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Bakgrund: Alkoholkonsumtionen ökar i världen idag. Den ökade alkoholkonsumtionen leder 

till sociala, ekonomiska och medicinska svårigheter. Konsumtionen av alkohol beräknas leda 

till 3,3 miljoner dödsfall årligen. Många allvarliga sjukdomstillstånd förekommer till följd av 

alkoholkonsumtion och samtidigt växer många barn upp i dysfunktionella miljöer som leder 

till psykisk ohälsa och alkoholproblem senare i livet. Alkoholen bidrar också till olyckor, våld 

och kriminalitet. Alkohol klassas som ett av de större folkhälsoproblemen idag och är en stor 

utgiftsbörda för samhället. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att genom granskning av 

tidigare gjorda studier undersöka faktorer associerade med alkoholmissbruk bland vuxna 

svenska män och kvinnor över 18 år. Metod: Genom en litteraturöverikt har 10 vetenskapliga 

artiklar genomgått analys och sammanställts till ett resultat som besvarar syftet med studien. 

Resultat: Resultaten visar att miljö, ko-morbiditet (samsjuklighet), psykisk ohälsa, 

socioekonomi, sociodemografi och biologiska faktorer är avgörande vad gäller att utveckla 

alkoholproblem bland vuxna svenskar över 18 år. Slutsats: Resultatet från litteraturöversikten 

visade att faktorer som hörde samman med uppväxtmiljö, komorbiditet, ärftlighet, psykisk 

hälsa, socioekonomiska- och sociodemografi hade betydelse för utvecklandet av 

alkoholmissbruk. Interventioner med bevisad effekt på minskad alkoholkonsumtion ansågs 

vara behjälpliga för att komma tillrätta med alkoholmissbruket.
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Background: The consumption of alcohol is increasing globally. The increasing consumption 

leads to social, economic and medical difficulties. The consumption of alcohol is estimated to 

cause 3,3 million deaths every year. Several severe illnesses are related to alcohol use. Many 

children are brought up in dysfunctional environments that may cause psychological harm and 

substance abuse later in life. Alcohol is also a large contributor to accidents, violence and 

criminality. Alcohol is one of the most severe public health issues in the world today and is a 

source of great financial loss to the society. Aim: The aim was to find factors related to 

alcohol abuse among adult Swedish men and women, over the age of 18, by examining recent 

published studies. Method:  A literature review was conducted where 10 peer reviewed 

articles were analyzed and summarized. From the compilation results appeared that answered 

the study purpose. Results: The results revealed that environment, co-morbidity, mental 

illness, socio-economic-, socio-demographic- and biological factors were contributing to the 

development of alcohol abuse among Swedish adult men and women over the age of 18. 

Conclusion: The results from the literature review showed that factors related to childhood 

environment, co-morbidity, heredity, mental illness, socio-economy and socio-demography 

were important in the development of alcohol abuse. Interventions proved to be efficient 

against alcohol abuse were seen to be helpful. 
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Inledning 

Alkohol är en risk för hälsan och förekommer enligt World Health Organisation (WHO) 

oftare i olika sammanhang runt om i världen idag (WHO, 2016). Konsekvenserna av en 

utökad alkoholkonsumtion innebär risker för såväl hälsa som relationer med andra människor. 

Förutom de sjukdomar som ett långvarigt drickande kan bidra till så förknippas 

alkoholkonsumtion med en ökad risk att drabbas av akuta skador och olyckor av olika slag. 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) skriver att alkohol är den 

åttonde största riskfaktorn i världen vad gäller att orsaka sjukdom (CAN, 2016). 

WHO (2016) uppger att den skadliga konsumtionen av alkohol, årligen resulterar i 3,3 

miljoner dödsfall runtom i världen. Dessutom uppges alkohol ligga bakom fler än 60 olika 

typer av sjukdomar. WHO uppskattar att alkoholkonsumtionen är orsaken till 20-50 procent 

av alla fall av skrumplever, epilepsi, förgiftningar, trafikolyckor, våld och flera olika typer av 

cancer i världen. Vårdguiden (1177, 2016) skriver att alkoholkonsumtion ofta är en 

bidragande faktor till följande sjukdomstillstånd: 

• hjärtsjukdomar och högt blodtryck 

• leversjukdomar 

• psykiska sjukdomar  

• cancer 

• hudsjukdomar 

• nervskador 

• sjukdomar i mag-tarmkanalen 

• sjukdomar i bukspottkörteln 

• sjukdomar i muskler, leder och skelett 

WHO (2016) uppger att den världsomfattande totalkonsumtionen av ren alkohol var 6.2 liter 

per person bland de som var 15 år och äldre år 2010. Enligt uppgifter från CAN (2016) 

konsumerade varje vuxen europé 11 liter ren alkohol 2010. Samma källa uppger att 

konsumtionen bland vuxna svenskar var 9,9 liter år 2013. Det beräknas att ytterligare cirka 25 

procent alkohol konsumeras, men att det är osäkert på grund av att det finns stora mörkertal 

(WHO, 2016).   
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Socialstyrelsen (2015) skriver att mängden alkoholrelaterade dödsfall bland svenska män var 

31,4 per 100 000 invånare år 2014. Bland kvinnor var siffran 10 dödsfall per 100 000. 

Alkoholrelaterad dödlighet är vanligare bland män än bland kvinnor. Med alkoholrelaterad 

dödlighet menas dödsfall där alkohol eller en alkoholbetingad organskada finns nämnd som 

underliggande eller bidragande dödsorsak i dödsorsaksintyget (Socialstyrelsen, 2015).  

Bakgrund 

Alkoholkonsumtionen i Sverige 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) uppskattar att 300 000–

500 000 svenskar har någon form av alkoholproblem (SBU, 2016). Det finns också ett stort 

antal individer med ett dolt missbruk, som innebär att de är okända inom sjukvård, socialtjänst 

och av försäkringskassan (SBU, 2016).  

