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Abstract 

En ohälsosam alkoholkonsumtion har flertalet negativa effekter för individen som konsumerar men 

även för välfärdsstaten som hen lever i vilket har fått välfärdsstater att genom olika politiska beslut 

försöka reducera och kontrollera befolkningens alkoholdrickande. Denna studie analyserar genom 

kvantitativ data Sverige, Danmark och Storbritanniens alkoholkonsumtion för att se hur befolkningen 

dricker, med bakgrund av den politik som bedrivits. Analysen visar bland annat att Sverige hade minst 

andel högkonsumenter, Storbritannien hade högst andel som avstod alkohol samt att kön och ålder har 

ett samband med alkoholkonsumtionen i alla länder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Alkoholkonsumtion, Sverige, Danmark, Storbritannien, Feedbackeffekter 



 
 

Innehåll 

1. Introduktion .......................................................................................................................... 1 

1.1  Syfte och frågeställningar ............................................................................................. 3 

2. Teoretisk bakgrund .............................................................................................................. 4 

2.1 Klass ................................................................................................................................. 4 

2.2 Kön ................................................................................................................................... 5 

2.3 Religiositet ....................................................................................................................... 6 

2.4 Feedbackeffekter ............................................................................................................ 6 

3. Data & Metod ....................................................................................................................... 7 

3.1 Operationaliseringar ...................................................................................................... 7 

3.2 Analysmetod .................................................................................................................... 8 

   3.3 Forskningsetiska principer ............................................................................................. 8 

4. Resultat .................................................................................................................................. 9 

4.1 Ländernas alkoholkonsumtion ...................................................................................... 9 

4.2 Multipla regressionsanalyser ....................................................................................... 11 

4.3 Analys av sambandet mellan ålder och alkoholkonsumtion för könen separat ..... 15 

5. Analys .................................................................................................................................. 17 

5.1 Förslag på kommande forskning ................................................................................. 20 

Referenslista ............................................................................................................................ 21 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Introduktion 

Alkohol är en drog som det ständigt forskas om i frågor om effekter på hälsan och ju mer 

långtgående forskningen blir, desto tydligare och fler blir de negativa hälsoeffekterna av 

alkoholkonsumtion. IQ nämner på sin hemsida att ”stora mängder alkohol ökar risken för att 

drabbas av sjukdom – inte "bara" skrumplever. Den medicinska forskningen hittar alltfler 

samband mellan alkohol och många allvarliga sjukdomar, som cancer, hjärt- och 

kärlsjukdomar samt depressioner.” (IQ). Dessutom visar forskning att alkohol har ett starkt 

samband med olika typer av brott, framförallt överfallsbrott, då både förövare och offer av 

dessa typer av brott ofta är alkoholberusade (Andreasson, Nilsson, Brännström, 2009). På 

grund av de negativa hälsoeffekterna, samt ökade kriminella beteendet, som alkohol resulterar 

i har de flesta moderna välfärdsstater fattat olika politiska beslut för att bekämpa dessa 

oönskade effekter. 

 

Tre länder som har använt sig av olika alkoholpolicys för att reducera och kontrollera en 

ohälsosam alkoholkonsumtion är Sverige, Danmark och Storbritannien. Trots att länderna är 

relativt lika kulturellt och ligger geografiskt nära varandra så skiljer sig alkoholpolitiken 

mellan länderna avsevärt, vilket gör det intressant att studera hur de skiljer sig åt. I Sverige 

började ett motstånd mot alkoholen växa fram under mitten av 1800-talet, för att sedan 

resultera i ett statligt alkoholmonopol 1917 som då fick monopol gällande import, export, 

försäljning och produktion av alkoholhaltiga drycker (Swedish National Institute of Public 

Health, 1995). I och med det statliga monopolet introducerades även ett ransonsystem som 

höll till 1955 vilket begränsade hur mycket folk kunde köpa och alla inköp noterades för att 

ingen skulle kunna konsumera mer än ransonen tillät. Denna väldigt strikta alkoholpolicy 

löstes upp 1955 och ersattes istället av en policy baserad på frihet med ansvar, som innebar en 

ålderssänkning för alkoholkonsumtion från 25 till 21 samt införandet av det statligt ägda 

företaget Systembolaget. Resultatet av denna mer frikostiga alkoholkonsumtion blev en 

ökning av alkoholrelaterade skador med 30% vilket ledde till kraftigt höjda skatter på sprit för 

att sänka konsumtionen. Denna mer liberala alkoholpolicy gäller än idag, då försöket att 

reducera alkoholkonsumtion görs genom information, utbildning och höga alkoholskatter. 

Inträdet i EU innebar att svenska staten förlorade monopolet om export, import, produktion 

och grosshandel, men fick behålla försäljningsmonopolet (Swedish National institute of 

public health). 
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Även Danmark genomförde politiska åtgärder för att reducera alkoholkonsumtionen och 

samma år som svenska systembolaget öppnande, 1917, infördes under våren ett tre månaders 

förbud på försäljning av destillerad sprit i landet. Detta förbud följdes sedan upp med höjda 

skatter på starksprit vilket ledde till väsentligt höjda priser. Denna skattehöjning motiverades 

av att det tre månader långa alkoholförbudet inneburit ett noterbart förbättrat hälsotillstånd 

hos det danska folket. Denna höga beskattning ledde folket från en starkspritkonsumtion till 

en högre ölkonsumtion (Blocker, Fahey, Tyrrell, 2003). Den största förändringen under 1900-

talets senare del var Danmarks inträde i EU 1973 vilket innebar förändringar för den 

traditionella danska alkoholpolitiken med högt beskattad starksprit eftersom möjligheten att 

handla in varor från till exempel Tyskland blev enklare. Detta resulterade i lägre beskattning 

på den danska starkspriten med lägre priser som resultat (Blocker, Fahey, Tyrrell, 2003). 

