
Vem blir nykterist?
Om nykteristen som awikare

AV M ONA BACKHANS OCH HÅKAN LEIFMAN

Under senare år har gruppen nykterister fått ökad uppmärksamhet inom den epi- 
demiologiska alkoholforskningen. Detta eftersom ett flertal studier av samban
det mellan alkoholkonsumtion och total mortalitet visat på en J-formad kurva: 
nykteristerna uppvisar en högre risk att dö för tidig död än måttlighetskonsu- 
menter, medan storkonsumenter har den högsta risken att avlida. Olika förklar
ingar till detta samband har förts fram: dels att det finns en (hälsorelaterad) 
selektion till den nyktra gruppen, dvs att personer med ohälsa slutar dricka som 
ett sätt att hantera sina medicinska problem (Shaper, 1990), dels att själva det 
avvikande i att inte dricka leder till social utestängning vilket i längden kan ge 
psykiska och fysiska men (Leifman m fl, 1995; Sigfridsson, 1998). Bakgrunden 
till båda dessa hypoteser är den sedan länge minskande andelen nyktra i vårt 
samhälle vilket avspeglar den nyktra livsstilens minskande attraktivitet.

Denna bild av nykterister som en grupp med hälsoproblem, ofta med ett 
mindre utvecklat socialt nätverk än små- och måttlighetskonsumenter av alko
hol, står i stark kontrast mot den tidigare bilden av nykteristen som en före- 
ningsaktiv renlevnadsmänniska. De epidemiologiska studierna har också lett till 
ett ökat intresse för nykterhetsrörelsens ”uppgång och fall”, och andra aspekter 
kring avhållsamhet och alkoholkonsumtion igår och idag (Gustavsson (red),
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1991, 1998; Ramstedt & Kühlhorn, 1998).
Den övergripande frågeställningen i denna studie är: Vem blir nykterist? 

Tidigare studier har visat att nykteristerna är äldre, har en lägre socioekonomisk 
ställning, ett glesare socialt nätverk och ofta sämre psykisk och fysisk hälsa än 
måttlighetskonsumenter. För att undersöka om dessa skillnader ökat eller mins
kat med tiden har vi jämfört nykterister och konsumenter vid fyra tillfällen under 
perioden 1968 till 1991. Studiens huvudsyfte är dock att undersöka den grupp 
bland nykteristerna som tidigare varit konsumenter. Finns utmärkande drag hos 
de nytillkomna nykteristerna som skiljer dem från livstidsnykterister, och hur 
förhåller sig dessa grupper till konsumenterna? Efter denna analys kommer vi att 
studera om de faktorer som särskiljer de nytillkomna nykteristerna även utm ärk
te dem då de fortfarande var konsumenter. Vi har valt att begränsa studien till 
flödena till (och från) nykteristgruppen med tanke på diskussionen kring sam
bandet mellan nykterhet och morbiditet/mortalitet, där selektionen förts fram 
som en viktig förklarande faktor.

Innan resultaten av analyserna presenteras följer nedan en beskrivning av vik
tiga förändringar i nykteristgruppen och nykterhetsrörelsen under efterkrigstiden 
och synen på nykterister som avvikare. Även det J-formade sambandet mellan 
alkoholkonsumtion och total mortalitet redovisas närmare.