I samband med alkoholkonsumtion finns det en stor risk att bli beroende och enligt SBU 

(2016) har undersökningar visat att många människor är eller blir kroniskt beroende av 

alkohol. Det finns siffror som visar att 10–15 procent av alla män och 3–5 procent av alla 

kvinnor är alkoholberoende (SBU, 2016). Alkoholkonsumtionen är ojämnt fördelad i 

samhället och CAN (2015) har vid en jämförelse av olika grupper konstaterat att män dricker 

mer än dubbelt så mycket som kvinnor. Skillnaderna i konsumtion mellan könen är dock inte 

lika stor nu som den var för 20 år sedan (CAN, 2015).  

Det finns skillnader även bland olika åldersgrupper. Jämförelser som gjorts visar att 

ungdomar berusningsdricker i högre utsträckning än vad äldre gör och att konsumtionen av 

alkohol är större i storstadsregioner än på landsbygden i Sverige (CAN, 2015).  

Definitioner av alkoholrelaterade begrepp 

Vad gäller olika begrepp och definitioner så görs sällan någon skillnad på ”missbruk” och 

”beroende” inom vård och forskning enligt SBU (2016). Begreppen missbruk och beroende 

handlar inte enbart om mängden alkohol som konsumeras utan även om de konsekvenser som 

alkoholbruket leder till. När en person konsumerar alkohol på ett sätt som innebär en risk för 

skador kallas det för att ha ett riskbruk (SBU, 2016; Folkhälsomyndigheten, 2016a; Region 

Skåne, 2013).  
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När det gäller missbruk så handlar det ofta om konsekvenserna av alkoholkonsumtionen i 

förhållande till andra människor och till samhället. En person med ett missbruk missköter ofta 

jobbet och har en ökad risk för att hamna i farliga situationer som till exempel slagsmål, 

rattfylla, eller att bli sexuellt utnyttjad (SBU, 2016). 

1177 (2016) skriver att ett beroende kan relateras till fysiska och psykiska konsekvenser som 

är kopplade till den som dricker. Konsekvenserna kan bestå av minskad kontroll över 

mängden alkohol som konsumeras, att drickandet sker vid olämpliga tillfällen och att det 

finns ett starkt begär efter alkohol. 1177 (2016) hävdar vidare att det är vanligt att en person 

som är beroende har en hög tolerans för alkohol. Det märks genom att personen som är 

beroende behöver dricka mer är tidigare för att nå en berusningseffekt. Vid ett beroende 

tillvänjs både hjärnan och kroppen vid alkoholen och det blir det svårt att klara sig utan den. 

När en person som är beroende av alkohol väljer att göra ett uppehåll från den, uppstår ofta 

abstinensbesvär med skakningar, illamående och sömnproblem.  

Ett annat begrepp som används i sammanhang som har med alkoholmissbruk att göra är 

alkoholism. MeSH (Medical Subject Headings, 2016) definierar alkoholism som en kronisk 

sjukdom som utvecklas genom påverkan av genetiska, psykosociala och miljömässiga 

faktorer. Sjukdomen kännetecknas av en oförmåga att styra drickandet, som är en följd av 

alkoholens beroendeframkallande effekter.  

Klargörande 

I litteraturöversiktens titel och syfte anges begreppet alkoholmissbruk. I litteraturöversikten 

används alkoholmissbruk synonymt med alkoholproblem, alkoholism och alkoholberoende 

eftersom definitionerna har jämförbara innebörder (1177, 2016; SBU, 2016; MeSH, 2016). 

Alkoholberoende och diagnos 

Risken att utveckla ett alkoholberoende står under påverkan av flera olika variabler (1177, 

2016). Bland annat spelar en persons alkoholvanor, omgivning, mående och arvsanlag roll. 

Faktorer som familjens ekonomiska situation och föräldrars utbildningsnivå räknas också in. I 

en studie av Gauffin, Hemmingson & Hjern (2013) konstaterades bland annat att personer 

som vuxit upp under låga, socioekonomiska förhållanden löpte en ökad risk att utveckla ett 

alkoholberoende senare i livet.  
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Den tid det tar att utveckla ett beroende är olika lång för olika individer. En varningssignal 

som tyder på att en person har alkoholproblem är när allt större mängder alkohol börjar 

konsumeras. Det kallas för att ha en riskkonsumtion och kan leda till besvär med högt 

blodtryck, dålig sömn, magbesvär, depression och ångest. En person som dricker mycket 

alkohol under en längre period riskerar att utveckla ett alkoholmissbruk (Gauffin et al., 2013). 

För att mäta graden av en persons missbruk används inom vården ett diagnosverktyg som 

kallas för DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) (CAN, 2016). I 

DSM-IV beskrivs olika riskbeteenden som kan kopplas till alkoholkonsumtion. DSM–IV har 

konstaterats vara ett tillförlitligt redskap, som anses ha en hög validitet och reliabilitet, i 

sammanhang som rör alkoholdiagnostisering (Hasin, 2003). 

Konsekvenser av alkoholmissbruk 

En person som uppfyller tre eller fler av nedanstående kriterier anses ha ett alkoholmissbruk 

(1177, 2016). 

• Har ett starkt begär efter alkohol. 

• Konsumtionen av alkohol innebär större mängder och under en längre tid än vad som 

var tänkt. 

• Upprepade misslyckade försök att minska drickandet. 

• Drickandet får en central roll, ofta på bekostnad av annat som är viktigt. 

• Högre tolerans. En person som är beroende måste dricka mer alkohol än tidigare för 

att bli berusad. 

• Abstinensbesvär som skakningar, illamående eller sömnsvårigheter uppstår vid 

upphörande av alkoholintag. 

Folkhälsovetenskaplig relevans 

Alkohol är ett av de stora folkhälsoproblemen idag som orsakar ökad dödlighet, sjukdomar, 

sociala problem och stora ekonomiska förluster för samhället (SBU, 2003). Ett stort antal barn 

växer upp i familjer där alkohol konsumeras, och många av barnen tar skada av de 

dysfunktionella förhållanden som råder i hemmet (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Faktorer 

kopplade till en problematisk alkoholkonsumtion behöver undersökas, så att fler möjligheter 

till en god hälsa kan uppnås. Litteraturöversikten är ett steg på vägen vad gäller förståelse för 

vilka faktorer som bidrar till alkoholmissbruk. Förhoppningen är att kunna använda 
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kunskapen som erhållits genom litteraturöversikten som en grund till förebyggande arbete 

mot alkoholmissbruk.  