 

Storbritannien, som den enda liberala välfärdsstaten i denna studie, har likt Sverige och 

Danmark haft olika typer av alkoholpolicys för att reducera den skadliga effekten av alkohol. 

Dr James Nicholls förklarar att Storbritannien hade en hög alkoholkonsumtion i slutet av 

1800-talet, som sedan sjönk under första världskrigets utbrott. Detta, menar Nicholls, beror på 

flera olika faktorer: några av de alkoholpolitiska åtgärderna som skedde under denna tid var 

1910 års skattehöjning på bryggare och 1915 års reducerade öppettider på pubar. Vidare hade 

Storbritannien en relativt låg alkoholkonsumtion fram till 1960-talet, då det ökade igen, vilket 

kan varit resultatet av nya alkoholdrycker som till exempel lager på marknaden. Dessutom 

tilläts supermarkets från 1964 och framåt att sälja vin utan tidigare restriktioner men kanske 

viktigaste av allt var, enligt Nicholls, den förändrade grundprincipen från att alkoholpolicys 

var viktiga för att reducera de skadliga alkoholeffekterna till en mer liberal grundprincip som 

innebar att lagstiftning skulle uppmana till ansvarsfullt drickande och samtidigt tillåta den fria 

marknadens utveckling (Jack Nicholls, The highs and lows of drinking in Britain, 2014). 

 

Tidigare forskning om alkohol brukar analysera hur alkoholkonsumtionen skiljer sig mellan 

grupper baserade på exempelvis kön, inkomst med mera. Liknande analyser kommer göras i 

denna studie eftersom de utvalda länderna skiljer sig åt gällande bland annat jämställdhet 

mellan könen, klass och religiositet. En rapport från 2014 undersöker jämställdheten mellan 

könen i frågor om hälsa, utbildning, ekonomiskt deltagande och politiska möjligheter och 
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visar att Sverige är det fjärde mest jämställda landet, följt av Danmark på en femte plats och 

Storbritannien på plats 26 (World Economic Forum, 2014). Denna kunskap ställer frågan om 

ett land som är mer jämställt mellan könen även har mindre skillnader i alkoholbeteende 

mellan män och kvinnor.  

 

Studier om inkomstskillnader i de tre länderna visar att Danmark har minst inkomstskillnader, 

Sverige näst minst och Storbritannien störst inkomstskillnader. I Studien av OECD innebär 

värdet 0 perfekt jämlikhet och värde 1 perfekt ojämlikhet. Med dessa mått har Danmark 

värdet 0.249, Sverige värdet 0.274 och Storbritannien värdet 0.351 (OECD). Frågan detta 

resultat leder till är om ett lands ojämlikhet inom inkomst påverkar folkets 

alkoholkonsumtion.  

 

Även angående religiositet skiljer sig även länderna åt avsevärt. Forskning från 2009 visar att 

17% av Sveriges befolkning uppger att religion har en stor del i det dagliga livet. 

Motsvarande siffra för Danmark är 19% och i Storbritannien menar 27%  att religion har en 

stor påverkan på det dagliga livet (Gallup, 2010). Dessa skillnader i religions påverkan på 

befolkningen i de olika länderna motiverar att även studera hur religiositet påverkar 

alkoholkonsumtion. Exakt hur religiositet påverkar alkoholkonsumtion kommer utforskas 

djupare i avsnitt 2.  

 

 

1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom att kartlägga alkoholkonsumtionen kunna visa vilken 

alkoholpolitik som har varit mest framgångsrik med att uppnå målet att reducera 

alkoholkonsumtionen. Dessutom skall studien visa hur variabler som kön, klass, ålder och 

religiositet påverkar alkoholkonsumtionen i de olika länderna med bakgrund av hur länderna 

skiljer sig angående jämställdhet, inkomstskillnader och religiositet. 

 

Frågeställningen denna studie tar ansats från, med bakgrund av ländernas alkoholpolicy och 

skillnader i jämlikhet, klasskillnader och religiositet är ”Hur ser alkoholkonsumtionen ut 
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bland olika grupper i samhällena idag och vilken politisk inriktning har lyckats bäst med att 

reducera konsumtionen?” Denna frågeställning leder till hypotesen: 

Hypotes 1: Det svenska monopolet och väldigt strikta alkoholpolicy har lett till att svenskarna 

är de som konsumerar minst av de tre länderna.  

 

En annan frågeställning som uppkommer är ”Är könsskillnaderna och klasskillnaderna i 

alkoholkonsumtion mindre i ett land som är mer jämställt och har mindre inkomstskillnader?” 

Denna frågeställning leder till följande två hypoteser: 

Hypotes 2: Könsskillnaderna i alkoholkonsumtion är minst i Sverige, med tanke på den högre 

jämställdheten mellan könen. 

Hypotes 3: De mindre klasskillnaderna i Danmark innebär mindre skillnader i 

alkoholkonsumtion beroende på klasstillhörighet 

 

Den sista frågeställningen som studien ämnar undersöka är på vilket sätt religiositet påverkar 

en befolknings alkoholkonsumtion och leder till följande hypotes: 

Hypotes 4: I ett land med en mer religiös befolkning är skillnaderna i alkoholkonsumtion 

mindre mellan troende och icketroende. 

 

2. Teoretisk bakgrund 

Kommande avsnitt presenterar tidigare forskning om alkoholkonsumtion med fokus på 

variabler som har visat sig ha ett samband med alkoholkonsumtion, samt sociologisk teori 

som kommer användas i analysen.  

