor är styrda av problematiseringar. Med begreppet problematisering menar Bacchi 

hur handlingar och frågor utformas till att bli ”problem” som måste åtgärdas. De ”problem” 

som finns i samhället ligger till grund för hur politiker väljer att utforma handlingsstrategier 

som i sin tur påverkar människors vardagliga liv. Bacchi är intresserad av hur stater utövar makt 

och hur människor blir styrda av stater. Detta synsätt innebär att se bortom själva staten och 

inte bara se till den praktiska processen utan att även identifiera andra influenser som påverkar 

staters agerande. Inom WPR-teori är kunskap i fokus eftersom kunskap ligger till grund för 

vilka insatser och åtgärder som stater väljer att implementera. Själva staten är viktig i en WPR: 

analys men Bacchi menar att staten bara är en av flera aktörer som påverkar hur samhället ser 

ut. Människor med makt i samhället bidrar således till hur vi uppfattar världen och vad som 

anses vara ‘problem’(Bacchi 2009, 25-30)  

  

Det andra antagandet som framförs i WPR handlar om  att det är viktigt att studera hur en 

problemrepresentation skapas istället för att studera själva ‘problemet’. Bacchi menar att det är 

viktigt att undersöka de premisser och antaganden som ligger till grund för 

problemrepresentationen. Problem ska inte accepteras och ses som slutliga eller givna utan de 

ska ifrågasättas. Det finns inga objektiva ”problem” utan stater ses som aktiva aktörer som 

bidrar till skapandet och upprätthållandet av dessa (Bacchi 2009,32-39). Det tredje centrala 

antagandet i WPR är vikten av att undersöka vilka effekter en viss problemrepresentation leder 

till. Grundantagandet syftar även till att belysa antaganden och förutsättningar inom en viss 

problemrepresentation för att på så sätt undersöka politisk rationalitet (Bacchi 2009, 39).  

 

 

3.3 Yvonne Hirdmans genuskontrakt 

 

I boken ”Det stabilas förändring” (Hirdman 2003, 11) diskuteras hur genus görs samt hur det 

ska förstås. Begreppet ”genus” är ett verktyg för att förstå hur människors tankar, praktiker och 

vanor om kön är mänskligt konstruerade. Hirdman använder genus för att tala om hur man talat 

och talar om kön. Genusbegreppet används för att diskutera omfattningen på hur tankar om 

manligt och kvinnligt genomsyrar världen och situationer (Hirdman 2003, 14-16). 

Genussystemet ska förstås som en dynamisk struktur där fenomen, föreställningar och 

förväntningar bildar regelbundenheter som kan ses som en ordningsstruktur av kön. 

Genussystemet är uppbyggt av två logiker, dikotomi och hierarki. Med dikotomi menas ett 
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kontinuerligt isärhållande av manligt och kvinnlig där dessa två inte bör blandas. Med hierarki 

menas att mannen är norm och utgör det normala och allmängiltiga (Hirdman 1988, 51).  

 

Hirdman menar att det är genom den isärhållande principen som den manliga normen 

legitimeras. Isärhållandet finns överallt och gäller både vad personer gör och hur de tänker eller 

beter sig. Den isärhållande principen går särskilt att finna i arbetsdelningen mellan könen och 

även i föreställningar i vad som är typiskt kvinnligt respektive manligt (Hirdman 1988, 52). 

Den isärhållande principen fortsätter att reproduceras och anpassas genom utvidgning. Med 

utvidgning exemplifierar Hirdman med hjälp av historiska skeenden. Ett exempel är att i takt 

med att kvinnor fick fler rättigheter inom utbildning under 1800- och 1900-talet så lades det till 

”extra rum” för kvinnor. Detta skedde som ett tillägg till de vanliga ”normala” manliga 

utbildningarna och verksamheterna. När kvinnor fick utbilda sig till läkare skedde det inom 

särskilda utbildningar och likaså inträffade detta inom de politiska och fackliga områdena 

(Hirdman 2003, 114-115).   

 

Hirdman menar att kön är något som skapas och att det reproduceras på tre olika nivåer i 

samhället och att det sker genom kulturell överlagring, social integration och socialisering 

(Hirdman 1988, 52-53). På den kulturella överlagringsnivån återfinns tankefigurer eller så 

kallade ”idealtyper” som bidrar med föreställningar om hur relationen mellan man och kvinna 

bör vara. På den andra nivån, den sociala integrationsnivån, tar sig genuskontraktet i uttryck i 

arbetsdelning mellan könen och genom institutioner. Den sista nivån är den individuella nivån, 

eller socialiseringsnivån, där genuskontraktet utformas mellan individer i exempelvis ett 

äktenskap eller parförhållande (Hirdman 1988, 54).  

 

Teorin konkretiseras genom att använda begreppet ”genuskontrakt”. Hirdman menar att det i 

varje samhälle i alla tider har funnits ett kontrakt mellan könen som inte ska förstås som en pakt 

som har ingåtts av jämlikar utan snarare ett kontrakt skapat av den ena parten som definierar 

den andre. På alla tre nivåer i samhället kan detta ”kontrakt” urskiljas, mellan den enskilda 

mannen och kvinnan, mellan män och kvinnor på det sociala planet och mellan idealen 

”mannen” och ”kvinnan”. Genuskontraktet är konkreta föreställningar om hur män och kvinnor 

ska bete sig mot varandra privat, i arbetet, i kärleksrelationer, hur de ska prata och hur de ska 

klä sig för att nämna några exempel. Genuskontraktet blir således en operationalisering av 

genussystemet och dessa kontrakt kan återfinnas i olika tidsepoker, olika samhällen och i olika 

klasser. Kontraktet är uppbyggt av ömsesidiga föreställningar och själva systemet är processen 

som återskapar nya principer om isärhållande och hierarkier (Hirdman 1988, 54). 
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Den kritik som har framförts mot Hirdmans genusmodell har till största del handlat om att 

modellen anses vara för statisk. Så som genussystemet presenteras och förklaras anser en del 

att möjligheter till förändring är nästintill obefintlig. Kritik framförs även mot att kvinnors 

positioner som underordnade ter sig väldigt svåra att upphäva. En del menar också att Hirdman 

förklarar social underordning i systemtermer men att fenomenet egentligen kräver mer 

komplexa förklaringar (Heimdahl 2007, 15). 

 

3.4 Gemensamma grundantaganden 
 

Det som gör det möjligt att kombinera dessa tre teorier är att de delar ontologiska och 

epistemologiska grundantaganden. Socialkonstruktivism förutsätter att det inte finns någon 

objektiv verklighet och att det vi ser är socialt konstruerat, likaså förutsätter genuskontraktet 

och Bacchis policydiskurs att verkligheten är konstruerad (Burr 2015, 2; Hirdman 1988, 50-51; 

Bacchi 2009, 33). Utifrån ett epistemologiskt perspektiv menar Hirdman med genuskontraktet 

att vi lär oss från handlingar och upprepningar och att det inte finns någon objektiv kunskap. 

Där överensstämmer kunskapssynen med Bacchis WPR-teori då hon anser att diskurser i 

samhället formar hur vi tänker kring fenomen och att det därmed inte finns objektiva sanningar. 

Ifrågasättandet av kunskap som ‘sanning’ är generellt en av socialkonstruktivismens 

grundpelare och Burr menar även hon att objektiva fakta inte existerar (Burr 2015, 9). En 

mindre problematik som uppstår i kombinationen av dessa teorier är att Bacchi tar visst avstånd 

från socialkonstruktivism då hon menar att de ‘sanningar’ som stater konstruerar har ett visst 

övertag över andra ‘sanningar’. Hon menar att när stater tar en ståndpunkt och gör anspråk på 

att en viss problemformulering är den riktiga så väger den tyngre eftersom det kommer från ett 

statligt håll (Bacchi 2009, 33).  
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4. Metod 

Då syftet med studien är att undersöka hur alkoholpolitisk diskurs framställer kvinnlig 

alkoholkonsumtion har Carol Bacchis kritiska WPR-metod valts för att analysera dokumenten. 

Avsnittet börjar med att redogöra för det material som analyserats för att sedan gå vidare med 

en diskussion om studiens validitet. Därefter kommer ett avsnitt som introducerar 

analysverktyget WPR och en medföljande diskussion kring metodvalet. 