 Syfte  

Syftet med litteraturöversikten var att genom granskning av tidigare genomförda studier 

undersöka faktorer associerade med alkoholmissbruk bland vuxna svenska kvinnor och män 

över 18 år. 

Metod 

Design 
Forskningsdesign är enligt Bryman (2011) ett ramverk gällande insamling och analys av data. 

Bryman beskriver att tekniken, som insamlingen av data baseras på, kallas forskningsmetod. 

Den metod som använts i detta arbete kallas för litteraturöversikt och innebär enligt Forsberg 

och Wengström (2013) att en systematisk genomgång av existerande forskning sker och att 

resultaten från forskningen analyseras och sammanställs i text och tabeller.  

Whittemore & Knafl (2005) skriver att tillvägagångssättet som används inom en 

litteraturöversikt möjliggör analys av både kvalitativ och kvantitativ forskning. Arbetet 

struktureras enligt en struktur som kallas IMRaD, som bygger på rubrikerna ”Introduktion”, 

”Metod”, ”Resultat” och ”Diskussion” (Backman, 2008). 

Datainsamlig och urval  
Metoden som användes för datainsamling var elektronisk databassökning via sökmotor. 

Sökmotorn som användes var PubMed och Ovid, vilka nåddes genom Högskolan i Skövdes 

bibliotek via Internet. PubMed och Ovid är sökmotorer som enligt Forsberg och Wengström 

(2013) handlar om hälso- och vårdvetenskap, vilket matchar arbetets syfte.  

För att hitta användbara sökord och söktermer användes ämnesordlistan MeSH (Forsberg & 

Wengström 2013). Ordet ”alcoholism” skrevs in i sökfältet och då visades ett antal relaterade 

sökord och söktermer. Exempel på sökord som visades var ”alcohol”, ”alcohol dependence” 

och ”alcohol abuse”. Orden kom att utgöra grunden för sökningarna. För övrigt användes ett 

fåtal andra sökord som i kombination med trunkeringar och den booleska operatorn AND, 
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utgjorde den fullständiga artikelsökningen. Se tabell 1 för fullständig redogörelse av 

sökstrategi. 

För att begränsa urvalet för sökningarna användes så kallade filter och limits. I sökningarna i 

PubMed användes filtren: ”Free full text”, och ”10 years”. Dessutom angavs filtren ”English” 

och ”Swedish”. Slutligen angavs filter för de studerade deltagarnas ålder. Här valdes 

kategorierna ”19+”, ”19-44”, ”45-64”, ”45+”, ”45-64”samt ”65+”. Ålderskategorin ”0-18” 

uteslöts eftersom arbetet kretsar kring vuxna över 18 år. Tre av sökningarna utfördes i Ovid. I 

de första två angavs följande limits: ”Abstracts”, ”Full text”, ”English” samt att artiklarna 

skulle vara publicerade mellan åren ”2007-2016”. Resultaten av sökningarna i Ovid 

genererade fler än 1 000 träffar. Genom att uppge att 100 träffar skulle visas per sida så 

genomfördes läsningen av titlar på ett effektivt sätt. Sökord som återfinns i artiklarnas titlar i 

Ovid, blir markerade med färg, vilket underlättar urskiljandet av relevanta artiklar. De flesta 

titlarna som visades i Ovid var irrelevanta för litteraturöversikten då svenska studier 

eftersöktes. Merparten av funna artiklar var utförda i andra länder än Sverige. Sökningen i 

Ovid som resulterade i över 12 000 träffar utfördes av misstag helt utan limits. Sökningen var 

den sista som genomfördes då enbart en artikel saknades till litteraturöversikten. Lyckligtvis 

hittades en relevant artikel redan i början av de presenterade sökträffarna, vilket innebar att 

övrig sökning var överflödig. Resultaten av sökningarna åskådliggörs i tabell1. 

Tabell 1) Översikt av sökta artiklar. 

Databas/datum Sökord Antal träffar Lästa abstract Lästa artiklar Använda art. 

Pub Med /2016-05-

04 

Mental health AND 

alcohol in Sweden 

76 2 1 1 

Ovid/ 2016-05-10 Alcohol abuse AND 

swed* 

2 150 10 4 2 

PubMed/2016-05-

10 

Alcoholism AND 

sweden 

92 5 3 1 

PubMed/2016-05-

10 

Risk factors AND 

alcohol AND swed* 

218 11 2 2 

PubMed/2016-05-

10 

Alcohol dependence 

in sweden 

104 6 3 1 

PubMed/2016-05-

11 

Alcoholism among 

adult swedish men 

and women 

9 4 2 1 
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Ovid/2016-05-12 Alcohol risk factors 

sweden 

1 381 8 5 1 

Ovid/ 2016-05-12 Alcohol Sweden 12 074 5 2 1 

PubMed/2016-05-

13 

Alcohol habits 

AND sweden 

30 3 1 1 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten var baserade på ämnesrelaterade studier 

som utförts i Sverige, där deltagarna var minst 18 år gamla. Andra inklusionskriterier som var 

aktuella var att artiklarna skulle vara ”peer reviewed” vilket betyder att de var granskade av 

sakkunniga forskare på området (Vetenskapsrådet, 2011). Artiklarna skulle vara publicerade 

de senaste 10 åren, ha en studiepopulation över 1 000 personer samt ha metoder som var 

relevanta för respektive studie. Att gränsen för antalet deltagare var minst 1 000 personer var 

för att forskningsresultaten skulle vara så tillförlitliga som möjligt. Studier med ett stort 

deltagarantal anses enligt D. Stark-Ekman (personlig kommunikation, 21 april 2016) vara mer 

tillförlitliga än studier med få deltagare. Artiklarna skulle vara granskade och godkända av ett 

etiskt råd eftersom noggranna etiska överväganden kring artiklarna då gjorts (Forsberg & 

Wengström, 2013). Artiklar som exkluderades var sådana som inte var ”peer reviewed”, hade 

ett deltagarantal som understeg 1 000 personer, var publicerade för fler än 10 år sedan eller 

hade deltagare som var yngre än 18 år. 