 

2.1 Klass 

Tidigare forskning om alkoholkonsumtion har, på grund av de negativa effekterna av en 

ohälsosam konsumtion, huvudsakligen fokuserat på att kartlägga gruppers alkoholvanor för 

att påvisa vilka grupper som är i riskzonen och varför de hamnar där.  I en studie från 2009 

framkom resultatet att den viktigaste påverkan på alkoholkonsumtionen i en nation är priset 
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på alkoholen (Andréasson, Nilsson, Brännström, 2009). Denna tidigare forskning är 

användbar i vår hypotes att Sverige skulle ha lägst alkoholkonsumtion på grund av 

alkoholmonopolet som inte pressar priserna på samma sätt som den öppna marknaden gör. 

Annan forskning visar, något motsägelsefullt, att klass i vissa fall kan ha motsatt effekt. 

Davina J. French, Kerry A. Sargent-Cox, Sarang Kim och Kaarin J Anstey (2014) skriver att 

hög alkoholkonsumtion är mer vanligt hos folk med hög utbildning och inkomst i USA och 

England, medan bland vuxna i Nederländerna och Nya Zeeland var det de med lägre 

utbildning som i större utsträckning hade en hög alkoholkonsumtion. Med anledning av dessa 

spridda resultat i forskningen kommer utbildningsnivån hos respondenterna i denna studie 

vara en oberoende variabel. Utbildning används som en proxy för klass på grund av tidigare 

forskning som har funnit ett positivt samband mellan utbildning och inkomst (Babones, 

Felmet & Hwang, 2007).  

2.2 Kön 

Många studier om könsskillnader i alkoholkonsumtion har gjorts och det vanligaste resultatet 

av dessa studier har varit att män konsumerar alkohol i större utsträckning än kvinnor. 

Exempel på en sådan studie är "Attitudes towards Alcohol" från 2007 som är utförd på 

uppdrag av Europeiska kommissionen som visar att kön har en ansenlig påverkan på 

alkoholkonsumtionen. Studien visar att 84% av männen svarade ja på frågan om de 

konsumerat alkohol senaste 12 månaderna, medan motsvarande siffra för kvinnorna i studien 

var 68% (Special Eurobarometer, 2007) . I en annan studie från 2014 studeras USA, Korea 

och Australien för att kartlägga könsskillnader i alkoholkonsumtionen och där nås slutsatsen 

att bilden av att män konsumerar alkohol i större utsträckning än kvinnor kan bekräftas 

(French, et al. 2014). Dessutom visar resultatet att det negativa sambandet mellan ålder och 

alkoholkonsumtion är starkare hos kvinnor än hos män. Vidare visar en annan studie att 

alkoholkonsumtionen mellan män och kvinnor i Storbritannien över tid har närmat sig 

varandra och detta förklaras av förändringar i det kvinnliga dryckesbeteendet då 

alkoholkonsumtionen hos kvinnor har ökat. Fyra fenomen tillskrivs vara anledningen till detta 

förändrade beteende bland kvinnor och de är attityder till könsroller, ökad kvinnligt 

deltagande på arbetsmarknaden, högre skilsmässoantal och urbanisering (Meng, Holmes, Hill-

McManus, Brennan, Meier, 2014). 
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2.3 Religiositet 

En annan variabel som studerats är den religiösa tillhörighetens påverkan på 

alkoholkonsumtion. James B Holt, Jacqueline W. Miller, Timothy S. Naimi och Daniel Z. Sui 

skriver att religion i USA har en stor påverkan på sociala och kulturella aspekter i landet och 

att det därför är nödvändigt att räkna in religiositet när man ser över ett lands 

alkoholkonsumtion. Resultatet i deras studie visade att religion kan både ha ett positivt och 

negativt samband med alkoholkonsumtion, då protestanter hade lägre alkoholkonsumtion 

medan katolska respondenter hade en högre (Holt, Miller, Naimi, Suisida, 2006). I annan 

tidigare forskning från 1990 som undersökte förhållandet mellan religiositet och 

alkoholkonsumtion i USA framkom resultatet att sambandet religiositet och 

alkoholkonsumtion var negativt hos alla fyra variabler som användes för att mäta religiositet. 

Variablerna som skulle mäta religiositet i studien var självrapporterad besöksfrekvens till 

religiösa sammankomster, självskattad styrka i religiös identitet, medlemskap i kyrkliga 

organisationer och tron på liv efter död (Clarke, Beeghley & Cochran, 1990). Med bakgrund 

av denna tidigare forskning är religionsvariabeln en intressant kontrollvariabel att ha med för 

att se hur sambandet ser ut i en europeisk kontext.  

2.4 Feedbackeffekter 

Anledningen till beskrivandet av dessa alkoholpolicys är teorin om feedbackeffekter. Teorin 

bygger på tanken att policys som till exempel alkoholpolicys som är utformade av politiska 

institutioner påverkar sociala riktningar och strömningar inom landet. Stefan Svallfors skriver 

i ”The Political Sociology of the Welfare State” från 2007 att politiska policys kan betraktas 

som manifestationer av politiska institutioner (Svallfors, 2007) och vidare beskrivs hur dessa 

politiska institutioner influerar individers medvetande om deras rättigheter och skyldigheter 

som medlemmar i staten (Mettler, Soss, 2004). Med andra ord har länders politiska system 

och politiska institutioner en influens på invånarna och deras beteende när det kommer till 

rättigheter och ansvar som medborgare. Denna teori om feedbackeffekter ger fog för att anta 

att de alkoholpolicys som presenterades tidigare i introduktionskapitlet har haft påverkan på 

invånarnas alkoholkonsumtion, även om händelser som till exempel det svenska 

alkoholmonopolet blev en verklighet för så länge sen som 1917. Även om andra faktorer än 

politiska beslut kan antas ha en inverkan på en hel befolknings alkoholvanor så ligger denna 

teori om feedbackeffekter som grund i analysen av resultatet i denna studie. 
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3. Data & Metod 