 

4.1 Material  
 

Carol Bacchis metod är framtagen i syfte att analysera ‘policy’. För Bacchi är policy ett väldigt 

brett begrepp som innefattar mer än enbart de handlingsprogram och  insatser som genomförs 

på regeringens initiativ. För att besvara frågeställningen hur kvinnlig alkoholkonsumtion 

framställs i aktuella alkoholpolitiska styrdokument har jag valt att analysera två samlade 

strategier för ANDT-politiken. I december 2010 lade regeringen fram propositionen ”En 

samlad strategi för ANDT-politiken” (Prop.2010/11:47) vilken antogs i mars 2011. Bakgrunden 

till strategin är att det fanns ett behov av en mer långsiktig och fokuserad bidragsgivning inom 

ANDT-området. Rapporter från Socialstyrelsen och Riksrevisionen visade att statens tidigare 

bidragsgivning inneburit ett mer strukturerat lokalt förebyggande arbete vilket var positivt men 

Riksrevisionen pekade dock på att bidragsgivningen varit fragmentarisk och kortsiktig. Ett 

sekretariat inrättades år 2008 i syfte att ansvara för samordning av ANDT-politiken. Förslag 

från myndigheter, regeringens ANDT-råd, länsdialoger, idéburna organisationer och 

forskningssamhället har legat till grund för hur ANDT-strategin utformats (Prop.2010/11:47, 

9). Strategin syftar till att underlätta statens styrning av utvecklingen inom ANDT-området 

genom en övergripande målstruktur för inriktning och prioriteringar av samhällets insatser. 

Folkhälsomyndigheten lämnade en uppföljning till regeringen i oktober 2015 av strategin och 

inkom även med en rapport som belyser socioekonomiska och demografiska skillnader på 

ANDT-området (Skr.2015/16:86, 4). Strategin förnyades därefter år 2016 och det bestämdes 

att jämlikhets-och jämställdhetsperspektivet måste tydliggöras och genomsyra ANDT-arbetet 

på alla nivåer (Skr.2015/16:86, 1)  

 

 Valet av material baserar sig på att ANDT-strategierna är styrdokument som genomgått en 

parlamentarisk process och därmed sätter ramarna för hur ANDT-politiken ska bedrivas i 

Sverige. Med tanke på tidsramen för en kandidatuppsats och att tidigare studier som innefattar 

flertalet styrdokument redan har genomförts känns det inte aktuellt att utöka materialet. 

Analysen kommer därför att genomföras på de två ANDT-strategierna. 
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4.1.1 Urval  

 

Då syftet med studien är att undersöka hur kvinnlig alkoholkonsumtion framställs i 

alkoholpolitiska styrdokument består urvalet av de delar i ANDT-strategierna som rör alkohol 

och kvinnor. Valet att fokusera analysen på dessa aspekter grundar sig i att alkohol som 

folkhälsoproblem är större än till exempel problematik med droger, dopning och tobak. Även 

om droger såsom heroin och kokain kan anses som farligare droger och har högre andel dödsfall 

relaterade till överdosering, så är det fler människor som konsumerar alkohol vilket innebär att 

alkohol står för en större del av den totala sjukdomsbördan. En jämförelse som gjordes 2010 

visar att alkohol stod för 7,7 procent av sjukdomsbördan medan tobak stod för 3,4 procent och 

narkotika för 1,3 procent (CAN, 2014). 

 

4.2.  WPR som analysverktyg 

 

För att genomföra en analys med WPR-inriktningen har Bacchi konstruerat sex frågor som ska 

ställas till texten. Den första frågan (Q1) handlar om hur problemet är representerat, följaktligen 

vad problemet framställs att vara. Bacchi menar att det i alla policys finns en underliggande 

problemformulering även om denna inte nämns explicit i texten. Syftet med den inledande 

frågan är därför att bena ut hur problemet framställs i den valda policyn och vilken syn på 

problemet som finns representerat. Inställningen till problemet går att avläsa genom hur 

problemet ramas in och vilka åtgärder som föreslås (Bacchi 2009, 2-3).  

 

Den andra frågan (Q2) kretsar kring vilka tidigare förutsättningar och antaganden som ligger 

till grund för hur problemet representeras. Syftet med frågan är att undersöka vad som är taget 

för givet i representationen och vilka aspekter som inte är ifrågasatta. Frågans avsikt är att 

försöka utröna vilka djupt sittande kulturella premisser och värderingar som ligger till grund 

för hur problemet uppfattas (Bacchi 2009, 5-7).  

 

Den tredje frågan (Q3) fokuserar på den historiska uppkomsten av problemet och hur 

representationen av problemet har skapats över tid. Enligt Bacchi är det felaktigt att tänka att 

ett problems representation och hur det förstås är en produkt av naturlig samhällsutveckling 

utan förståelsen för problemet bör istället ifrågasättas. Detta görs genom att analysera formativa 

moment och när viktiga beslut togs för att få insikt i de maktrelationer som har format hur ett 

visst problem representeras (Bacchi 2009).  
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Den fjärde frågan (Q4) syftar till att ställa sig kritisk till vad som utelämnats i representationen 

av problemet. Bacchi anser att det är fruktbart att se till representationens begränsningar och 

vad som inte lyfts upp som problematiskt. Fokus ligger på att undersöka vilka olika aspekter 

och perspektiv som saknas i representationen. Syftet är att lyfta de perspektiv av problemet som 

osynliggörs och uppmärksamma de spänningar och motsättningar som finns inom 

problemrepresentationer. Att göra jämförelser med andra kulturer kan bidra med insikt om att 

problem är kontextbundna och att de reflekterar de institutioner och den kultur som problemet 

uppstår i (Bacchi 2009,12-14).  

 

 Den femte frågan (Q5) gäller vilka konsekvenser en viss problemrepresentation för med sig. 

Vissa representationer av ett problem skapar svårigheter för vissa grupper i samhället och 

medför konsekvenser för enskilda individer. Konsekvenserna, eller effekterna som Bacchi 

kallar det, är subtila och sker på tre olika sätt. Det första sättet som effekterna påverkar individer 

är genom diskursiva effekter, vilka sätter gränser för vad som kan tänkas eller sägas. Det 

subjektiva effekterna handlar om hur vi uppfattar oss själva och andra genom hur diskursen 

konstruerar subjekt. Det tredje sättet är upplevda effekter, sålunda det som påverkar individer i 

det dagliga livet. Syftet med frågan är att utröna vilka aspekter av en problemformulering som 

missgynnar olika grupper och på vilket sätt för att därefter kunna tänka över problematiseringen 

och skapa social förändring (Bacchi 2009, 15-18).  

 

Den sista frågan (Q6) riktar uppmärksamhet mot de praktiker och processer som underlättar för 

särskilda problemrepresentationer att vara dominerande. Den avslutande frågan syftar även till 

att undersöka hur den givna representationen kan bli ifrågasatt och utbytt (Bacchi 2009, 19).  

 

Val av frågor för analysen 

 
Alla av Bacchis frågor kommer inte att finnas med i analysen av ANDT-strategierna. Jag ser 

dock en poäng i att presentera alla frågor i syfte att ge läsaren en uppfattning om vad frågorna 

innefattar samt att läsaren förstår valet att exkludera några frågor. De aktuella frågorna är de 

som rör hur problemet representeras (Q1), bakomliggande antaganden (Q2) och vilka effekter 

problemframställningen för med sig (Q5). Jag har valt bort tre frågor dels för att analysen inte 

ska bli för omfattande för en kandidatuppsats men också för att några av frågorna går in i 

varandra. Exempelvis finns det inte tid att besvara frågan om vilka formativa moment som legat 

till grund för att problemet framställs som det gör (Q3). Frågan gällande hur förändring uppnås 

och vilka processer som underlättar en viss problemframställning (Q6) går till viss del in i 

frågan som rör vilka effekter problemframställningen medför (Q5) och kommer behandlas 
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under frågan om effekter. Frågan som rör vilka perspektiv som har utelämnats (Q4) känns 

snarlik frågan om vilka antaganden problemrepresentationen grundar sig på (Q2) och därför 

görs valet att fokusera på grundantaganden och inte inkludera de perspektiv som utelämnats.  

 
 

 

4.3 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet handlar om huruvida den genomförda undersökningen verkligen kan ge svar på 

frågeställningarna som undersökningen har som syfte att besvara. Den här studien präglas av 

ett socialkonstruktivistisk perspektiv vilket enligt Boréus och Bergström(2012, 41) innebär att 

frågan om validitet förändras. Perspektivet förutsätter att det inte finns objektiva fakta som går 

att betrakta vilket medför att forskaren är med och konstruerar sitt studieobjekt och att den egna 

förståelsen dikterar vilka svar som finns på frågan. Forskarens historiska och socialt präglade 

förförståelse spelar in i validitetsbedömningen. Detta kan i viss mån avhjälpas av att forskaren 

ökar sin förståelse av sin egen förförståelse genom att lära sig om sin egen vetenskapskultur 

och den sociala kontext som undersökningen äger rum i (Boréus & Bergström 2012,  42).  