Under litteraturgenomgången lästes 51 abstracts och 23 artiklar. Av de 23 artiklarna sållades 

13 stycken bort för att de inte motsvarade inklusionskriterierna. Resterande 10 artiklar 

användes i studien eftersom detta angavs i riktlinjerna för examensarbetet. Tabell 3 bilaga 1 

visar artiklar som sorterats bort vid urvalet samt anledningarna till borttagningen. 

Databearbetning och analys 
Vid litteraturgranskningen valdes 10 artiklar ut för att användas i arbetet. Artiklarna stämde 

överens med litteraturöversiktens syfte. De skrevs ut och lästes igenom. För att 

artikelinnehållet skulle förstås så lästes samtliga artiklar två gånger. Efter att artiklarna lästs 

noggrant togs olika teman fram, för att användas i resultatredovisningen. I tabell 2 visas 

exempel på hur teman till resultatredovisningen togs fram.  
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Tabell 2) Exempel på temaframställning 

Meningsbärande enhet Sammanfattning Tema 

”Alcohol Use Disorder (AUD) 

was significantly predicted by a 

history of  AUD, crime, divorce 

or death, and low education 

level of adoptive parents and 

AUD and hospitalization in 

adoptive siblings”. 

Risken att drabbas av 

alkoholmissbruk hos en 

adopterad kan kopplas samman 

med omgivande miljö och de 

omständigheter som råder där. 

Miljömässiga faktorer 

 

För analysen utformades en tabell som redovisade metoder, resultat, slutsatser, författare, 

antal deltagare samt var studierna ägt rum (Se tabell 4, bilaga 2). Efter analysarbetet 

påbörjades arbetet med att sätta ihop fynden till en enhet. 

Etiska aspekter 
Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det viktigt att välja studier som är granskade och 

godkända av en etisk kommitté. Artiklarna som inkluderats i arbetet är granskade och 

godkända av etiska kommittér i Sverige. Personuppgifter rörande deltagarna har hanterats 

konfidentiellt och samtliga studier har skett utan fara för deltagarnas hälsa. 

Ställningstagandena har skett enligt de etiska principer som bör tas hänsyn till enligt Bryman 

(2011). Det innebär att deltagare ska informeras om undersökningens innehåll, att medverkan 

är frivillig och kan avbrytas när som helst, att personuppgifter hanteras med konfidentialitet 

och att all insamlad information enbart kommer att användas i forskninggssyfte (Bryman, 

2011). Dessutom har hänsyn tagits till en god referenshantering. Referenshanteringen har 

skett enligt de riktlinjer som satts upp av skolan, och innebär att återge, citera och att referera 

på ett korrekt sätt. Resultat har redogjorts för presenteras även i fall som strider mot 

forskarens personliga ståndpunkter (Forsberg & Wengström, 2013). 

Resultat 
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Genom analysen av artiklarna framträdde sex teman. Biologiska faktorer, ko-morbiditet 

(samsjuklighet), miljömässiga faktorer, psykologiska faktorer, socioekonomiska faktorer och 

sociodemografiska faktorer. Resultaten presenterades under respektive temarubrik. 

Biologiska faktorer 

Flera av studierna visade att biologiska faktorer bidrog till alkoholmissbruk. I en studie av 

Andersson, Johnsson, Berglund & Öjehagen (2007) konstaterades att manliga och kvinnliga 

förstaårselever på högskolan, med alkoholmissbruk i familjen, i stor utsträckning själva 

missbrukade alkohol. Resonemanget stöddes av Kendler, Jianguand, Edwards, Ohlsson, 

Sundquist & Sundquist (2015), som beskrev hur alkoholmissbruk kunde härledas till 

biologiska bakgrundsfaktorer. Det konstaterades att alkoholmissbruk i stor utsträckning 

ärvdes genom biologiska föräldrar. I en studie av Magnusson, Lundholm, Göransson, 

Copeland, Heilig & Pedersen (2011) framkom att ärftligheten för alkoholmissbruk uppgick 

till 55 procent och var jämnt fördelad över könen. Gauffin, Hjern, Vinnerljung & Björkenstam 

(2016) presenterade att barn till alkoholmissbrukande föräldrar ofta själva utvecklade 

alkoholmissbruk senare i livet. 

Ko-morbiditet (samsjuklighet) 

Resultaten visade att det fanns samband mellan olika sjukdomstillstånd och alkoholmissbruk. 

Deltagarna i en studie gjordes av Friedrichs, Wilmar, Larsson & Larsson (2012) var vuxna 

med diagnosen med ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), och som i hög grad 

var drabbade av psykiatrisk ko-morbiditet, vilken bland annat inkluderade alkoholmissbruk.  

 

Överhuvudtaget sågs psykisk ohälsa något som i hög grad existerade sida vid sida med 

alkoholmissbruk. Beroendeframkallande ämnen som nikotin visade sig ha samband med 

utvecklande av alkoholmissbruk och forskning av Norberg, Malmberg & Broström (2015) 

visade att användning av snus var en faktor som bidrog till en ökad risk att utveckla 

alkoholmissbruk. Norberg et al. (2015) beskrev att 7,8 procent av snusarna i studien hade 

utvecklat ett alkoholberoende 10 år efter studiens början. Bland icke-snusare var motsvarande 

siffra 3 procent. 

Miljömässiga faktorer 

Medan biologi spelade en betydande roll vad gällde att utveckla alkoholmissbruk har även 

miljön visats vara en viktig faktor i sammanhanget. Hur uppväxtmiljön påverkade individer 
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att utveckla alkoholmissbruk senare i livet, beskrevs i en studie av Kendler et al. (2015). 