Metoden som används för att mäta ländernas alkoholkonsumtion är kvantitativ med 

korstabeller för att ge en övergripande bild av konsumtionen och regressionsanalyser för att 

ge en mer detaljerad insyn. Eftersom insamlande av data från tre olika länder vore ett stort 

arbete i sig används data hämtad från International Social Service Programmes 

enkätundersökning Health från 2011. Detta material har valts på grund av en lämplig 

utfallsvariabel som mäter alkoholkonsumtion samt lämpliga kontrollvariabler från de tre 

utvalda länderna. Trots att utfallsvariabeln missar olika aspekter av alkoholkonsumtionen hos 

respondenterna var den tillräcklig för att testa hypoteserna som deduktivt uppstått ur tidigare 

forskning och teori och ge en hänvisning om hur ländernas alkoholkonsumtion ser ut. I 

enkätinsamlingen har 1158 respondenter från Sverige deltagit, 1338 respondenter från 

Danmark deltagit och 936 respondenter från Storbritannien deltagit. I Sverige skickades 

frågeformulär ut via posten till respondenterna, i Danmark fick respondenterna svara på en 

webbaserad enkät och i Storbritannien utfördes först intervjuer med respondenten sedan följt 

av ifyllandet av enkäter.  

3.1 Operationaliseringar  

Utfallsvariabeln som hämtats från datamaterialet är fråga 25a ”Hur ofta dricker du 4 glas 

(eller fler) alkoholhaltiga drycker under en och samma dag” med svarsalternativ 1: Aldrig, 2: 

En gång i månaden eller mindre, 3: Flera gånger i månaden, 4: Flera gånger i veckan, 5: 

Dagligen, 6: Vet ej. Denna variabel lämnas oförändrad trots sin kvalitativa natur då den i 

denna form ändå ger en indikation på hur alkoholkonsumtionen ökar eller sjunker beroende på 

vilka oberoende variabler som införs. Ekvidistans antas.  

 

De oberoende variablerna som används i analysen är kön, ålder utbildning och hur ofta en 

deltar i religiösa sammankomster. Könvariabeln är enkelt formulerad med svarsalternativen 1: 

”Man” eller 2: ”Kvinna” och på denna variabel görs ingen förändring. I enkäten har 

respondenterna fått fylla i sin ålder själva men resultatet har i denna studie kodats om till fyra 

olika ålderskategorier där kategorierna består av 1: 18-29 år (Ung), 2: 30-49 (Ung-medel), 3: 

50-64 (Äldre-Medel) och 65-79 (Äldre). Referenskategorin i regressionsanalyserna kommer 

vara 18-29 år (Ung). Anledningen till dessa ålderskategorier är antagandet att den yngsta 



8 
 

kategorin innefattar människors om utbildar sig eller är tidigt i karriären, kategori antas 

präglas utav föräldraskap med småbarn som fortfarande går i skolan vilket kan påverka 

alkoholkonsumtionen. Kategori 3 och 4 antas präglas utav föräldraskap med äldre eller vuxna 

barn och pension.  

 

Den tredje oberoende variabeln mäter respondenternas utbildningsnivå där respondenterna 

själva fått fylla antal år de har studerat. Denna har likt åldersvariabeln kodats om till flera 

kategorier med kategori 1: 0-11 år(Låg), 2: 12-14 år(Mellan), 3:15 år eller mer(Hög). 

Referenskategorin i regressionsanalyserna kommer vara kategorin 0-11 år (Låg) utbildning.  

 

Den fjärde och sista oberoende variabeln mäter religiositet där respondenterna har fått skatta 

hur ofta dom tar del av religiösa sammankomster. Denna variabel kodades om till 3 

kategorier, där de som svarade att de tog del av religiösa sammankomster flera gånger i 

veckan eller mer ofta, en gång i veckan, 2-3 gånger i månaden eller en gång i månaden hamna 

i kategorin ”Ofta”. De som svarade några gånger om året, en gång om året, eller mer sällan än 

en gång per år hamna i kategorin ”Sällan”. I den tredje och sista kategorin hamnade de 

respondenter som uppgav att de aldrig deltog i någon religiös sammankomst.  

3.2 Analysmetod 

Två olika typer av kvantitativa sambandsanalyser kommer användas i denna studie och den 

första är en korstabell där respondenternas nationstillhörighet är oberoende variabel och 

alkoholkonsumtion är beroende (Se tabell 1). Den andra typen av sambandsanalys är multipel 

regressionsanalys och resultatet av de multipla regressionsanalyserna presenteras separat för 

varje land (Se tabell 2,3 och 4). I varje tabell presenteras tre olika modeller, där de senare 

modellerna 2 och 3 är regressionsanalyser med fler införda oberoende variabler, detta för att 

se om tidigare samband kvarstår när de nya variablerna förs in.  

 

3.3 Forskningsetiska principer 

Alan Bryman menar att fyra huvudsakliga etiska principer gäller vid svensk forskning och 

dessa fyra etiska principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2008). ISSP menar i sitt etiska uttalande att information och 
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samtyckeskravet uppfyllts vid utdelningen av enkäterna och påbörjan av telefonintervjuer 

samt att all data som sparas anonymiseras så att ingen enkätdeltagare kan identifieras. 

Gällande nyttjandekravet får det anses vara uppfyllt då datan används i syfte att forska på 

kandidatnivå.  

 

 

4. Resultat 

Följande avsnitt presenterar först resultatet av korstabellen som visar hur 

alkoholkonsumtionen ser ut i de tre olika länder för att sedan genom regressionsanalyser se 

vilka oberoende variabler som påverkar utfallsvariabeln alkoholkonsumtion i de tre länderna.  