Nykterheten i Sverige under efterkrigstiden
De stora förändringarna i alkoholvanor under efterkrigstiden står kvinnorna för. 
Under motbokstiden (1920-1955) fick gifta kvinnor inte inneha motbok, och 
inte heller unga under 25 år (Kühlhorn, 1998:52). I Nykterhetskommitténs alko
holundersökning från 1947 uppgick andelen kvinnliga nykterister över 25 år till 
hela 36 procent (män 10 procent). Ytterligare en tredjedel av kvinnorna och 14 
procent av männen betecknades som ”nästan absolutister” (SOU, 1951:43:45). 
Strax innan motbokens avskaffande 1955 angav 30 procent av kvinnorna att de 
var nykterister mot 23 procent ett år senare. Nykterheten bland män var dock 
oförändrad. År 1967 (RUS-studien, se Nilsson & Svensson, 1971) hade andelen 
kvinnliga nykterister stigit igen, till ca 28 procent, något som tyder på att många 
”prövade p å” alkohol för att sedan återgå till absolutism (Ramstedt &c 
Kühlhorn, 1998:87f). Andelen nykterister bland kvinnor minskade kraftigt 
under perioden 1967-1978, från 28 till 15 procent. För män har vi en mer för
siktig minskning från 12 till 8 procent. Senare undersökningar visar att andelen
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nykterister stabiliserats på den lägre nivån. Parallellt med denna utveckling har 
åldern för alkoholdebut gått nedåt i åldrarna. Ar 1947 skedde detta i genomsnitt 
vid ungefär 17 års ålder för män och 19 års ålder för kvinnor (SOU, 
1951:43:151). Idag debuterar både pojkar och flickor vanligen i 14-15-års åldern 
(Kühlhorn, 1998:71).

Minskningen av andelen nykterister bland kvinnorna gick hand i hand med en 
ökad alkoholkonsumtion. I slutet av 1960-talet drack männen ca fyra gånger 
mer alkohol än kvinnorna (Nilsson &c Svensson, 1971), under 1980- och 1990- 
talet har männens konsumtion varit ca 2-2,5 gånger högre än kvinnornas 
(Kühlhorn, 1998).

Den sjunkande debutåldern avspeglas också i andelen nykterister bland unga. 
Ar 1947 (då motboken fortfarande fanns) var andelen nykterister bland män 
särskilt hög i åldersgruppen 18-25. Tjugofyra procent av männen och 37 procent 
av kvinnorna i åldrarna 18-25 drack ingen alkohol. Skillnaden mellan könen var 
m arkant i alla åldersgrupper, men särskilt efter 25 års ålder (SOU, 1951:43:45). 
Tjugo år senare (1967) hade det skett stora förändringar, framför allt i den 
yngsta gruppen. Skillnaden mellan könen var fortsatt stora i de äldre grupperna, 
men existerade inte längre i den yngsta gruppen.

1978 når andelen nykterister sin hittills lägsta nivå. För kvinnor finns en stor 
skillnad mot 1967 för alla åldersgrupper utom de allra äldsta, som ligger kvar på 
samma nivå (ca 40 procent). För män gäller nedgången bara de två yngsta grup
perna. Därefter har små förändringar skett i andelen nykterister. Möjligen ökade 
andelen något under 1980-talet då alkoholkonsumtionen sjönk och minskade 
något under 1990-talet då konsumtionen stigit. Det finns anledning att tro att 
andelen nykterister kommer att fortsätta minska, i och med att de som var med 
på motbokstiden faller ifrån, och deras plats tas av yngre generationer.

Förutom en ökande andel konsumenter efter motbokens avskaffande ökade 
även totalkonsumtionen. Den registrerade alkoholförsäljningen var som högst 
1977 för att sedan minska stadigt till mitten av 1980-talet, enligt både försälj- 
ningsstatistik och intervjuundersökningar (Ramstedt 8c Kühlhorn, 1998:82-83). 
Från mitten av 1980-talet till början av 1990-talet låg konsumtionen på ungefär 
samma nivå. Flera undersökningar pekar på att konsumtionen stigit under den 
andra halvan av 1990-talet (t ex Kühlhorn m fl , 2000; Leifman m fl , 2000).
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Nykterhetsrörelsen
Nykterhetsrörelsen är en del av den första vågen av breda folkrörelser, och växte 
fram samtidigt med frikyrkorörelsen under slutet av 1800- och början av 1900- 
talet (Petersson m fl, 1989:106). De olika folkrörelserna var i mångt och myck
et samma andas barn, och vände sig till samma målgrupp, arbetarklassens övre 
skikt och medelklassens lägre (se Ambjörnsson, 1998:236). Vid sekelskiftet var 
ca 6 procent av svenskarna organiserade i någon av de traditionella nykterhets
förbunden: Blåbandsrörelsen, Vita bandet, Verdandi, Godtemplarorden eller 
Nationaltemplarorden. Nykterhetsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet var 
ofta den enda tillgängliga på orten, och många växte in i rörelsen p g a  föräld
rar, syskon eller kamrater (Sigfridsson, 1989:321). Att nykterhetsidén var stark 
ser man bl a på att 49 procent av de som röstade i förbudsomröstningen 1922 
var för ett totalförbud. Sedan höjdpunkten kring 1910 (med 350 000 medlem
mar) har rörelsen krympt gradvis. 1940 var 4,4 procent av befolkningen med
lemmar. I mitten av 1990-talet skall det (SOU, 1998:38) totala antalet medlem
mar i nykterhetsorganisationerna ha varit ca 220 000, vilket motsvarar ca 2,5 
procent av befolkningen. Vid en granskning (1999) av IOGT-NTOs och 
M otormännens helnykterhetsförbunds (MHF) medlemsantal framgår emellertid 
att dessa uppgifter måste vara starkt överdrivna. Enligt tidigare uppgifter ska 
MEIF ha 115 000 medlemmar, men enligt deras medlemsregister 1999 är de 
45-50 000. IOGT-NTO rörelsen skulle enligt ovan nämnda SOU ha totalt 87 
000 medlemmar, men uppger 2001 ett medlemsantal på 51 000. Detta innebär 
en minskning med 40 procent mot tidigare uppgifter.