 

Boréus och Bergström menar fortsättningsvis att diskursanalyser i grunden är problematiska i 

fråga om intersubjektivitet (2012, 405). Intersubjektivitet innebär att en undersökning av 

samma fenomen bör få likadana resultat om undersökningen genomförs på samma sätt. Om 

intersubjektiviteten är god spelar det ingen roll att det är olika forskare som genomför 

undersökningen eftersom de kommer att komma fram till samma sak (Boréus & Bergström 

2012, 42). Ett vanligt försvar mot kritiken att diskursanalyser har dålig intersubjektivitet är 

åsikten att det inte går att ställa sådana krav på en diskursanalys. Detta eftersom att det 

konstruktivistiska inslaget i diskursanalys innebär att forskarens begreppsförråd vävs samman 

med forskningsproblemet (Boréus & Bergström 2012, 406). En som har en sådan ståndpunkt 

är Burr (2015, 150) och hon menar att socialkonstruktivistiska undersökningar inte går att döma 

utifrån om resultaten är giltiga och tillförlitliga då detta blir motsägelsefullt i konstruktivistisk 

anda. Detta då socialkonstruktivism förutsätter att det inte finns objektiva sanningar och att 

forskaren inte kan stå utanför sin undersökning. Objektivitet är därför omöjligt (Burr 2015, 

150). I viss motsats till detta menar Boréus och Bergström att forskningsproblemet inte handlar 

om hur en enskild forskare upplever en diskurs utan att diskurs är ett fenomen som kan och ska 

förstås intersubjektivt. De menar att kraven på intersubjektivitet och reliabilitet inte kan bortses 

från för att utgångspunkten är konstruktivistisk. Ett råd som Boréus och Bergström ger till svar 

på både transparensproblemet och intersubjektivitetsproblemet är att alltid vara noggrann i sina 

förklaringar och redovisningar av resultat. Genom noggrannhet ökar även möjligheterna för 
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andra forskare att göra liknande studier vilket författarna menar är positivt (Boréus & 

Bergström 2012, 406).  

 

Karin Heimdahl (2007, 16-17) intar en ställning som speglar både Boréus och Burrs hållningar. 

Heimdahl menar å ena sidan att hennes undersökning inte strävar efter att uttala sig om hur 

någonting egentligen är, men att hon å andra sidan genom att vara konsekvent i metod – och 

teorianvändning har som mål att kartlägga diskursiva mönster. Heimdahl menar att då 

utgångspunkten är att det inte existerar någon objektiv verklighet så blir validiteten istället 

beroende på hur undersökningen genomförs och ifrågasätts samt hur den kontrolleras och tolkas 

teoretiskt (Heimdahl 2007, 19). Heimdahls hållning till validitetsaspekten är något jag 

eftersträvar i den här studien också. Mitt mål är att vara tydlig i hur jag har genomfört analysen 

och vad som ligger till grund för de slutsatser som dras.  

 

4.3.1 Materialbearbetning och analys  

 
Materialet som analyserats är ganska omfattande och täcker som tidigare nämnts fler områden 

än alkohol. Materialet lästes först överskådligt för att få en känsla för innehållet för att senare 

fokusera på de delar som rörde alkohol. De delar som rörde narkotika, dopning och tobak 

inkluderades inte i analysen. Eftersom syftet är att undersöka hur diskursen framställer kvinnlig 

alkoholkonsumtion gjordes sökningar i dokumentet på orden ‘kvinnor’ och ‘män’ för att gallra 

ut de ställen där könen nämndes specifikt. Därefter har de stycken som innehöll ordet ‘kvinna’ 

eller ‘kvinnor’ lästs extra noggrant för att kunna utröna i vilka kontexter ordet framkom i. De 

delar som rörde alkohol och kvinnor lästes sedan igen mer noggrant och markeringar av 

begrepp, sammanhang och meningar som går att koppla till Bacchis WPR:frågor gjordes. 

Exempel på relevanta sammanhang är där problem framkommer, där åtgärder presenteras och 

där nyckelord som ‘kvinnor’ nämns specifikt. Markeringar gjordes av dessa nyckelord och 

kontexter för att kunna föra anteckningar om problemframställningen. I syfte att organisera 

genomförandet av analysen sammanställdes minneskartor för de olika analysfrågorna. Texten 

analyserades därefter utifrån Hirdmans genuskontrakt där begrepp, ord och kontexter 

markerades. Då åtskiljning av män och kvinnor är centralt i genussystemet markerades särskilt 

stycken i texten där sådana formuleringar framkom. Även hierarkier är centrala i genussystemet 

och förstås som att mannen ses som norm vilket leder till att kvinnor positioneras som 

annorlunda eller ges ‘särskilda’ utrymmen. Markeringar gjordes där sådana formuleringar 

framkom i texten. Paralleller har därefter dragits till ett större sammanhang där de effekter av 

diskursen diskuteras utifrån genuskontraktet och Bacchis WPR-teori. Genom detta 

synliggjordes de strukturella förutsättningarna för diskursen och huruvida diskursen bidrar till 
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att förändra eller reproducera strukturer. Genomförandet av analysen har skett genom flera steg 

där fokus har legat på de kontexter kvinnor förekommer i, hur kvinnor positioneras, vilka 

antaganden som ligger till grund och vilka effekterna blir.  

 

Kritik mot tillvägagångssättet kan vara att jag inte tagit i beaktning dokumentet som helhet 

utan fokuserat på delar rörande alkohol och kvinnor. Motiveringen är dock att studien handlar 

om alkohol och kvinnor i synnerhet och då kan de andra delarna av dokumentet inte ses som 

relevanta.   

 

 

Reflektion och kritik av metodvalet 

 
Vanlig kritik mot kvalitativ forskning, i det här fallet diskursanalys, är användningen av utvalda 

citat för att få stöd för vissa argument (David & Sutton 2011, 266). Denna aspekt tas i beaktning 

och författaren är medveten om att det kan vara problematiskt att dra starka slutsatser från ett 

begränsat material och därmed utesluta annat material då det kan bli missvisande (Boréus & 

Bergström 2012, 407). Vanlig kritik är även att diskursanalys består av flera steg vilket kan 

innebära risk för att forskningsprocessen blir otydligt och att forskaren inte är tillräckligt tydlig 

i att redovisa hur slutsatser dras från empiriskt material (Boréus & Bergström 2012, 403). Ett 

problem som är centralt för min studie är problemet med att forskaren själv är en del av 

diskursen och att det då blir svårt att stå utanför (Boréus & Bergström 2012, 402). En utmaning 

är därför att konsekvent vara så tydlig som möjligt med allt ifrån urval av material till själva 

slutsatserna av analysen och genomgående koppla analysen till teorin.  

 

Reflexivet  

Något som Bacchi framhåller som viktigt är att forskare och studenter måste reflektera över sig 

själva och hur de egna problemframställningar påverkar WPR-analysen. Det är viktigt att 

uppmärksamma hur en själv uppfattar saker och ting och att ens uppfattning innebär ett särskilt 

synsätt. Valet av ämne, i det här fallet kvinnlig alkoholkonsumtion, speglar studentens intresse 

och är en del av analysen. Jag som student har en förförståelse av verkligheten och i detta fall 

hur kvinnlig alkoholkonsumtion beskrivs och problematiseras. Min förförståelse kan ha en viss 

betydelse för analysen och påverka resultaten i studien. Därför är det är av stor vikt att 

underbygga tolkningar och slutsatser som dras med hjälp av tidigare forskning och andra 

teoretiker (Bacchi 2009, 45).  
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5. Resultat och analys 

 
Så hur framställs kvinnors alkoholkonsumtion och i vilka kontexter? Vad har det för 

implikationer på ett diskursivt och individuellt plan? Analysen inleds med att urskilja hur 

strategierna framställer problemet med kvinnlig alkoholkonsumtion. Vidare identifieras de 

ställen i strategierna där kvinnlig alkoholkonsumtion nämns specifikt i syfte att komma 

underfund med hur problemet uppfattas och hur kvinnor positioneras. Att undersöka i vilka 

kontexter som kvinnlig alkoholkonsumtion nämns specifikt syftar till att förstå hur problemet 

representeras och för att senare i analysen kunna undersöka vilka antaganden som ligger till 

grund för positioneringen. I samma avsnitt problematiseras begreppet ‘jämställdhet’ för att 

belysa hur begreppet är centralt i strategierna och hur ett ‘jämställdhetsperspektiv’ kan innebära 

negativa diskursiva effekter. Analysen fortsätter med att undersöka vilka bakomliggande 

antaganden och strukturer som gör att kvinnlig alkoholkonsumtion nämns i specifikt i vissa 

kontexter och vad detta innebär. Slutligen analyseras konsekvenserna av strategiernas 

problemframställningar och hur konsekvenserna kan ge inverkan på samhällsnivå men även för 

enskilda individer.  

 

 

5.1 (Q1) Hur presenterar ANDT-strategierna problemet med  kvinnlig 

alkoholkonsumtion? 