4.1 Ländernas alkoholkonsumtion 

Den första analysen av datamaterialet tittar på alkoholkonsumtionen inom länderna och 

tabellen nedan visar hur länderna skiljer sig åt. En snabb överblick visar att Danmark är det 

enda landet där det vanligaste svaret på frågan om frekvens i alkoholkonsumtionen är ”En 

gång i månaden eller mindre”, medan det vanligaste svaret för både Sverige och 

Storbritannien är ”Aldrig”. Vid fördjupning av tabellen framkommer det att 18,9% av de 

svenska respondenterna uppgav att de konsumerade 4 alkoholhaltiga drycker eller mer flera 

gånger i månaden eller oftare. Motsvarande siffra för Danmark var 19,2% och för 

Storbritannien var siffran 16,3% vilket visar på att Danmark och Sverige har något fler 

alkoholkonsumenter som dricker varje månad eller oftare än Storbritannien. Dessutom visar 

tabellen att Sverige har minst andel respondenter på de två högsta svarsalternativen, ”flera 

gånger i veckan” och ”dagligen” med en svarsfrekvens på 3% respektive 0,2%. Motsvarande 

siffror för Danmark och Storbritannien visar att Storbritannien har högst andel av länderna 

som dricker flera gånger i veckan med en svarsfrekvens på 7,2% medan Danmark har flest 

respondenter som uppger att de dricker dagligen med en siffra på 1,9%. Sammanfattningsvis 

kan sägas att Sverige avviker något från de andra två länderna med färre vad man kan kalla 

för högkonsumenter. Medelvärdet för Sverige på den beroende variabeln är 1,84 med en 

standardavvikelse på 0,844 och motsvarande värden för Danmark var 1,99 och 0,935 och 

Storbritannien hade medelvärdet 1,90 med en standardavvikelse på 0,999. 

Konfidensintervallet i Sverige, Danmark och Storbritannien var 1,79-1,89, 1,94-2,04 och 
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1,83-1,96 vilket betyder att inom detta intervall ligger med 95% säkerhet populationens 

medelvärde.  

 

Tabell 1. Alkoholkonsumtionen i procent totalt och i de olika länderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aldrig En gång i  

månaden 

eller 

mindre 

Flera 

gånger i 

månaden 

Flera 

gånger i 

veckan 

Dagligen 

Samtliga 

länder 

(N=3455) 

 

 

39 35,9 18,1 4,5 1,1 

Sverige 

(N=1143) 

 

 

41,5 36,5 18,9 3 0,2 

Danmark 

(N=1376) 

 

 

34,4 40,3 19,2 4,2 1,9 

Storbritannien 

(N=936) 

44,8 30,5 16,3 7,2 1,2 



11 
 

 

 

 

 

 

4.2 Multipla regressionsanalyser 

I detta avsnitt kommer tre modeller av regressionsanalyser presenteras för varje land med en 

början hos det svenska folkets alkoholkonsumtion. Den första modellen har kön och ålder 

som oberoende variabler, modell 2 inför utbildningsnivå och modell 3 inför 

religiositetsvariabeln.  

 

Modell 1 undersöker kön och åldersvariabelns påverkan på alkoholkonsumtionen och visar att 

män dricker mer än kvinnor samt att yngre dricker mer än äldre. I modell 2 tas det även 

hänsyn till utbildningsnivån och resultatet visar att de lågutbildade dricker signifikant mindre 

än de med mellanhög eller hög utbildning. Vid införandet av denna variabel försvinner det 

statistiskt signifikanta sambandet mellan folk i 50-64 års ålder och alkoholkonsumtionen och 

endast den äldsta ålderskategorins signifikans kvarstår samtidigt som det negativa sambandet 

mellan den äldsta ålderskategorin och alkoholkonsumtion ökar något. Modell 3 inför den 

religiositetsvariabeln och den visar att de som ofta deltar i religiösa sammankomster dricker 

mindre än de som sällan eller aldrig gör det. Sammanfattningsvis visar resultatet att unga och 

män med högre utbildning som sällan eller aldrig deltar i religiösa sammankomster dricker 

mest i Sverige. 
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Tabell 2. Regressionsanalys Alkoholkonsumtion Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Kön 

(ref. kat. man) 
Kvinna 

 

 

-0,382** 

 

 

-0,394** 

 

 

-0,378** 

 

Ålder 

(Ref. kat. 18-29) 
30-49 

50-64 

65-79 

 

 

 

-0,140 

-0,178* 

-0,362** 

 

 

 

-0,130 

-0,141 

-0,283** 

 

 

 

-0,129 

-0.128 

-0,236* 

 

Utbildningsnivå 

(Ref. kat. Låg 

utbildning) 

Mellan 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,168* 

 

0,137* 

 

 

 

 

0,148* 

 

0,144* 

 

Religiositet 

(Ref. kat. Ofta) 
Sällan 

Aldrig 

 

 

 

 

 

  

 

 

0,403** 

0,515** 

 

 

Adjusted R2 

 

Intercept 

 

 

0,073 

 

2,605 

 

 

0,075 

 

2,496 

 

 

0,096 

 

2,504 

*=p<0,05 

**=p<0,001 
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Den andra regressionsanalysen som analyserar det danska folkets alkoholkonsumtion gav ett 

något annorlunda resultat än det svenska. Modell 1 visar att könsvariabeln har likt i den 

svenska regressionen en stor påverkan och bekräftar bilden av tidigare forskning att kvinnor 

dricker mindre. Sambandet mellan ålder och alkoholkonsumtion visar att äldre dricker mindre 

än yngre. Införandet av utbildningsnivå i modell 2 visar att utbildningsvariabeln inte har ett 

statistiskt signifikant samband med alkoholkonsumtion. Modell 3 som även tar hänsyn till 

religiositet visar däremot ett starkt samband och ger resultatet att de som oftare tar del av 

religiösa sammankomster dricker mindre än de som sällan eller aldrig gör det.  