Unga medlemmar, oavsett organisation, tycks ha särskilt svårt att hålla nyk- 
terhetslöftet. Av medlemmarna under 40 år hade 40 procent av MHF:s medlem
mar och 20 procent av de övriga använt sig av alkohol. Att de ideologiska skä
len till avhållsamhet blir allt mer ovanliga understryks av en studie (Ramstedt & 
Kühlhorn, 1998:91 f) som visar att andelen som anser att alkohol är ett mycket 
allvarligt samhällsproblem har minskat från 81 till 34 procent bland nykterister
na mellan 1981 och 1994 och en allt större del av nykteristerna som är positiva 
till en mindre restriktiv alkohollagstiftning.

Samtidigt som nykterhetsrörelsen har tappat en stor del av sitt medlemsantal 
har deras politiska makt minskat, både i termer av direkt inflytande på alkohol
politiken och i deras popularitet bland allmänheten. Tjugo år efter folkomröst
ningen om totalförbud hade förbudstanken fortfarande en stark ställning, enligt
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en undersökning stödde 49 procent ett sådant förslag (Ramstedt & Kühlhorn, 
1998:81). Under 1930- och 40-talet hade nykterhetsrörelsen stort politiskt infly
tande, och man agerade ofta tillsammans med de kristna samfunden. Andelen 
medlemmar i riksdagens nykterhetsgrupp ger en fingervisning på hur stort det 
direkta inflytandet har varit (Leifman, 1991:298; Nycander, 1996:207):

1912 >50%
1954 >40%
1971 28%
1986 16%
1995 5%

(2:a kammaren), >25% (i:a kammaren)

Ett skäl till nykterhetsrörelsens minskade politiska inflytande kan ha varit det 
faktum att man var pådrivande i beslutet att avskaffa motboken, då man mena
de att det uppmuntrade till överkonsumtion och att det stod i vägen för ett to t
alförbud. M otbokens avskaffande gav dock inte de positiva effekter som man 
väntat sig, utan ledde till en kraftigt ökad konsumtion och en mångdubblering 
av alkoholskadorna. Under 1960- och 1970-talet splittrades också nykterhetsrö
relsen i en traditionellt restriktiv gren, och en nästan alkoholliberal gren före
trädd av Verdandi (arbetarrörelsens förbund). Denna liberala gren blev den offi
ciella linjen inom socialdemokraterna (Nycander, 1996:210 ff). Rolf Bromme, 
dåvarande ordförande i UNF (Ungdomens nykterhetsförbund), menar att de vik
tigaste orsakerna till att avhållsamhet bland tonåringar blivit ett avvikande bete
ende är ”den efterfrågeorienterade alkoholpolitiken” , framför allt motbokens 
avskaffande och införandet av mellanölsförsäljning i livsmedelsbutiker 1965 
(Bromme, 1979:52). Trots att pendeln svängde i slutet av 1970-talet inom alko
holpolitiken kom svårigheterna att rekrytera nya medlemmar att bestå, ett pro
blem som nykterhetsförbunden förvisso delar med andra folkrörelser. Nykter
hetsrörelsen blev en ”gammal” folkrörelse (endast 12% var under 30 år i en 
undersökning 1978 (Lundkvist, 1979:80), med liten förankring hos allmänheten. 
M aktutredningen 1984 visade vidare att nykterhetsrörelsen tillsammans med fri
kyrkorna tillhörde de rörelser som allmänheten kände minst samhörighet med 
(Petersson m fl, 1989:127).
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Nykteristgruppens sammansättning
Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson utforskar i sin bok Den skötsamme arbeta
ren (1989) det livsmönster som utvecklades inom folkrörelserna, och som kom 
att få ett stort inflytande på hela samhället.