Syftet med studien är att analysera hur kvinnlig alkoholkonsumtion framställs i alkoholpolitisk 

diskurs. Det material som analyserats från 2016 lyfter att ett jämställdhetsperspektiv ska 

genomsyra ANDT-arbetet och att detta måste tydliggöras och införlivas i arbetet. Strategin från 

2011 nämner på en sida att ett jämställdhetsperspektiv bör gälla för alla insatser men det lyfts 

inte mer utförligt (Prop.2010/11:47, 19). Att den nya strategin ser behov av att tydliggöra 

jämställdhetperspektivet innebär att detta saknades i den tidigare strategin och att det var 

problematiskt. Regereingen motiverar beslutet som följande: 

”Regeringen bedömer att även jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet behöver tydliggöras [min kurs.] i 

ANDT-politiken. De jämställdhetspolitiska målen anger inriktningen för ett systematiskt 

jämställdhetsarbete och omfattar alla politikområden, vilket även gäller ANDT-politiken. I 

målformuleringarna lyfts därför genomgående både kvinnor och män liksom flickor och pojkar fram. Syftet 

är att detta ska leda till effektivare insatser som är anpassade till de skilda behov [min kurs.] som kan finnas 

hos kvinnor och män, flickor och pojkar.” (Skr.2015/16:86, 37). 

Här förtydligas alltså de skilda behov som kvinnor och män, flickor och pojkar kan ha och 

vikten av att insatserna är anpassade efter de skilda behoven. Några sidor tidigare 

framkommer vikten av att ha kunskap om skillnaderna mellan män och kvinnor:  
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”Det är därför av strategisk betydelse att ha kunskap om de faktorer som påverkar missbruk och beroende 

och att dessa skiljer sig åt [min kurs.] vad gäller kvinnor och män. Både vad gäller uppkomsten av 

missbruk och beroende och dess effekt på hälsan”.(Skr.2015/16:86, 31). 

Här framkommer det att både uppkomsten och effekterna av missbruk skiljer sig mellan män 

och kvinnor och att det är viktigt att uppmärksamma. Sammantaget kan ‘problemet’ med 

kvinnlig alkoholkonsumtion sammanfattas med att den skiljer sig från manlig 

alkoholkonsumtion och att anpassade insatser därför måste implementeras.  

 

 5.1.1 Hur positioneras kvinnor i framställningen av problemet? 
 
Den första frågan är enligt Bacchi en övning i tydliggörande. Hur ett  ‘problem’ framställs i 

politiska dokument avslöjar synen på problemet. Det är även relevant att se till de åtgärder som 

presenteras för att få inblick i synen på problemet Bacchi (2009, 3). Genom att även undersöka 

på vilka ställen i texten som kvinnlig alkoholkonsumtion nämns specifikt och vilka åtgärder 

som presenteras kan en ökad förståelse om synen på problemet uppnås. I det här avsnittet tas 

det därför upp i vilka kontexter som kvinnlig alkoholkonsumtion nämns specifikt för att i 

följande avsnitt analysera innebörden av dessa kontexter utifrån det teoretiska ramverket.  

 

5.1.2 På vilka specifika ställen nämns kvinnlig alkoholkonsumtion ANDT-strategin 2016? 

 

Äldre kvinnor behöver särskilda insatser 

Inledningsvis konstateras det i ANDT-strategin från 2016 att män generellt har ett högre 

riskbruk av alkohol än kvinnor och att yngre har ett högre riskbruk än äldre (Skr.2015/16:86, 

21). Vidare nämns det att faktorer som inkomst, utbildning och sysselsättning har betydelse för 

huruvida en person utvecklar riskabel alkoholkonsumtion eller inte. Vidare i stycket 

framkommer det att när ålder och kön betraktas samtidigt så bidrar det till att nyansera bilden 

av att män dricker mer än kvinnor och att yngre dricker mer än äldre: 

 

”I åldersgruppen 16–29 minskar den riskabla alkoholkonsumtionen, framför allt bland männen, vilket gör 

att det i dag är lika vanligt med riskbruk av alkohol hos kvinnor som hos män (Skr.2015/16:86, 21).” 

 

Här konstateras att det är lika vanligt med riskbruk av alkohol hos kvinnor som hos män. Det 

framkommer inte huruvida detta endast gäller i åldersgruppen 16-29 eller om det gäller för 

befolkningen i stort. Stycket fortsätter med att lyfta att alkoholkonsumtionen har ökat i 

åldersgruppen 65-84 och att detta gäller för både kvinnor och män. I direkt anslutning till den 

meningen nämns att kvinnor i medelåldern visserligen dricker mindre än männen i samma 
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generation, men att de alkoholrelaterade skadorna för kvinnor har ökat:  

”Medelålders och äldre kvinnor har jämfört med männen en låg[min kurs.]konsumtion, men både 

konsumtion och alkoholrelaterade skador har ökat bland kvinnorna i denna åldersgrupp under 2000- 

talet.”(Skr.2015/16:86, 21). 

Ett konstaterande görs av att kvinnor dricker betydligt mindre än män men att skadorna och 

konsumtionen har ökat. Lite längre ner på nästa sida verkar det dock som att kvinnor och 

flickors alkoholkonsumtion varit relativt oförändrad och på en betydligt lägre nivå än männens. 

Detta kan ses som lite motstridigt jämfört med vad som tidigare konstaterats i strategin:   

”Andelen flickor och kvinnor som riskkonsumerar alkohol och andelen kvinnor som snusar dagligen har 

dock varit relativt oförändrade, men på en betydligt lägre nivå än bland männen. En oroande utveckling 

syns i den äldsta åldersgruppen både vad gäller alkohol och rökning.”(Skr.2015/16:86, 21) 

I slutet av citatet framkommer att den äldsta målgruppen uppvisar oroväckande tecken. Citatet 

följs av en mening som specificerar vad det är som är speciellt oroväckande i den äldsta 

åldersgruppen: 

”Den generellt positiva utvecklingen när det gäller riskkonsumtionen av alkohol syns inte bland äldre, utan 

snarare en motsatt utveckling, om än från en lägre nivå jämfört med övriga befolkningen och det tycks 

särskilt [min kurs.] gälla äldre kvinnor.”(Skr.2015/16:86, 22) 

 

Det är de äldre kvinnorna i befolkningen som går emot den positiva utvecklingen att äldre 

människor dricker mindre. Konsumtionen är dock lägre än övriga befolkningen och som 

konstaterats redan, lägre än männens i samma åldersgrupp. En förklaring till kvinnornas 

avvikande beteende följer i samma stycke och det framkommer att äldre kvinnor i 

pensionsåldern har ‘andra alkoholvanor’ än tidigare generationer:  

”Många av de kvinnor som nu går i pension har andra alkoholvanor jämfört med tidigare generationer 

vilket sannolikt bidrar till en ökad andel riskkonsumenter och mer alkoholrelaterade 

skador.”(Skr.2015/16:86, 22) 

Citatet tar en relativt stark ståndpunkt, förutom användandet av ordet ‘sannolikt’, i 

konstaterandet av att andelen riskkonsumenter och skador bland kvinnor kommer öka. 

Efterföljande avsnitt i strategin handlar om att personer med missbruk eller beroende ska ha 

ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalité (Skr.2015/16:86, 22) Även där lyfts äldre 

personer och det framkommer att äldre kvinnor behöver anpassade vårdinsatser:  

”Även äldre personers tillgång till missbruks- och beroendevården har uppmärksammats och lyfts fram 

som ett område att hitta former för – speciellt äldre kvinnors situation [min kurs.] och möjlighet till 

vård.”(Skr.2015/16:86, 24) 
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Kvinnor utsatta för prostitution och våld 

I en sektion som tar upp insatser för att nå socialt och hälsomässigt utsatta personer till följd av 

missbruk tas först narkotikamissbrukande kvinnor upp (Skr.2015/16:86, 51). Därefter övergår 

stycket till att handla om kvinnor som missbrukar alkohol eller narkotika och att speciella 

insatser måste säkerställas för att nå dessa kvinnor:  

 
”Personal som möter våldsutsatta kvinnor i missbruk eller beroende behöver ha en bred kunskap och 

kompetens, för att kunna ge ett gott bemötande och stöd. Prostitution och användning av både droger och 

alkohol är tydligt sammankopplad.”(Skr.2015/16:86, 51). 

Stycket fortsätter med att prostitution måste uppmärksammas inom missbruks- och 

beroendevården och att personalen bör ställa frågor om erfarenheter av prostitution för att kunna 

erbjuda hjälp och stöd till personen att ta sig ur sin utsatta situation (Skr.2015/16:86, 51). Det 

framkommer inte huruvida frågor om prostitution ska ställas till alla ‘våldsutsatta kvinnor i 

missbruk eller beroende’ eller om det beror på fall till fall. Det framgår att dessa speciella 

insatser riktar sig primärt till kvinnor då inget tillägg av könspronomen tillkommer. 