Resultaten avslöjade att adopterade barn utvecklade alkoholberoende till följd av såväl 

genetiska- som av miljömässiga faktorer. Även individer som växte upp med styv- eller 

adoptivföräldrar som hade alkoholrelaterade problem löpte en hög risk, att själva utveckla 

alkoholproblem, trots att de inte var genetiskt besläktade med föräldrarna. Ytterligare resultat 

på samma tema redovisades i studien av Gauffin et al. (2016) vilka beskrev hur en 

dysfunktionell uppväxtmiljö var starkt associerad med alkoholmissbruk senare i livet. Barn 

som försummats, vanvårdats eller utsatts för misshandel under uppväxten löpte en stor risk att 

utveckla alkoholmissbruk i vuxen ålder.  

En miljömässig faktor som kunde ligga bakom en individs alkoholmissbruk presenterades i 

studien av Magnusson et al. (2011), som konstaterade att stress i hemmiljön var en stor 

riskfaktor för kvinnors utvecklande av alkoholmissbruk. En ytterligare faktor som hade 

betydelse för risken att utveckla ett alkoholmissbruk som vuxen, var att ha genomlevt 

traumatiska upplevelser under barndomen.  

Larm, Åslund, Starrin & Nilsson (2016) konstaterade att individer med ett bristande socialt 

kapital löpte en hög risk att utveckla ett alkoholmissbruk. Det bristande kapitalet var ett 

begrepp som enligt Larm et al. (2016) definierades som avsaknad av sociala relationer eller 

medlemskap i föreningsliv och organisationer.  

Psykologiska faktorer 

Faktorer som kunde länka samman alkoholmissbruk med psykologi framkom i 

litteraturöversikten. Gauffin et al. (2016) utförde en studie i Sverige som involverade 872 912 

deltagare i syfte att identifiera och beräkna risken för alkoholrelaterad sjukdom eller död i ung 

vuxen ålder. Studien visade att barn som levt under svåra hemförhållanden under uppväxten 

ofta utvecklade mental ohälsa. Den mentala ohälsan var en faktor som innebar en ökad risk 

för att utveckla alkoholmissbruk i vuxen ålder. Gauffin et al. (2016) konstaterade att barn som 

vuxit upp med föräldrar som led av psykisk ohälsa, ofta själva kom att drabbas av psykisk 

ohälsa, som i vuxen ålder led till en ökad risk för att utveckla alkohomissbruk. 

 

Sociodemografiska faktorer 

Att vara ung, ensamboende och man ansågs vara faktorer som direkt var kopplade till en 

högre risk för att utveckla alkoholmissbruk, vilket presenterades i studierna av Andréasson, 
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Danielsson & Hallgren (2012) samt i en studie av Andersson et al. (2007). Midlöv, Calling, 

Memon, Sundquist, Sundquist och Johansson (2016) beskrev att medelålders, ensamstående 

kvinnor utgjorde en stor riskgrupp för att utveckla alkoholmissbruk.  

 

I en undersökning av Andréasson et al. (2012) konstaterades att fler män än kvinnor 

missbrukade alkohol och att unga, i högre grad än äldre, var drabbade av missbruk. Värst 

utsatt var gruppen som representerade åldrarna 19-25, bland vilka det periodvis dracks stora 

mängder alkohol. För båda könen gällde att missbruket ökade i takt med en ökad konsumtion.  

 

Den största konsumtionen skedde, enligt Andersson et al. (2007) bland männen. I studien 

framgick att 75 procent av de manliga studenterna och 66 procent av de kvinnliga, drack 

alkohol på månatlig basis och att 13 procent av männen drack oftare än två gånger per vecka. 

Av de kvinnliga studenterna uppgavs att åtta procent drack alkohol oftare än två gånger per 

vecka. I samma studie framkom att 16 procent av männen drack fler än sex drinkar, vid ett 

och samma tillfälle, oftare än en gång per vecka. Motsvarande siffra för kvinnor var 4 

procent.  

 

Socioekonomiska faktorer 

Socioekonomiska faktorer som utbildningsnivå, inkomst och arbetssituation hörde enligt 

Larm et al. (2016) till sådana som visades spela en betydande roll för en individs 

alkoholkonsumtion. Månsdotter, Backhans & Hallqvist (2008) uppgav att kvinnor som var 

arbetslösa eller som arbetade heltid, vid tiden för det första barnets födelse, ofta utvecklade 

alkoholmissbruk senare i livet. Samma studie visade att fäder som valde att ta ut en minst 90 

dagar lång föräldraledighet, när första barnet föddes, löpte en minskad risk att utveckla ett 

alkoholmissbruk.  

Gauffin et al. (2016) konstaterade att alkoholrelaterad sjukdom ofta uppkom senare i livet hos 

personer som vuxit upp under låga socioekonomiska förhållanden. Föräldrars inkomst och 

position i arbetslivet påverkade hur en individs alkoholkonsumtion kom att se ut senare i livet. 

Personer som vuxit upp med låg socioekonomisk status löpte högre risk än barn från familjer 

med bättre ekonomi att utveckla alkoholmissbruk.  

För medelålders kvinnor var en låg utbildning associerad med ökad risk för dödlighet 

relaterad till alkoholkonsumtion (Midlöv et al., 2016). 
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Sammanfattning av resultat 

Resultaten från de tio artiklarna visade att biologiska faktorer ofta var bakomliggande orsaker 

till alkoholmissbruk bland vuxna svenska män och kvinnor. Att ha ett nära släktskap med 

någon med alkoholmissbruk sågs vara en stor riskfaktor i sammanhanget eftersom beteendet 

kunde ärvas (Andersson et al., 2007). Personer med psykisk ohälsa hade en tendens att 

utveckla alkoholmissbruk på grund av ko-morbiditet, vilket i studien av Friedrichs et al. 

(2012) innebar att vuxna personer med ADHD ofta missbrukade alkohol.  

Kendler et al. (2015) beskrev att uppväxtmiljön var en faktor som många gånger sågs ligga 

bakom alkoholmissbruk hos vuxna. Stress i hemmiljön och traumatiska barndomsupplevelser 

var ytterligare faktorer som ansågs ligga bakom kvinnlig alkoholism (Magnusson et al., 

2011).   