Det växer inom den svenska arbetarklassen under 1900-talets första årtionden fram ett slags 

skötsamhetens kultur, med centra i fackföreningar, nykterhetsloger och bildningsorganisationer, 

en kultur som under trettio- och fyrtiotalen är väl etablerad även utanför dessa organisationer 

(Ambjörnsson, 1998:9).

1944 års nykterhetskommitté (SOU, 1951:43, kap 4) beskriver nykteristen som 
ett föredöme, en idealtypisk skötsam arbetare. Av ett registerurval på 40 000 
män över 25 år klassades ca 8 procent som ”absolutister” och 12 procent som 
”nästan absolutister” . Absolutisterna utmärkte sig genom att de hade den lägsta 
frekvensen frånskilda/separerade och den lägsta andelen fäder vars äldsta barn är 
födda ”före äktenskapet eller inom åtta månader efter äktenskapets ingående” . 
De hade vidare minst kontakt med barnavårdsnämnd och lägst andel som fått 
fattigvårdsunderstöd. Absolutisterna hade den lägsta andelen arbetslösa, och till
sammans med nästan-absolutisterna den högsta andelen som förutom sitt arbete 
hade en bisyssla. Deras barn fortsatte i hög grad till högre utbildning, och inom 
sin inkomstklass var de den grupp som hade högst andel förmögenhetsinnehava- 
re. De hade den lägsta andelen med längre arbetsuppehåll p g a sjukdom och 
olycksfall, och en studie av försäkringstagare visade att nykterister hade betyd
ligt lägre dödlighet än andra i samma åldersgrupp.

Ar 1979, i en tid då nykterhetsrörelsen tappat mycket av sin makt, utförde för
säkringsbolaget Ansvar och nykterhetsrörelsen en intervjuundersökning bland 
sina medlemmar (Nykterhetssverige, 1979). Följande framställning gäller alltså 
enbart de organiserade nykteristerna. Till skillnad från de nyktra som grupp är 
nykterhetsrörelsen mansdominerad, nära 70 procent i denna studie var män. 
Vidare framkom kända förhållanden som att lantbrukare, äldre och boende på 
landsbygden var överrepresenterade medan tjänstemän var underrepresenterade 
bland nykteristerna. I jämförelse med konsumenter i samma ålder visade sig nyk
teristerna ha ett mer begränsat sällskapsliv och ”en försiktig inställning till livet” . 
De medverkande i studien var dessutom familj ekära, pliktskyldiga och hälso- 
medvetna (det senare gäller särskilt de som var med i något frisksportförbund).
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Något färre än genomsnittet var gifta eller sammanboende, men liksom tidigare 
hade nykteristerna en något lägre skilsmässofrekvens. Arbetslösa var under- 
representerade och medlemmarna hade en hög anslutningsgrad till politiska och 
religiösa föreningar. Undersökningen visar att nykterhetsrörelsen fortfarande 
präglades av den ”skötsamhetens kultur” som Ambjörnsson talar om, och som 
vid denna tid inte stod högt i kurs bland de unga.