 

 

 

Kvinnors reproduktiva roll 

Kvinnlig alkoholkonsumtion nämns specifikt i en sektion som handlar om att antal döda på 

grund av sitt eget eller andras missbruk ska minska (Skr.2015/16:86, 52) Initialt nämns att 

kunskapen om gravidas riskbruk är begränsad vilket gör det svårt att uttala sig i ett längre 

perspektiv. Vidare är det vanligare med ett riskbruk av alkohol hos yngre kvinnor och det 

fastslås att ingen alkohol bör intas under graviditeten (Skr.2015/16:86, 52). Kvinnan står som 

ensamt ansvarig för barnets hälsa då varken partner eller fäder nämns i texten:  

”Vid misstanke om missbruk eller beroende bör däremot mödrahälsovården, om möjligt i samråd med 

kvinnan, ta kontakt med socialtjänsten och specialistmödravården för vidare bedömning av kvinnans 

hjälpbehov.”(Skr.2015/16:86, 52) 

Sammanfattningsvis framkommer det i strategin från 2016 att äldre kvinnor är en problematisk 

grupp som är i behov av särskilda vårdinsatser. De är en grupp som frångår det generella 

mönstret vilket uppfattas som problematiskt. Det nämns flertalet gånger att de äldre kvinnornas 

konsumtion är på en lägre nivå än männens men det är kvinnornas konsumtion som lyfts som 

särskild oroande. Några särskilda insatser för de äldre männen i syfte att minska deras högre 

konsumtion nämns inte. Kvinnlig alkoholkonsumtion nämns även specifikt i relation till 

kvinnors reproduktiva roll och deras utsatthet för våld och prostitution.  
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5.1.3 På vilka specifika ställen nämns kvinnlig alkoholkonsumtion i ANDT-strategin 2011?  

  

Kvinnor behöver särskilda insatser 

Till skillnad från strategin 2016 är det här istället de yngre kvinnorna som är i behov av särskilda 

insatser:  

 

”Kvinnoorganisationerna har påtalat ett ökat missbruk av alkohol och läkemedel, men även ett renodlat 

läkemedelsmissbruk, framför allt bland kvinnor. De lyfter också fram bristen på insatser och vård som är 

särskilt anpassade för unga kvinnor. Stöd- och vårdinsatser särskilt anpassade för kvinnor i alla åldrar ska 

säkerställas.(Prop.2010/11:47, 48) 

Kvinnors reproduktiva roll   

Kvinnlig alkoholkonsumtion nämns inte explicit så ofta i strategin från 2011. De sammanhang 

som nämner kvinnlig alkoholkonsumtion specifikt handlar kortfattat om gravida kvinnor och 

hur stödet till dessa ska utformas och förstärkas. Det påpekas att kunskapen om hur många barn 

som föds med alkoholskador (FAS =fetal alcohol syndrome) måste öka samt att vården av dessa 

barn måste förbättras (Prop.2010/11:64, 31). Det utökade stödet ska gälla efter att barnet är fött:  

 

 

”Stödet till gravida kvinnor med missbruk eller beroende behöver förstärkas. Det gäller framför allt 

långsiktigheten i planeringen. Insatser behöver inte bara göras under graviditeten utan också tiden efter 

barnet är fött. Gravida kvinnor med pågående missbruk ska få ett ändamålsenligt stöd och behandling för 

att bli drogfria (Prop.2010/11:47, 31). 

 

Sammanfattningsvis så tas kvinnlig alkoholkonsumtion upp i kontexter som rör graviditet och 

då kvinnor är i behov av särskilda insatser. Kvinnlig alkoholkonsumtion nämns specifikt på 

färre ställen i strategin från 2011 i jämförelse med strategin från 2016.  

 

 

Begreppet ‘jämställdhet’ 

Ovan presenterades de ställen i ANDT-strategierna där kvinnlig alkoholkonsumtion nämns 

specifikt. Kvinnlig och manlig alkoholkonsumtion skiljs åt i syfte att tydliggöra 

‘jämställdhetsperspektivet’ för att därmed kunna anpassa insatserna efter könens olika behov. 

Kvinnlig alkoholkonsumtion lyfts specifikt på flertalet ställen i olika kontexter för att belysa 

kvinnors olika situationer medan mäns situationer lämnas därhän. Att 

‘jämställdshetsperspektivet’ i strategin från 2016 ska tydliggöras kan vid en första anblick ses 

som ett positivt steg i rätt riktning, men är det verkligen så enkelt? Vad innebär det att kvinnor 
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är mål för ‘särskilda insatser’ medan sådana inte presenteras för män? Säger det något om 

rådande strukturer och är det konstruktivt att skilja könen åt?  

 Att inkludera jämställdhetsperspektiv i policydokument i syfte att uppnå jämställdhet är något 

som Bacchi (och flera andra) benämner som ‘gender mainstreaming’. Allt fler stater och 

myndigheter inkluderar jämställdhetsperspektiv i sina policys för att säkerställa att män och 

kvinnor behandlas lika och att organisationen som helhet ska genomsyras av jämställdhetstänk 

(Bacchi & Eveline 2010, 2). Bacchi menar att den vanligaste inriktningen av gender 

mainstreaming handlar om att policys ska uppmärksamma skillnader mellan kvinnor och män 

för att på så sätt anpassa policyn efter det (Bacchi & Eveline 2012, 20, 24). Ett sådant synsätt 

återfinns i ANDT-strategin från 2016 där jämställdhetsperspektivet har till syfte att fånga upp 

de skilda behov som kan finnas hos kvinnor och män, flickor och pojkar för att insatser sedan 

kan anpassas därefter. Det finns en stor oenighet bland forskare huruvida gender mainstreaming 

är effektivt eller inte och Bacchi själv ställer sig kritisk till synen på konceptet. Hon menar att 

det är felaktigt att policys anpassas efter könsskillnader och att policy istället borde fokusera 

på hur kön konstrueras. Gender mainstreaming borde inte ses som en lösning på ojämställdhet 

mellan könen utan blicken borde istället vändas till att se gender mainstreaming-policys som 

bidragande i skapandet av könsroller (Bacchi & Eveline 2010, 18, 26).  

 

Ytterligare en problematik som lyfts är att insatser ofta fokuserar på kvinnor och hur de ska 

förändra sig men att lite fokus läggs på männen. Att placera kvinnors problem i centrum kan 

vara problematiskt då policy som ser till kvinnors specifika, eller praktiska, behov bidrar till att 

förstärka och reproducera könsroller samt konstruera kvinnor som ‘behövande’ (Bacchi & 

Eveline 2012, 26). En åtskillnad görs ibland i jämställdhetpolicy mellan strategiska och 

praktiska behov där de strategiska behoven syftar till att lösgöra män och kvinnor från 

könsstrukturer (Bacchi & Eveline 2012, 27). Bacchi och Eveline menar att det kan finnas 

möjlighet till riktigt institutionell förändring genom att se både kvinnor och män som produkter 

av könsmaktsordningen, istället för att enbart se till kvinnor och exempelvis deras ‘särskilda 

behov’. Genom att fokusera på den manliga identiteten och se till kontexten som reproducerar 

den manliga normer kan riktigt institutionell förändring ske (Bacchi & Eveline 2012, 27-28). 

De fyra institutionerna hushåll/familj, staten, marknaden och samhället är essentiella i 

processen som konstruerar kön och ojämställdhet vilket gör en vändning till att fokusera på hur 

policy i sig själv är bidragande till att producera könsföreställningar mer givande (Bacchi & 

Eveline, 25-26)   
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Bergqvist och Sainsbury lyfter å andra sidan i sin artikel både positiva och negativa aspekter av 

gender mainstreaming och de har särskilt undersökt fenomenet i en svensk kontext. De menar 

att Sverige är ett land som har goda förutsättning för just gender mainstreaming eftersom 

Sverige tidigt har fastslagit att jämställdhet är ett viktigt politiskt mål (Sainsbury & Bergqvist 

2009, 218). En av de fördelar de ser med gender mainstreaming är att den manliga normen 

ifrågasätts och att en ny förståelse för hur kön är inblandat i processer och normer 

uppmärksammas. Exempel på detta går att hitta i ANDT-strategin från 2016 där det lyfts att 

föreställningar om kön påverkar både män och kvinnor:   

”Personer med missbruk och beroende möter också könsstereotypa föreställningar inom hälso- och 

sjukvården. Det handlar t.ex. om bemötande samt insatsers karaktär och tillgänglighet. Cementerade 

föreställningar om kön påverkar både män och kvinnor. Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem är en 

särskilt sårbar[min kurs.] grupp som forskningen visar att vården har svårt att bemöta.”(Skr.2015/16:86, 

31). 