Gauffin et al. (2016) skrev att individer som upplevt trauman som barn ofta drabbades av 

mental ohälsa vilken genererade alkoholmissbruk i vuxen ålder. I samma studie konstaterades 

dessutom att ålder, kön och arbetssituation var faktorer som kunde påverka en persons 

alkoholkonsumtion. Gauffin et al. (2016) menade att den största  konsumtionen skedde bland 

unga män i åldern 19-25. Bland medelålders kvinnor konstaterades att alkoholmissbruk 

förekom i högre utsträckning bland ensamstående än sådana som var samboende (Midlöv et 

al., 2016).  

Slutligen konstaterades att föräldrars inkomst och arbetsstatus kunde påverka en individs risk 

att utveckla alkoholberoende som vuxen (Gauffin et al., 2016). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Den metod som användes i litteraturöversikten har såväl för- som nackdelar. Användandet av 

PubMed som sökmotor var fördelaktigt, eftersom det mesta material som publicerats där är 

originalartiklar. Att söka med Booleska operatorer och trunkeringar var ett effektivt sätt att 

hitta relevanta artiklar som motsvarade det angivna studiesyftet. Användningen av filter i 

PubMed gjorde artikelsökningarna effektiva.   

Eftersom en av metoderna för denna studie innebar att använda artiklar som inkluderade 

1 000, eller fler deltagare, så togs studier baserade på färre deltagare bort. Att inte inkludera 
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studier med få deltagare var ett råd från handledaren, vilket innebar att ett flertal studier som 

initialt inkluderats i studien var tvungna att tas bort. En stor nackdel var att studier med 

felaktiga åldersintervall dök upp vid sökningarna. Trots att filter satts upp som syftade till att 

begränsa studiedeltagarnas ålder till 19-65, så dök avvikande åldersintervall upp. På grund av 

att studier med felaktiga åldersintervall visades fick ett flertal intressanta artiklar uteslutas. 

 

Resultatdiskussion 

Biologiska faktorer 

Artiklarna som valdes ut till litteraturöversikten visade att genetiska faktorer kan ligga bakom 

alkoholmissbruk och enligt Sahlgrenska (2011)  löper personer med närstående släktingar 

med alkoholproblem en ökad risk för att själva börja missbruka alkohol. Personer med nära 

släktskap till alkoholmissbrukare reagerar mer positivt på alkohol än vad andra gör, vilket kan 

vara anledningen till att vissa individer dricker oftare än andra. Sett till forskningen har 

mellan 40-60 procent av alla alkoholmissbrukare ärvt beteendet i rakt nedstigande led genom 

missbrukande föräldrar (Magnusson et al., 2011). Detta faktum väcker frågan om det 

överhuvudtaget är möjligt att slippa alkoholproblem om det finns alkoholmissbruk i släkten? 

Förmodligen finns många svenskar som kämpar mot ett öppet, eller dolt, alkoholmissbruk. 

Folkhälsomyndigheten (2015)  har satt upp ett folkhälsomål som syftar till att minska 

alkoholens skadeverkningar i samhället. Målet innebär att skapa ett samhälle som har 

minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol. Då resultaten visat att den 

biologiska bakgrunden är så pass avgörande för huruvida en individ utvecklar ett 

alkoholmissbruk så vore det passande att insatser riktades mot individer som har en genetisk 

sårbarhet för alkoholism. Interventioner i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) har sedan 

tidigare visat ge god effekt mot alkoholmissbruk och sådan skulle förslagsvis kunna användas 

på drabbade familjer (SBU, 2016). 

Ko-morbiditet (samsjuklighet) 

Litteraturöversikten visade att alkoholmissbruk frekvent kunde kopplas samman med olika 

former av mentala ohälsotillstånd (Friedrichs et al., 2012). Eftersom psykisk ohälsa generellt 

var sammankopplad med olika former av alkoholmissbruk så borde åtgärder riktas till 

personer med psykiska ohälsotillstånd. Förslagsvis genom alkoholupplysning och remittering 
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till självhjälpsgrupper (SBU, 2016), som hänvisas till, genom psykiatriska kliniker. Detsamma 

föreslås till personer som har någon form av nikotinberoende. Då Norberg et al., (2015) 

hänvisade till förekomsten av alkoholmissbruk bland snusare och andra nikotinanvändare så 

skulle interventioner kunna förebygga alkoholproblem hos snusare och andra nikotinister. 

Personer med nikotinberoende skulle till exempel kunna ges information om missbrukshjälp 

via tobakshandlare och remisser till självhjälpsgrupper genom vårdcentraler. 

Miljömässiga faktorer 

Litteraturöversikten visade att miljömässiga faktorer är associerade med alkoholmissbruk och 

Kendler et al. (2015) beskrev att miljön under uppväxten hade stor påverkan på 

alkoholproblem som uppkom i vuxen ålder. Personer som vuxit upp som adoptivbarn 

påverkades både av biologiska föräldrars, och av adoptivföräldrars alkoholvanor. Barn som 

växte upp med adoptivföräldrar som missbrukade alkohol visades själva vara benägna att 

utveckla ett alkoholmissbruk senare i livet. Här kunde även Gauffin et al. (2016) beskriva hur 

en miserabel uppväxtmiljö kunde associeras till uppkomsten av alkoholrelaterade problem 

senare i livet. Försummelse, vanvård och fall av misshandel under uppväxten var andra 

faktorer som kunde kopplas samman med en hög risk att utveckla alkoholism som vuxen. 

Kvinnlig alkoholism konstaterades av Magnusson et al. (2011) höra samman med en 

stressande hemmiljö och till följd av traumatiska händelser som inträffat i barndomen. Det är 

viktigt att växa upp i en trygg miljö och att kunna lita på sin närmaste omgivning. Larm et al. 