 

Tabell 3. Regressionsanalys Alkoholkonsumtion Danmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Kön 

(ref. kat. man) 
Kvinna 

 

 

-0,556** 

 

 

-0,557** 

 

 

-0,559** 

 

Ålder 

(Ref. kat. 18-29) 
30-49 

50-64 

65-79 

 

 

 

-0,177* 

-0,074 

-0,190* 

 

 

 

-0,194* 

-0,068 

-0,171* 

 

 

 

-0,197* 

-0,068 

-0,168* 

 

Utbildningsnivå 

(Ref. kat. Låg) 

Mellan 

Hög 

  

 

 

 

0,007 

0,114 

 

 

 

 

0,001 

0,099 

 

Religiositet 

(Ref. Kat. Ofta) 
Sällan 

Aldrig 

   

 

 

 

0,235* 

0,206* 

 

 

Adjusted R2 

 

Intercept 

 

 

0,097 

 

2,940 

 

 

0,100 

 

2,889 

 

 

0,101 

 

2,691 

*=p<0,05 

**=p<0,001 
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Den tredje och sista regressionsanalysen nedan visar resultatet för respondenterna från 

Storbritannien och i modell 1 framkommer likt i Sverige och Danmark resultatet att kvinnor 

dricker mindre än män. Åldersvariabeln skiljer sig från de andra ländernas då respondenter i 

ålderskategorin lägre medelåldern (30-49) dricker mer än de yngre. De äldsta respondenterna 

dricker däremot likt de andra ländernas respondenter mindre än de yngsta. Inget statistiskt 

signifikant samband framkommer mellan utbildningsnivå och alkoholkonsumtion i modell 2 

och inte heller religiositet har ett statistiskt signifikant samband. Kortfattat kan resultatet 

sammanfattas som att män dricker mer än kvinnor och att lägre medelåldern dricker mer än de 

yngsta medan de äldsta dricker mindre.  

 

Tabell 4. Alkoholkonsumtion Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Kön 

(ref. kat. man) 
Kvinna 

 

 

-0,335** 

 

 

-0,340** 

 

 

-0,335** 

 

Ålder 

(Ref. kat. 18-29) 
30-49 

50-64 

65-79 

 

 

 

0,195* 

0,039 

-0,226* 

 

 

 

0,192* 

0,042 

-0,220* 

 

 

 

0,184* 

0,028 

-0,233* 

 

Utbildningsnivå 

(Ref. kat. Låg) 
Mellan 

Hög 

  

 

 

0,064 

-0,008 

 

 

 

0,073 

0,007 

 

Religiositet (Ref. 

Kat ofta) 

Sällan 

Aldrig 

 

   

 

 

 

0,007 

 

0,087 

Adjusted R2 

 

Intercept 

0,046 

 

2,337 

0,047 

 

2,370 

0,049 

 

2,691 

*=p<0,05 

**=p<0,001 
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4.3 Analys av sambandet mellan ålder och alkoholkonsumtion för 

könen separat 

Regressionsanalyserna visade att kön och ålder var variabler som var statistiskt signifikanta i 

alla länderna och motiverar därför en djupare analys kring effekten de har på 

alkoholkonsumtionen. Tabellen nedan visar medelvärdet i alkoholkonsumtion för könen 

separat samt hur medelvärdet skiljer sig hos de fyra olika ålderskategorierna. Tendensen i 

Sverige som går att utläsa ur tabellen är att medelvärdet för mäns alkoholkonsumtion sjunker 

betydligt mindre per ålderskategori än vad medelvärdet för kvinnor gör. Medelvärdet för 

mäns alkoholkonsumtion sjunker från 2,12 hos de yngsta ålderskategorin till 1,94 för de 

äldsta. Motsvarande siffror för kvinnor i Sverige är medelvärde 2,01 hos de yngsta som 

sjunker till 1,36 hos de äldsta. För män i Sverige tycks ålder inte ha så stor påverkan på 

alkoholkonsumtionen då medelvärdet skiljer mest mellan de två äldsta kategorierna och även 

då är skillnaden endast 0,07 medan motsvarande skillnaden mellan de äldsta 

ålderskategorierna för kvinnor är 0,34. De största medelvärdesskillnaderna för kvinnor är de 

mellan de två yngsta ålderskategorierna och de två äldsta, medan medelvärdet är lika för 

kvinnorna i undre medelåldern och övre medelåldern. Skillnaderna mellan könen hos det 

danska folket är något annorlunda då medelvärdet sjunker med åldern ungefär lika mycket för 

båda könen. Skillnaden i medelvärde för den högsta och lägsta ålderskategorin är 0,19 både 

för män och kvinnor och både män och kvinnor i högre medelåldern dricker mer än de i lägre 

medelåldern. Ålder i Danmark har en snarlik påverkan på alkoholkonsumtionen för båda 

könen. Storbritanniens resultat visar att män i de tre första ålderskategorierna har nästan 

identiska medelvärden medan medelvärdet för den äldsta delen av den manliga befolkningen 

sjunker till 1,85 jämfört med medelvärdet i den näst högsta ålderskategorin där medelvärdet är 

2,19. Medelvärdet hos kvinnorna i Storbritannien sjunker från lägre medelåldern till högre 

medelåldern och från högre medelåldern till den äldsta ålderskategorin medan det inte är 

någon större medelvärdesskillnad hos de två yngsta ålderskategorierna. 