Sainsbury och Bergqvist lyfter förespråkare av gender mainstreaming som menar att det är 

positivt att kvinnors problem som tidigare varit marginaliserade hamnar i centrum för politiska 

insatser. Detta syns exempelvis i slutet av citatet ovan, där missbrukande kvinnors utsatthet för 

våld uppmärksammas. Vidare lyfts gender mainstreaming som positivt utifrån att det bidrar till 

att belysa hur maktstrukturerna ser ut i samhället. De negativa aspekter Sainsbury och Bergqvist 

handlar till stor del om svårigheterna med implementering och att det finns risk att det inte sker 

några egentliga förändringar (Sainsbury & Bergqvist 2009, 217). En tydlig skiljelinje handlar 

om hurvida gender mainstreaming ska se till de diskursiva inverkningarna eller om det är mer 

effektivt att se till den faktiska processen. Även att fokuset på enbart kvinnor bidrar till att 

förstärka könsnormer istället för att ifrågasätta dem. Män behöver inkluderas i analysen för att 

på riktigt ifrågasätta rådande strukturer (Bacchi & Eveline 2010, 26, 27). Det är istället mer 

fruktbart att se till de kontexter som producerar olikheter mellan könen. För att riktigt 

förändring ska ske måste det finnas reflexivitet i skapandet av policy och att de konceptuella 

antaganden som ligger till grund för utformningen av politik tänks över. Genom djup 

utvärdering av hur problemet framställs och genom att inte ta kunskap för given kan förändring 

ske (Bacchi & Eveline 2010, 32).  
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5.2  (Q2) - Vilka antaganden ligger till grund för synen på problemet? 
 
Vi har i avsnittet innan kunnat identifiera i vilka kontexter och sammanhang som kvinnlig 

alkoholkonsumtion nämns specifikt. Men varför ser det ut så egentligen? Varför är kvinnor i 

större utsträckning målgrupp för ‘särskilda insatser’ och spelar det någon roll att kvinnor och 

män åtskiljs? I det här avsnittet analyseras hur strategiernas problemframställning kan bidra till 

att tillskriva vissa egenskaper till kvinnor genom diskursen de skapar. De antaganden som 

återfinns bidrar till att underbygga den problemframställning som förs fram av myndigheterna 

(Bacchi 2009, 5). Antaganden ligger till grund för synen på problemet och är möjliga att 

undersöka genom att identifiera vilken typ kunskap ligger bakom antaganden och även genom 

att urskilja dikotomier, nyckeltermer och kategorier (Bacchi 2009, 7).  

 

 

 

5.2.1 Dikotomier – åtskillnad mellan kvinnor och män 

 

I Bacchis andra fråga (Q2) lyfter hon att policydokument ofta uppvisar dikotomier såsom 

natur/kultur, nationell/internationell och så vidare. En dikotomi förutsätter att det som klassas 

som exempelvis natur inte kan vara kultur också. Den ena sidan är priviligierad och bedöms 

vara viktigare. Dessa dikotomier visar på komplexa relationer och Bacchi anser att det är viktigt 

att undersöka var dikotomierna återfinns i policydokument och hur de bidrar till att skapa en 

viss förståelse för problemet (Bacchi 2009, 7).  

 

En dikotomi som går att urskilja är åtskiljningen av kvinnor och män. I ett kapitel från ANDT-

strategin 2016 som redogör för jämställdhetsperspektivet konstateras vikten av att veta hur 

missbruk skiljer sig åt mellan män och kvinnor för att kunna anpassa insatserna därefter: 

 

”Det är därför av strategisk betydelse att ha kunskap om de faktorer som påverkar missbruk och beroende 

och att dessa skiljer sig åt [min kurs.] vad gäller kvinnor och män. Både vad gäller uppkomsten av 

missbruk och beroende och dess effekt på hälsan”.(Skr.2015/16:86, 31). 

 

Citatet fortsätter med att kvinnors biologi gör att de utvecklar alkoholskador vid lägre 

konsumtionsnivåer än män (Skr.2015/16:86, 31). Här konstateras att både uppkomsten av 

missbruk och vilka effekter missbruket har skiljer sig mellan män och kvinnor. Den tydliga  

åtskiljningen mellan män och kvinnor grundar sig i genussystemets logiker (Hirdman 1988, 

52). Den ena logiken är dikotomin mellan kvinnor och män där uppdelningen mellan könen är 

tydlig och framförallt visar sig i arbetsdelningen mellan könen. Den andra logiken, som 

legitimeras av isärhållningen, är hierarkier där män ses som norm och kommer diskuteras lite 

längre ner i avsnittet. Genussystemets dikotomi innebär att manligt och kvinnlig skiljs åt och 
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inte blandas. Genussystemet opererar på alla nivåer i samhället och könsstrukturerna befästs 

genom kulturell överlagring, social integration och socialisering. Praktiskt sker detta genom de 

ideal som produceras, dels genom institutioner och till sist genom faktiska relationer mellan 

män och kvinnor. Den isärhållande principen strukturerar sysslor, platser och egenskaper samt 

bidrar till att skapa föreställningar om vad som är typiskt kvinnligt och manligt. Isärhållandet i 

sig är maktskapande då vi ”bestämmer oss i världen genom att bestämma den andra.”(Hirdman 

1988, 52).  

 

Regeringen bedömer att även jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet behöver tydliggöras [min kurs.] i 

ANDT-politiken. De jämställdhetspolitiska målen anger inriktningen för ett systematiskt 

jämställdhetsarbete och omfattar alla politikområden, vilket även gäller ANDT-politiken. […] Syftet är att 

detta ska leda till effektivare insatser som är anpassade till de skilda behov [min kurs.] som kan finnas hos 

kvinnor och män, flickor och pojkar.” (Skr.2015/16:86, 37). 

 

Tydliggörandet av ‘jämställdhetsperspektivet’ kan även ses som ett exempel på gender 

mainstreaming där det övergripande syftet med policyn är att öka jämställdheten i samhället 

genom att säkerställa att insatserna svarar till båda könens behov. Som nämnts i tidigare avsnitt 

är gender mainstreaming dock inte helt problemfritt. De diskursiva effekterna som isärhållande 

producerar kan vara negativa och bidra till att befästa redan befintliga strukturer som 

positionerar kvinnor och män olika och därmed upprätthåller maktstrukturer (Bacchi & Eveline 

2012, 23-24). Att skilja på kvinnors praktiska och strategiska behov är som tidigare nämnts 

något som ibland görs i jämställdhetspolicy men det är vanligast att se till de praktiska behoven. 

Bacchi menar dock att fokusera på kvinnors behov ändå konstruerar kvinnor som ‘behövande’ 

och att det istället är fruktbart att vända blicken till ‘intressen’ som män eller kvinnor har och 

vilka beror på kön, klass, etnicitet eller andra faktorer. Den vändningen kan bidra till att se 

kvinnor som en mindre homogen grupp och samtidigt flytta över mer fokus på män (Bacchi & 

Eveline 2010, 27).  

 

I båda strategierna nämns kvinnlig alkoholkonsumtion specifikt i relation till kvinnors 

reproduktiva förmåga. Enligt Hirdman är kvinnors biologi ständigt återkommande i 

åtskiljningen av könen och befästandet av dikotomin eftersom det där finns en så tydlig 

skiljelinje, kvinnor kan föda barn och män inte kan det (Hirdman 1988, 52). Törrönen och 

Tryggveson (2014) har genomfört en studie som undersöker två svenska folkhälsokampanjer. 

Resultaten visar att det är vanligt förekommande att kvinnor positioneras som ensamt ansvariga 

för barnet/fostrets hälsa medan partners och fäder inte inkluderas alls (Törrönen & Tryggveson 

2014). Exempel på en sådan diskurs går att återfinna i båda strategierna:  
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”Stödet till gravida kvinnor med missbruk eller beroende behöver förstärkas. Det gäller framför allt 

långsiktigheten i planeringen. Insatser behöver inte bara göras under graviditeten utan också tiden efter 

barnet är fött. Gravida kvinnor med pågående missbruk ska få ett ändamåls- enligt stöd och behandling för 

att bli drogfria (Prop.2010/11:47, 31). 

”Vid misstanke om missbruk eller beroende bör däremot mödrahälsovården, om möjligt i samråd med 

kvinnan, ta kontakt med socialtjänsten och specialistmödravården för vidare bedömning av kvinnans 

hjälpbehov.”(Skr.2015/16:86, 52).  

När kvinnan positioneras som ensamt ansvarig för barnets hälsa signalerar det att kvinnor är 

naturliga vårdare och har instinktivt ansvar för barnets välmående. Det stigmatiserar också 

kvinnor vars livsstil avviker från den hälsosamma livsstilen och positionerar dem som 

oansvariga. Frånvaron av fäder och partner förstärker könsstereotypa normer där kvinnor 

positioneras som mödrar (Törrönen & Tryggveson 2014).  