(2016) beskrev att bristande tillit var en faktor som var kopplad till alkoholmissbruk hos 

vuxna kvinnor och män i Sverige. För att förebygga problem som är relaterade till 

miljömässiga faktorer, och i synnerhet till uppväxtvillkor, så borde fler barn få möjlighet till 

hjälp vid behov. Idag finns bland annat Barnens rätt i samhället (BRIS) som bistår med stöd 

till barn i krisfyllda situationer, och BRIS nås via telefon eller Internet. (BRIS, 2016). 

Psykologiska faktorer 

Eftersom psykologiska faktorer i stor utsträckning kunde kopplas samman med risken för 

alkoholmissbruk (Gauffin et al., 2016) så borde personer med psykisk ohälsa få tillgång till 

relevanta missbruksinterventioner. Enligt Riskbruk (2008) finns samband mellan att må 

psykiskt dåligt och att dricka mycket alkohol. En hög alkoholkonsumtion ökar risken att 

drabbas av depressioner, självskador och problem med utagerande. Riskbruk konstaterar 

också det motsatta sambandet som består av att depressiva besvär ökar risken för hög 

alkoholkonsumtion. Här behövs insatser för att få människor att må bättre och att slippa 
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alkoholmissbruk. Användbara metoder för att minska psykisk ohälsa och förebygga 

alkoholmissbruk är kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal, som också är en metod 

som bevisligen har god effekt på sådana problem (Riskbruk, 2008; SBU, 2016). 

Sociodemografiska faktorer 

Litteraturöversikten visade att sociodemografiska faktorer spelade roll för utvecklandet av 

alkoholmissbruk och Andréasson et al. (2012) skrev att alkoholmissbruk var mer utbrett bland 

män än bland kvinnor. Det har skett förändringar och enligt CAN (2015) har skillnaderna 

mellan mäns och kvinnors alkoholkonsumtion minskat. Konsumtionen kan alltså komma att 

ändras ytterligare med tiden. Att den allra största konsumtionen skedde bland unga män i 

åldrarna 19-25 visar att de var de mest utsatta i den sociodemografiska strukturen. Männen i 

den här ålderskategorin hade en tendens att konsumera stora mängder alkohol periodvis 

(Andersson et al., 2007). En fråga som dyker upp är varför män dricker mer alkohol än 

kvinnor, och här lämnas utrymme för funderingar kring detta.  

Hur en person lever visades i litteraturöversikten vara avgörande för om någon utvecklar ett 

alkoholmissbruk. Att vara ensamstående var en faktor som bland båda könen ledde till en 

ökad risk för alkoholmissbruk. Att vara sammanboende var en faktor som kunde minska 

risken för alkoholmissbruk (Midlöv et al., 2016). Här behövs åtgärder för att minska ensamhet 

och alkoholmissbruk bland utsatta sociodemografiska grupper. Ett förslag som syftar till att 

minska klyftorna mellan människor och öka samvaron vore organiserade nätverkande  

aktiviteter som kunde anordnas av kommunerna i samhället. Förslaget bygger på att social 

sammanhållning och nätverk anses kunna skydda mot alkoholmissbruk (Larm et al., 2016)  

samtidigt som det kunde stärka det psykiska välbefinnandet (Riskbruk, 2008).  

Socioekonomiska faktorer 

Litteraturöversikten visade att socioekonomiska faktorer som hörde till en låg utbildning, 

arbetslöshet och dålig ekonomi bidrog till en ökad risk för alkoholmissbruk (Gauffin et al., 

2016). Associationen mellan låg utbildning och alkoholmissbruk var starkast hos medelålders 

kvinnor (Midlöv et al., 2016). Eftersom det har visats att det finns starka samband mellan 

alkoholmissbruk och låg en socioekonomisk status borde svenska staten satsa på ökade 

möjligheter till utbildning för personer med låg sådan. Då låg utbildning och arbetslöshet har 

visats vara faktorer som ligger bakom alkoholmissbruk så borde utökade möjligheter till 

arbete och utbildning finnas för människor med låg socioekonomisk bakgrund. Ökade statliga 
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bidrag till förmån för att tillgång på arbete och relevanta utbildningar skulle kunna ge goda 

resultat på svenskarnas hälsa och alkoholvanor. Om fler svenskar fick tillgång till en god 

utbildning och en meningsfull sysselsättning skulle det kunna innebära ett bättre mentalt 

hälsotillstånd och ett minskat alkoholmissbruk. 

Slutsats  
Syftet med litteraturöversikten var att genom granskning av tidigare genomförda studier 

undersöka faktorer associerade med alkoholmissbruk bland vuxna svenska kvinnor och män 

över 18 år. Resultatet från litteraturöversikten visade att faktorer som hörde samman med 

uppväxtmiljö, komorbiditet, ärftlighet, psykisk hälsa, socioekonomiska- och sociodemografi 

hade betydelse för utvecklandet av alkoholmissbruk. Interventioner med bevisad effekt på 

minskad alkoholkonsumtion ansågs vara behjälpliga för att komma tillrätta med 

alkoholmissbruket. Litteraturstudien kan vara till hjälp i sammanhang som relaterar till 

framtagandet av interventioner som verkar förebyggande och mot alkoholmissbruk i 

framtiden. 
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Bilaga 1 

Tabell 3) Antal exkluderade artiklar samt anledning 

Kategorier Antal 

Felaktigt åldersintervall  5 

För liten studie  3 

För gammal studie 1 

Felaktig studiekategori 
(Metaanalys) 

1 

Icke relevant mot 
studiefråga 

3 

Summa uteslutna artiklar 13 
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Bilaga 2 

Tabell 4) Redovisning av artiklar 

Författare och 
publiceringsår 

Titel Antal 
deltagare 

Plats för studien Design/Metod Resultat Slutsats 

Nordberg, 
Malmberg, 
Nawi och 
Broström, 
2015 

Use of moistless 
tobacco (snus) and 
the risk of 
development of 
alcoholdependence: 
A cohort study in a 
middle-aged 
population in 
Sweden 

21 037 Sverige Kohortstudie Personer i medelåldern 
som snusar löper stor risk 
att utveckla ett 
alkoholberoende.   