Sociologen Philip Lalander (1998) kontrasterar den ”skötsamma generatio
nen” (unga under 1930-talet) med den ”hedonistiska” (unga under 1970-talet). 
Under 1970-talet kom begreppet ungdom alltmer att förknippas med nattligt 
uteliv, där konsumtion av alkohol hörde till. Lalander vill förklara den motkul- 
tur som uppstod bl a med den förlängda ungdomstiden och ett därmed ökande 
avstånd mellan generationerna. De unga tog avstånd från tidigare generationers 
kollektivism och disciplin. Idealet blev istället individualism och omedelbar 
behovstillfredsställelse, ett ”symboliskt motstånd mot den skötsamhetsmoral 
som upplevdes som tvingande” . Skötsamhetsmoralen var i själva verket en förut
sättning för hedonismen, som kan ses som dess antites.

Eckart Kühlhorn har analyserat nykteristgruppens status i Levnadsnivå
undersökningen (LNU) 1981 (1989:339 f). Hans studie visar att de avhållsam- 
ma, i jämförelse med konsumenter, utmärkte sig genom att de oftare var kvinnor, 
äldre, hade lägre utbildning och tillhörde en lägre socialgrupp, de bodde oftare 
på landet och hade en glesare kontaktstruktur. De organiserade nykteristerna 
hade en betydligt högre andel män än de icke-organiserade, och de skilj de sig inte 
negativt från konsumenterna med avseende på utbildningsnivå, socialgruppstill- 
hörighet eller kontaktstruktur. Enligt flera undersökningar under 1990-talet har 
dagens nykterister en högre andel arbetslösa än konsumenter, även om storleks
ordningen skiftat mellan olika undersökningar. Nykterister har också en högre 
andel långtidssjukskrivna, förtids- och sjukpensionärer. En regional undersök
ning i Stockholm 1994 visade att nykterister har sämre självrapporterad hälsa än 
konsumenter förutom högkonsumenter, ett förhållande som inte kunde förklaras 
av skillnader i ålder mellan grupperna. För kvinnor gällde också att de hade ett 
signifikant glesare kontaktnät. Nykteristerna hade vidare ett lågt föreningsdelta- 
gande, de avhållsamma männen låg här i botten (Leifman, 1997).

Sammanfattningsvis kan man konstatera att samhällets nyktra sektor har 
krympt, samtidigt som den också har fått en mer undanskjuten roll. En stark 
nykterhetsrörelse hade makten att leda debatten och formulera sin syn på det
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goda samhället. De avhållsamma kunde se sig som ”fram tidsm än” . 
Nykterhetsrörelsen är nu sedan länge en ”folkrörelse i bakvattnet”, som Bengt 
Michanek skrev redan 1972. Det kommer alltid att finnas en viss del som avstår 
från alkohol, p g a  psykisk eller fysisk ohälsa, familj etradition eller religiös över
tygelse, eller därför att det finns alkoholism i familjen. Betydelsen av att vara 
avhållsam har dock förändrats i och med att avståndet ökat mellan samhällets 
ideal och nykterhetsidealet. Med nykterhetsrörelsen försvagad har alternativet 
-  de helnyktra miljöerna -  försvunnit till stor del. Under perioder med hög alko
holkonsumtion, tillåtande attityder till alkohol och alkoholliberala värderingar 
(”våta” perioder) är det färre som har nästan nyktra vanor än under ”to rra” 
perioder, och avhållsamhet kan då bli detsamma som att avstå från social sam
varo. För männens del har andelen avhållsamma länge legat kring 8-12 procent, 
vilket innebär att det för vuxna män aldrig har varit särskilt vanligt att vara nyk
terist. Kanske detta är ett skäl till den starka mansdominansen inom nykterhets
rörelsen -  där fann man sitt umgängeutöver det faktum att rörelsen var attraktiv 
genom den politiska makt som den hade. Avhållsamhet var normen för dåtidens 
kvinnor, så behovet av organisering var förmodligen mindre. Ofta var det nog så, 
att om mannen var medlem var det ”för hela familjen” . Ambjörnsson påpekar 
också att nykterhetsrörelsen var patriarkalisk (1989:227), och att idealet om 
kärnfamiljen inbegrep en hemmafru som inte deltog i det offentliga livet.