 

5.2.2 Hierarkier – mannen är norm 

 
Genomgående i båda strategierna är att män aldrig är mål för särskilda eller anpassade insatser. 

Män nämns i relation till kvinnor men aldrig som en ensam grupp i behov av särskilda insatser. 

I båda strategierna framhålls det som tidigare nämnts att mäns konsumtion är på en högre nivå 

än kvinnors:  

”Sett till totalkonsumtionen har unga män (16–29 år) den högsta konsumtionsnivån i befolkningen. 

Kvinnor i 30–40-årsåldern har en av de lägsta.” (Prop.2010/2011:47, 11) 

”Andelen flickor och kvinnor som riskkonsumerar alkohol och andelen kvinnor som snusar dagligen har 

dock varit relativt oförändrade, men på en betydligt lägre nivå än bland männen.” (Skr.2015/16:86, 21) 

Givet att mäns konsumtion är högre skulle det i praktiken kunna innebära att särskilda insatser 

borde utformas för att stävja konsumtionen hos män. Ändå har vi identifierat att det är 

kvinnornas konsumtion som prioriteras när det gäller särskilda insatser i båda strategierna:  

”Även äldre personers tillgång till missbruks- och beroendevården har uppmärksammats och lyfts fram 

som ett område att hitta former för – speciellt äldre kvinnors situation och möjlighet till vård.” 

(Skr.2015/16:86, 24) 

”Kvinnoorganisationerna har påtalat ett ökat missbruk av alkohol och läkemedel, men även ett renodlat 

läkemedelsmissbruk, framför allt bland kvinnor. De lyfter också fram bristen på insatser och vård som är 

särskilt anpassade för unga kvinnor. Stöd- och vårdinsatser särskilt anpassade för kvinnor i alla åldrar ska 

säkerställas.(Prop.2010/11:47, 48) 

Så varför problematiseras kvinnor medan män som dricker mer lämnas ifred?  Genussystemet, 

som operationaliseras genom genuskontraktet, är som tidigare nämnts uppbyggt kring två 

logiker där logiken om dikotomier har redan behandlats. Den andra logiken är hierarki där det 

manliga ses som norm och det kvinnliga som undantag. Genom tiderna har det konstruerats 
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”extra rum” för kvinnor som tillägg till den ‘vanliga’, eller manliga, verksamheten då kvinnor 

fått tillträde till tidigare mansdominerade områden (Hirdman 2003, 114-115). Att rikta insatser 

speciellt till kvinnor kan ses som ett exempel på detta då kvinnlig alkoholkonsumtion närmat 

sig den manliga och behovet av att definiera kvinnor som annorlunda ökar. Detta kan motivera 

varför det uppfattas som naturligt att män dricker mycket, i den mån att de inte är mål för 

särskilda insatser, medan när kvinnor gör det blir det oroande. Olika förväntningar på könen 

gör att det inte förväntas samma beteende och handlingar av kvinnor som av män (Hirdman 

1988, 54). Men hur skulle det vara om män också fick specifika insatser riktade mot sig, som 

är anpassade efter exempelvis ‘äldre mäns situation och möjlighet till vård”? Denna tanke lyfts 

av teoretiker som menar att riktigt förändring kan ske först då mäns handlingar problematiseras 

på samma sätt som kvinnors. Att lägga mer fokus på hur män också är skapade och påverkade 

av könsstrukturer samt att problematisera den manliga identiteten är viktigt för att kvinnors liv 

ska förändras också. Att lyfta män som mål för ‘särskilda’ insatser och ställa frågor om varför 

män dricker mer kan på lång sikt kan leda till att den manliga normen som präglar de flesta 

institutioner kan ifrågasättas. Kvinnor kan inte vara de enda som får insatser riktade ‘mot sig’ 

och behöver förändras utan det måste ske från båda håll (Bacchi & Eveline 2012, 27).  

 

 

 

5.3 (Q5) Vilka blir effekterna som produceras av problemrepresentationen?  
 

I avsnittet ovan diskuterades vilka antaganden som ligger till grund för hur kvinnlig 

alkoholkonsumtion problematiseras, men vilka konsekvenser för detta med sig? Hur reflekterar 

och påverkar dessa problemföreställningar individer? Bacchis femte fråga syftar till att 

undersöka de diskursiva effekterna som en viss problemframställning för med sig och vad det 

kan innebära för individer och grupper. Problemföreställningarnas effekter är subtila men kan 

skada vissa grupper mer än andra (Bacchi 2009, 15).  

 

Diskursiva effekter – män och kvinnor är olika  

 

Med diskursiva effekter menas problemframställningarnas inverkan på vad som kan tänkas 

kring ett fenomen. När ett problem målas upp på ett visst sätt är det svårt att se saken från ett 

annat håll (Bacchi 2009, 16). När äldre kvinnor omnämns flertalet gånger som en särskilt svår 

grupp att möta och forma insatser för så bidrar det till att skapa föreställningar om att äldre 

kvinnor är särskilt problematiska (Skr.2015/16:86, 22, 24, 50). Åtskiljningen av män och 

kvinnor och hur deras missbruk skiljer sig åt förstärker även normen om att män och kvinnor 

är olika varelser. Dessa skillnader är inte naturgivna utan något som konstrueras socialt 

(Hirdman 1988, 52).   
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Kvinnor och män ges olika handlingsutrymmen 

 

Diskurser inom policy bidrar till att konstruera positioner och sociala relationer för grupper och 

individer i samhället. Hur vi känner inför oss själva och andra kan till viss del förknippas med 

hur policy konstituerar subjektspositioner och handlingsutrymmen. Problemframställningar har 

tendenser att placera grupper i kontrast till varandra som exempelvis missbrukare/inte 

missbrukare, riskbruk/normalt bruk för att nämna några. Stigmatiseringen av dessa grupper 

fyller ett användbart syfte då det uppmanar befolkningen att ta avstånd från de skadliga 

beteendena (Bacchi 2009, 16). Att positionera kvinnor som ensamt ansvariga för barn och 

fosters hälsa bidrar till att konstruera kvinnor som närmare naturen. Det ställs därmed olika 

krav på självregleringen av alkohol då kvinnor förväntas ha mer kontroll över sig själva.  

 

 

Hur påverkas kvinnor? 

 
Som framgått i analysen nämns kvinnlig alkoholkonsumtion specifikt i relation till kvinnors 

reproduktiva roll och när kvinnor är i behov av ‘särskilda insatser’. När kvinnor blir mål för 

‘särskilda’ insatser signalerar det att kvinnor är annorlunda då implikationer gällande vem som 

är ansvarig återfinns ofta i representationer av problem. Exempelvis när äldre kvinnors 

alkoholkonsumtion visar oroande tecken nämns det att det beror på att äldre kvinnor har ‘andra 

alkoholvanor’ än tidigare generationer (Skr.2015/16:86 , 22). Det finns en del forskning som 

tyder på att kvinnor väntar längre med att söka vård eftersom de känner mer skam över sitt 

missbruk (Rikslänkarna). När kvinnors alkoholkonsumtion problematiseras i högre grad fastän 

mäns konsumtion är betydligt högre tyder det på att det förväntas olika saker av könen och det 

ställer högre krav på kvinnor och stigmatiserar kvinnor i missbruk.   

 

Hur påverkas män? 

När mäns konsumtion är betydligt högre än kvinnors men inga särskilda insatser fodras för att 

stävja männens handlingar så signalerar det att det är naturligt att män dricker mycket. Detta 

mansideal är något som även Heimdahl och Abrahamsson lyfter som problematiskt i sin studie. 

Att tåla mycket alkohol blir en uppvisning i maskulinitet vilket dels kan leda till mer missbruk 

hos män men även svårigheter att söka vård. Diskursen som formas kring kvinnor gör det lättare 

för dem att visa sig sårbara medan diskursen kring män gör det svårare. För starkt fokus på 

kvinnors utsatthet riskerar att negligera mäns behov av hjälp (Abrahamsson & Heimdahl 2012, 

126).  
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6. Sammanfattning och diskussion av resultaten 
 
För att avsluta analysen följer nedan en sammanfattning av de resultat som framkommit i 

samband med en diskussion av resultaten där alternativa synsätt framkommer.  

 

Hur diskursen konstruerar kvinnlig alkoholkonsumtion  

Syftet med studien har varit att undersöka hur alkoholpolitisk diskurs framställer kvinnlig 

alkoholkonsumtion genom att besvara frågeställningarna som presenterades i inledningen. 