Att snusa är starkt 
förknippat med att 
på sikt utveckla ett 
beroende av 
alkohol. 

Kendler, 
Jianguand, 
Edwards, 
Ohlsson, 
Sundquist och 
Sundquist, 
2015 

An extended 
Swedish national 
adoption study of 
alcohol use 
disorder 

297 800 Sverige Kohortstudie Adopterades benägenhet 
att utveckla 
alkoholrelaterade 
störningar beror på såväl 
ärftliga som miljömässiga 
faktorer i uppväxten. 

Såväl biologiska 
som 
uppväxtmässiga 
faktorer påverkar 
individers 
sannolikhet att 
utveckla en 
alkoholproblematik. 

Magnusson, 
Lundholm, 
Göransson, 
Copeland, 
Heilig och 
Pedersen, 

Familial influence 
and childhood 
trauma in female 
alcoholism 

24 119 Sverige Kohortstudie på 
tvillingar 

Alkoholberoende ärvs till 
55 procent och är lika för 
båda könen. 
Barndomstrauman är 
starkt förknippade med 
tidig alkoholdebut hos 

Samband mellan 
barndomstrauman, 
tidig alkoholdebut 
och alkoholism 
ärftlighet finns. 
Genetiska, 
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2012 

 

kvinnor.  miljömässiga och 
individuella 
faktorer spelar in. 

Månsdotter, 
Backhans och 
Hallqvist, 
2008 

 

The relationship 
between a less 
gender-
stereotypical 
parenthood and 
alcohol-related care 
and death: A 
registry study of 
Swedish mothers 
and fathers 

58 556 Sverige Registerbaserad 
Kohortstudie 

Heltidsarbetande 
förstagångsmödrar löper 
stor risk att drabbas av 
alkoholrelaterade skador 
senare i livet. Pappalediga 
fäders risk är mindre. 

Att ha ett ojämlikt 
fördelat 
föräldraansvar och 
arbetsfördelning 
kan leda till 
alkoholproblem. 

Andréasson, 
Danielsson 
och Hallgren, 
2012 

 

Severity of alcohol 
dependence in the 
Swedish adult 
population: 
Association with 
consumption and 
social factors 

14 716 Sverige Tvärsnittsstudie. 
enkätundersökning 
med slumpmässigt 
urval 

Fyra procent av den vuxna 
svenska befolkningen är 
alkoholberoende. Den 
största delen är unga män 
som bor ensamma. Att 
vara arbetslös ökar 
sannolikheten ytterligare. 

Alkoholberoende 
påverkas av 
sociodemografiska 
och  
socioekonomiska  
faktorer. 

Andersson, 
Johnsson, 
Berglund och 
Öjehagen, 
2007 

 

Alcohol 
involvement in 
Swedih university 
freshmen related to 
gender, age, serious 
relationship and 
family history of 
alcohol problems 

2 032 Sverige Kohortstudie Svenska förstaårselever på 
högskolan har mer 
riskfyllda alkoholvanor än 
andra jämnåriga. 

Faktorer relaterade 
till ålder, kön, 
sociala relationer 
och ärftlighet 
påverkar alkoholens 
inblandning bland 
ungdomar på 
högskolan. 
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Larm, Åslund, 
Starrin och 
Nilsson, 2016 

 

How are social 
capital and sense of 
coherence 
associated with 
hazardous alcohol 
use? Findings from 
a large population-
based Swedish 
sample o adults 

40 674 Sverige Postad enkät, 
slumpvis urval 

Att inte lita på sina 
grannar eller att stå 
utanför föreningslivet, 
liksom att utebli från 
nationella val anses vara 
kopplat till en högre risk 
för att ha riskfyllda 
alkoholvanor. 

Ett bristande socialt 
kapital samt 
bristande förtroende 
för sin omgivning 
är associerat med 
riskfyllda 
alkoholvanor. 

Midlöv, 
Calling, 
Memon, 
Sundquist, 
Sundquist och 
Johansson, 
2016 

 

Women´s health in 
the Lund area 
(WHILA) – 
Alcohol 
consumption and 
all-cause mortality 
among women – a 
17 year follow-up 
study 

6 916 Sverige Fysisk 
hälsoundersökning 
samt frågeformulär 

Kvinnor löper  

högre risk än män 
att dö av till följd 
av alkoholbruk än 
män. Risken ökar 
dessutom av att 
vara lågutbildad, 
ensamstående, 
rökare, fet och ha 
Diabetes. 

 Socioekonomiska 
faktorer påverkar 
kvinnors 
sannolikhet att 
insjukna eller dö av 
konsevkenser 
relaterat till 
alkoholkonsumtion. 

Friedrichs, 
Wilmar, 
Larsson och 
Larsson, 2012 

 

Coexisting 
psychiatric 
problems and 
stressful life events 
in adults with 
symptoms of 
ADHD – A large 
Swedish 
population-based 
study of twins 

17 899 Sverige Populationsbaserad 
tvillingstudie  

Vuxna med diagnosen 
ADHD har en ökad risk 
att erfara psykiatriska 
problem, stressfyllda 
livshändelser och 
alkoholberoende. 

Ko-morbiditet. Att 
ha ADHD är en 
faktor som innebär 
ökad risk att 
utveckla psykiska 
åkommor och 
alkoholmissbruk.  
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Gauffin, 
Hjern, 
Vinnerljung 
och 
Björkenstam, 
2016 

 

Childhood 
household 
dysfunction, social 
inequality and 
alcohol related 
illness in young 
adulthood. A 
Swedish national 
cohort study 

872 912 Sverige Nationell 
Kohortstudie 

Risken att drabbas av 
alkoholrelaterad sjukdom 
eller död senare i livet 
påverkas starkt av en 
dysfunktionell 
uppväxtmiljö och låg 
socioekonomisk status. 

En uppväxt under 
låga socioekomiska 
förhållanden och en 
tuff hemmiljö är 
faktorer som är 
starkt förknippade 
med 
alkoholrelaterade 
sjukdomar och död. 

 

 

 