 

Sammanfattningsvis visar tabellen att medelvärdesskillnaderna hos män är mindre än hos 

kvinnor. I Sverige är medelvärdesskillnaderna störst mellan kvinnor i den yngsta 

ålderskategorin och dom i den yngre medelåldern samt den äldre medelåldern och den äldsta 
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ålderskategorin. I Danmark är ålderns påverkan på alkoholkonsumtionen relativt lik mellan 

könen och har även det intressanta resultatet att både män och kvinnor i den övre medelåldern 

dricker mer än de i den yngre medelåldern. Slutligen visade resultatet att 

medelvärdesskillnaden mellan män i den övre medelåldern och den äldsta ålderskategorin är 

störst medan medelvärdet börjar sjunka redan efter kategorin lägre medelåldern för kvinnor. 

 

Tabell 5. Alkoholkonsumtion*Kön*Ålder 

Sverige Kön Ålder Medelvärde Antal Standardavvikelse 

 Man 18-29 2,12 92 ,850 

  30-49 2,09 164 ,786 

  50-64 2,01 147 ,872 

  65-79 1,94 134 ,1041 

 

 

 Total 2,05 537 ,888 

 Kvinna 18-29 2,01 91 ,796 

  30-49 1,70 203 ,740 

  50-64 1,70 144 ,749 

  65-79 1,36 158 ,670 

  Total 1,66 596 ,761 

Danmark Man 18-29 2,37 158 ,856 

  30-49 2,20 221 ,918 

  50-64 2,33 176 1,017 

  65-79 2,18 125 1,187 

 

 

 Total 2,27 680 ,986 

 Kvinna 18-29 1,84 118 ,837 

  30-49 1,66 266 ,650 

  50-64 1,74 206 ,855 

  65-79 1,65 103 ,871 

  Total 1,71 693 ,783 

Storbritannien Man 18-29 2,20 55 ,951 

  30-49 2,18 137 ,994 

  50-64 2,19 104 1,175 

  65-79 1,85 75 1,123 

 

 

 Total 2,12 371 1,072 

 Kvinna 18-29 2,03 76 ,894 

  30-49 1,94 216 ,943 

  50-64 1,65 119 ,898 

  65-79 1,45 83 ,815 

  Total 1,80 494 ,925 
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer resultatet återkopplas till de frågeställningar och hypoteser som 

ställdes tidigare i uppsatsen. Dessutom kommer resultatet jämföras med tidigare forskning för 

att se hur väl den aktuella studien stämmer överens med tidigare studier. Avslutningsvis 

kommer brister påpekas och förslag på framtida forskning presenteras.  

 

Resultatet i föregående avsnitt visade att det danska folket är de som oftast dricker flera 

gånger i månaden och dagligen vilket kan ha sin förklaring i att Danmarks alkoholpolitik 

länge varit liberal och bilden av alkoholkonsumtionen har varit oproblematisk. Möjligtvis är 

detta resultatet av den liberala alkoholpolitik som förts och att det var så sent som 1990 som 

rekommendationer angående alkoholkonsumtionsnivåer introducerades. En annan del av 

förklaringen kan vara inträdet i EU med öppna tullar vilket innebar en prissänkning på 

inhemskt producerad starksprit för att kunna konkurrera med importerad sådan från 

exempelvis Tyskland (Blocker et al. 2003).  

 

I samma korstabell framgick att Storbritannien hade flest respondenter som uppgav att de 

aldrig drack, samtidigt som de hade flest respondenter som drack flera gånger i veckan. 

Resultatet kan beskrivas som något polariserat då de hade färre respondenter som svarat att de 

dricker en gång i månaden eller mer sällan och flera gånger i månaden än både Sverige och 

Danmark. En av anledningarna till detta resultat kan vara den liberala grundprincipen att 

lagstiftning skulle uppmana till ansvarsfullt drickande men samtidigt tillåta den fria 

marknadens utveckling (Nicholls, 2014). Någon slutsats är svår att dra utifrån den 

alkoholpolitik som bedrivits i landet. Möjligtvis kan det vara så att marknaden vill tona ner 

riskerna med alkoholkonsumtion och uppmana till en livsstil med alkohol i till exempel 

reklam vilket kan förklara varför hela 7,2% av respondenterna uppgav att de drack flera 

gånger i veckan. Jämför detta med det svenska alkoholmonopolet som aktivt arbetar för att 

reducera den ohälsosamma alkoholkonsumtionen hos befolkningen. 
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Introduktionsdelen i denna studie ställde hypotesen att Sverige skulle ha den lägsta 

alkoholkonsumtionen till störst del på grund av systembolaget och det alkoholmonopol staten 

har. Korstabellen visade att Sverige har minst andel högkonsumenter av de tre länderna i 

studien, men hamnar sedan mellan Danmark och Storbritannien när det kommer till andelen 

som dricker flera gånger i månaden, de som dricker en gång i månaden eller mer sällan och de 

som aldrig dricker. Med bakgrund av teorin om feedbackeffekter kan resultatet att Sverige har 

minst andel högkonsumenter förklaras med hjälp av systembolaget som institution. Som 

Swedish national institute of public health förklarade så var syftet med alkoholmonopolet att 

kontrollera och reducera alkoholkonsumtionen och dess skadliga effekter (Swedish national 

institute of public health, 1995). 

 

Hypotes 1 som löd ”Det svenska monopolet och väldigt strikta alkoholpolicy har lett till att 

svenskarna är de som konsumerar minst av de tre länderna” kan i och med resultatet 

bekräftas. Sverige hade mycket färre respondenter som uppgav att de drack dagligen eller 

flera gånger i veckan jämfört med Danmark och Storbritannien och slutsatsen att en del av 

resultatet kan förklaras av en striktare alkoholpolicy är rimlig. 