Frågeställningarna rörde hur problemet med kvinnlig alkoholkonsumtion presenteras, hur 

kvinnor positioneras, vilka antaganden som ligger till grund för problemframställningen och 

vilka effekterna blir av att problemet presenteras på ett visst sätt. Överlag visar analysen av 

ANDT-strategierna från 2011 och 2016 att strategierna skiljer sig ganska mycket åt. Strategin 

från 2011 är mer könsneutral och benämner sällan specifikt kvinnlig alkoholkonsumtion. De 

gånger kvinnlig alkoholkonsumtion nämns är det i relation till kvinnors reproduktiva roll och 

när de är i behov av särskilda insatser. I strategin från 2016 görs däremot flertal åtskiljningar 

mellan män och kvinnor i syfte att möta könens olika behov. Kvinnor positioneras i materialet 

i kontexter som rör reproduktion, utsatthet för våld och som i behov av särskilda insatser. 

Äldre kvinnor lyfts som särskilt problematiska i strategin från 2016 och att denna grupp är 

svår att möta, trots att det flertalet gånger poängteras att män i samma generation dricker 

betydligt mer. Sammantaget framställs problemet med kvinnlig alkoholkonsumtion som att 

den skiljer sig från manlig och att både dess uppkomst och effekter skiljer sig åt mellan 

könen. Den åtskiljande diskursen är tydligare i strategin från 2016 och motiveras med att 

könens olika behov måste uppmärksammas för att kunna tillgodose de olika behov som män 

och kvinnor kan ha för att därmed kunna säkerställa anpassade insatser. Resultatet blir att 

kvinnor framställs som annorlunda då inga anpassade insatser riktas mot män.  

 

Analysens kopplingar till genussystemet  

Hirdmans teori om genuskontraktet går att identifiera i båda strategierna dels genom att 

mannen ses som norm då män aldrig är mål för särskilda eller anpassade insatser och dels 

genom åtskiljningen av manlig och kvinnlig konsumtion som tyder på en dikotomi mellan 

könen. Denna dikotomi innebär en åtskillnad av könen där det som är manligt inte är 

kvinnligt och vice versa vilket är en grundpelare genussystemet där kvinnor är underordnade 

män. Dikotomin legitimeras av isärhållande som grundar sig i de biologiska olikheterna 

mellan kvinnor och män. Kvinnor positioneras exempelvis i båda strategierna i biologiska 

kontexter och partners eller fäder nämns inte utan det är kvinnan som ensam är ansvarig för 

barnet och fostrets hälsa. Detta kan bidra till att förstärka normen av kvinnor som mödrar och 
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kvinnor åläggs då mer ansvar att kontrollera sin alkoholkonsumtion. Det kan även bidra till 

stigmatisering av de mödrar som har missbrukssvårigheter.  

 

Isärhållandet befästs i genussystemet även genom att könen tilldelas olika sysslor och 

egenskaper samt att det finns tydliga föreställningar om vad som är ‘manligt’ respektive 

‘kvinnligt. Som även framkommit i studien vittnar flertal forskare om att krav på självkontroll 

och accepterat beteende skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Detta återspeglas i analysen då 

det framkommer att män dricker mer, men att det ändå är kvinnor som är i behov av särskilda 

insatser. Det kan även vara indikatorer på genussystemets andra logik om hierarkier, där 

mannen ses som norm och kvinnan undantaget. Hirdman exemplifierar med att det i historien 

skapats särskilda ‘utrymmen för kvinnor’ som tillägg till de manliga verksamheterna. När 

kvinnlig alkoholkonsumtion blivit högre kan det innebära att det finns större behov av att 

definiera kvinnor som annorlunda och därför rikta insatser speciellt till kvinnor.  

 

Att män ses som norm i den mån att deras högre konsumtion inte behöver stävjas med 

insatser riktade specifikt till män kan även bidra till att normalisera mäns drickande och 

samtidigt ställa högre krav på kvinnor att kontrollera sitt drickande. Om det krävs mer 

självkontroll av kvinnor kan det innebära att kvinnor med missbruksproblem upplevs som 

annorlunda och frånskilda från andra icke-missbrukande kvinnor. Denna stigmatisering kan 

göra det svårare och mer skamfyllt att söka vård. Sammantaget bidrar detta till att upprätthålla 

könsroller och begränsa kvinnors handlingsutrymmen men även till att upprätthålla manliga 

ideal om att tåla mycket alkohol vilket är skadligt för män.  

 

Alternativa synsätt på jämställdhetspolicy 

Studiens syfte har även varit att bidra med att bidra med ett annat perspektiv på hur insatser 

för att öka jämställdhet kan tänkas kring. I och med ett tydliggörande av 

‘jämställdhetsperspektivet’ i strategin från 2016 sker en tydligare åtskiljning av könen än vad 

som framkom i strategin från 2011. I och med den tydligare åtskiljningen framkommer en 

skiljelinje i gender mainstreaming som handlar om huruvida det är mest fruktbart att lyfta 

kvinnors särskilda situationer eller om det även kan innebära negativa diskursiva effekter som 

befäster könsroller. Å ena sidan kan det ses som positivt att kvinnors situationer hamnar i 

centrum då de tidigare varit marginaliserade. Som samhället ser ut idag finns det skillnader 

mellan män och kvinnor och att ta det i beaktning kan tyckas vara rimligt. På en praktisk nivå 

gällande implementering av insatser kan det vara nödvändigt att se till att kvinnors är mer 

utsatta för våld i nära relationer till exempel. Problemet kan då vara att de förutsättningar och 
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strukturer som bidrar till existensen av kvinnovåld fortsätter reproduceras istället för att 

ifrågasättas.  

 

 Att enbart se till kvinnor och mäns ‘praktiska behov’ bidrar till att reproducera 

genussystemet och kvinnors underordning. Ett mer fruktbart sätt att genomföra gender 

mainstreaming är att se till hur kön konstrueras och reproduceras istället för att rikta insatser 

mot könens olikheter då detta kan bidra till att upprätthålla könsroller istället för att bryta 

dem. Att fokusera på män i lika stor utsträckning som kvinnor är också en viktigt aspekt 

gällande ifrågasättandet av den manliga normen för att på så vis kunna uppnå riktig 

förändring. Att flytta fokus från att enbart rikta ‘särskilda insatser’ mot kvinnor och se hur 

alkoholpolitiken kan vara bidragande i att reproduktionen av könsföreställningar kan vara 

incitament för förändring.  

 

Egna reflektioner  

Det konstateras frekvent att mäns alkoholkonsumtion är högre än kvinnors vilket borde 

innebära mer fokus på mäns problem och en samhällelig vinning i att undersöka varför det ser 

ut så. Män står för 90 procent av rattfyllerifallen och som nämndes i inledningen för 75 

procent av problem med lag och ordning relaterade till alkohol (Korkortonline 2017; 

Abrahamsson & Heimdahl 2012, 105). Men som vi har sett i analysen är det kvinnor som 

framstår som särskilt oroande. Min förhoppning med den här studien, och studier i framtiden, 

är att synliggöra maktstrukturer och hur diskurser konstruerar ‘sanningar’. Exempelvis skulle 

insatser riktade mot ‘våldsutsatta kvinnor’ kunna omformuleras genom att i större 

utsträckning fokusera på ‘våldsprevention’ och arbeta aktivt med män och maskulinitet. 

Därmed hamnar fokus på de förutsättningar och strukturer som gör att våld mot kvinnor 

existerar och är relativt vanligt förekommande. Insatser för våldsutsatta kvinnor bör definitivt 

fortsätta existera men att också vända blicken mot män kan öppna upp större möjligheter för 

förändring. Vidare kan ett perspektiv som i högre utsträckning ser till partners och fäder vad 

gäller ansvar för barn minska föreställningen att kvinnor är naturliga mödrar. Fördelningen av 

föräldraansvaret kan då eventuellt bli mer jämlikt samt bidra till mindre stigmatisering av 

alkoholiserade mödrar.  
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7. Avslutning 
 
Den viktigaste slutsatsen som dras av analysen är att den alkoholpolitiska diskursen 

framställer kvinnor som annorlunda och i behov av särskilda insatser och att detta måste 

uppmärksammas i högre utsträckning. Trots att det manliga konsumtionen är högre framstår 

den kvinnliga konsumtionen som mer oroande. Om ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra 

arbetet gäller det att uppmärksamma att alkoholpolitiska diskurser är bidragande i 

formaterandet av könsroller. Den manliga normen måste ifrågasättas för att riktig förändring 

ska ske och även för att kunna ge adekvata insatser riktade till män. Att se till hur kön 

konstrueras är mer relevant än att poängtera hur könen skiljer sig åt och att implementera 

anpassade insatser för kvinnor. En framtida ANDT-strategi borde ha detta i åtanke och 

fokusera på att formulera insatser som inte särskiljer kvinnor eller negligerar män utan arbetar 

för att förändra strukturerna i grunden.  
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