 

Resultatet i föregående avsnitt visade likheter med en del tidigare forskning och den tydligaste 

likheten var sambandet mellan kön och alkoholkonsumtion. Hypotes 2 menade att 

könsskillnaderna i alkoholkonsumtion skulle vara minst i Sverige eftersom det var ett mer 

jämställt land men resultatet visade att skillnaderna mellan könen är minst i Storbritannien. 

Att könsskillnaderna i alkoholkonsumtionen i Storbritannien minskat över tid visade Meng 

m.fl i studien från 2014 och det resultatet kan bekräftas och uppenbarligen verkar Sverige och 

framförallt Danmark inte haft samma utveckling, även om båda länderna är mer jämställda 

enligt OECD. Hypotes 2 som menade att ett jämlikt land skulle innebära liknande 

alkoholbeteende kan därmed förkastas. Utifrån denna studie är det svårt att förklara detta 

resultat men möjligtvis kan det vara så att den mer liberala alkoholpolitiken i Storbritannien 

har inneburit en mer aggressiv marknadsföring för att få fler kvinnor att konsumera alkohol. 

Detta är dock en spekulativ analys och är något för framtida forskning att studera. 
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Hypotes 3 som ställdes i introduktionsavsnittet löd: ”De mindre klasskillnaderna i Danmark 

innebär mindre skillnader i alkoholkonsumtion beroende på klasstillhörighet”. Denna hypotes 

går ej att bekräfta eftersom utbildning inte hade ett statistiskt signifikant samband med 

alkoholkonsumtion i varken Danmark eller Storbritannien. Endast i Sverige hade utbildning 

ett statistiskt signifikant samband med alkoholkonsumtion vilket kan återkopplas till tidigare 

forskning om hur utbildning kan ha ett positivt samband med alkoholkonsumtion (French et 

al. 2014). 

 

Ålders påverkan på alkoholkonsumtion visade att äldre dricker mindre än yngre vilket ligger i 

linje med tidigare forskning (French et al. 2014). Däremot framgick i denna studie att folk i 

åldern 30-49 dricker mer än de som är 18-29 år i Storbritannien vilket bryter mönstret att 

ålder ska ha ett negativt samband med alkoholkonsumtion. Det kan finnas en förklaring vid 

återkoppling till den tidigare forskning om hur ekonomi och utbildning påverkar 

alkoholkonsumtionen. Utbildningsvariabeln är som tidigare nämnt en komplex variabel 

eftersom den beroende på land har uppvisat både positiva och negativa samband. I denna 

studie hade utbildning inte ett statistiskt signifikant samband med alkoholkonsumtion i 

Storbritannien, men det kan vara så att ekonomin bland folk som är 30-49 är bättre och att de 

därför har råd att konsumera med. Detta blir dock en spekulativ gissning och är något för 

framtida forskning att studera. 

  

I både Sverige och Danmark fanns ett statistiskt signifikant samband mellan religiositet och 

alkoholkonsumtion. Hypotes 4 löd: "I ett land med en mer religiös befolkning är skillnaderna 

i alkoholkonsumtion mindre mellan troende och icketroende" och tanken var att det mest 

religiösa folket i denna studie, det danska folket, skulle ha de minsta skillnaderna mellan 

troende och icketroende. Resultatet visade att det religiositet hade en mindre påverkan på 

alkoholkonsumtionen i Danmark än i Sverige vilket tyder på att hypotesen kan bekräftas. 

Möjligtvis är det så att eftersom en så stor del av befolkningen uppfattar sig som religiösa så 

finns det fler individer i Danmark som förenar sin religiositet med alkoholkonsumtion, medan 

det är mer polariserat i Sverige.  
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Tabell 5 i föregående avsnitt redovisade hur ålder påverkade alkoholkonsumtionen för könen 

och gav resultatet att medelvärdet för män, oavsett land, alltid är högre än motsvarande 

medelvärde i samma ålderskategori för kvinnor. Ett intressant resultat var att ålders påverkan 

på alkoholkonsumtion knappt hade någon påverkan för män i Sverige, medan medelvärdet 

sjönk betydligt för svenska kvinnor, trots att Sverige var det mest jämställda landet enligt 

OECD.  Med tanke på hur ålderskategorierna är operationaliserade i denna studie så är 

ålderskategori 2, 30-49, förmodligen präglad av föräldraskap med barn som fortfarande går i 

skolan och med tanke på resultatet kan detta möjligtvis förklaras av att kvinnor tar ett större 

ansvar i sitt föräldraskap. Även olika teorier om könsroller och vad som förväntas av män och 

kvinnor i olika åldrar skulle kunna förklara varför mäns alkoholkonsumtion i Sverige inte 

sjunker med åldern. I både Danmark och Storbritannien sjönk medelvärdet per ålderskategori 

på liknande sätt för män och kvinnor och till och med steg i vissa ålderskategorier, vilket kan 

tyckas är något oväntat med tanke på att båda länderna visade sig mindre jämställda än 

Sverige. Slutsatsen som kan dras är att den generella jämställdheten mellan könen inte 

påverkar alkoholkonsumtionen hos män och kvinnor, utan förmodligen är det gamla 

könsroller som fortfarande styr könens alkoholbeteende. 

 

 

5.1 Förslag på kommande forskning 

Studiens syfte att kartlägga och se över hur olika länders alkoholkonsumtion gav en del svar 

men väckte även en del frågor som inte kunde besvaras. Den aktuella studien begränsades 

något av för få oberoende variabler då mer än de fyra som användes i studien kan förklara ett 

helt lands alkoholkonsumtion. Kanske mest intressant är att studera hur ålder påverkar 

alkoholkonsumtionen hos könen för det visade på väldigt olika resultat i de utvalda länderna 

och dessutom var resultatet något oväntade med tanke på hur länderna ser ut ur en 

jämställdhetsaspekt i övrigt.  
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