Nykteristen som awikare
Två mekanismer har förts fram som förklaringar till att nykterister som grupp 
avviker negativt från ”normalbefolkningen” . Båda utgår från det grundläggande 
antagandet att avhållsamhet i sig är något socialt icke önskvärt i vårt samhälle. 
Selektion, dvs att gruppen nykterister över tid fylls på med personer som slutat 
dricka på grund av ohälsa, har vi redan berört. Selektiva processer kan dock vara 
gällande även i unga åldrar, då avhållsamhet kan vara ett sätt för känsliga per
soner att handskas med psykisk ohälsa. Begreppet “social causation” brukar 
användas när man talar om hur social ojämlikhet genererar hälsoskillnader mel
lan olika socioekonomiska grupper (se t ex Lundberg, 1991). Skillnader mellan 
nykterister och konsumenter kan delvis bero på liknande processer, i och med att 
nykterister som grupp har en lägre socioekonomisk ställning än konsumenter. 
Framför allt handlar det dock om priset av att vara “to rr” i en “våt” kultur, dvs 
att valet att inte dricka kan leda till social isolering som i längden kan ge sämre
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hälsa, både psykiskt och fysiskt. Nedan kommer vi att ta upp ett antal studier 
som pekar på förekomsten av dessa mekanismer. Vi ska se att det sällan är möj
ligt att särskilja dem, då de ingår i ett komplicerat samspel.

I diskussionen kring alkohol och kranskärlsjukdomar har man främst kommit 
att undersöka selektionen som en faktor. Detta är inte så förvånande när man 
fokuserar på medelålders och äldre. Nykteristgruppen blir större med ökande 
ålder, och det är inte otänkbart att vi efterhand får en koncentration av personer 
med sämre hälsa. I en amerikansk studie (Mertens, 1996) fann man exempelvis 
att hela 66 procent av tidigare konsumenter hade haft alkoholproblem. Vaillant 
(1983:115) fann dock att livslånga nykterister redan som barn hade sämre fysisk 
och känslomässig hälsa. Han förklarar skillnaden delvis som en effekt av att ha 
en förälder som är alkoholmissbrukare (vilket fler av de avhållsamma hade), del
vis av att det krävs ett m ått av självkontroll för att upprätthålla ett socialt, m ått
ligt drickande.

N är man undersöker unga nykterister finner man konsekventa skillnader mel
lan måttlighetskonsumenter och avhållsamma, något som tyder på en selektions- 
process. Hilde Pape diskuterar i sin avhandling (1997) vad som kännetecknar 
den avhållsamma ungdomen, och varför de som fungerar sämre socialt inte 
dricker. I ett samhälle där alkoholkonsumtion normalt är en del av vuxet bete
ende, kan alkoholbruk i ungdomen sägas vara en integrerad del i övergången 
från barn- till vuxenliv. Unga nykterister är ofta kontrollerade av sina föräldrar, 
instämmer i föräldragenerationens normativa åsikter och har ett förhållande till 
sin familj som karaktäriseras av extrem närhet och liten individuell autonomi 
(Pape 1997:38-44).

Holtung & Rossow (1997) fann att unga nykterister (18-24) i Norge hade 
sämre mental hälsa och sämre socialt nätverk än konsumenterna. Förutom detta 
fann man också skillnader mellan de avhållsamma som kom från ”våta” respek
tive ”to rra” (minst en förälder var nykterist) hem. De som hade en familjetradi- 
tion av avhållsamhet skiljde sig inte signifikant från konsumenterna. En studie av 
18-19-åriga män som mönstrade 1969-70 och som var födda 1950 och 1951 
(Leifman m fl, 1995) bekräftar att den problematiska nykterheten i unga år 
främst gäller avhållsamma som avviker både från samhällets normer och sina 
familjetraditioner. De avhållsammas andel bland dessa mönstrande var 6 pro
cent. Av fyra m ått på social integrering låg de avhållsamma sämst till på tre; en 
högre andel kände sig ofta osäkra, de var impopulära i skolan och de hade få
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vänner. De vars far var nykterist skiljde sig positivt från andra avhållsamma, spe
ciellt vad gällde psykisk hälsa.

Vi kan här se två skilda vägar till avhållsamhet; de ”traditionella” nykteris
terna med en ideologiskt motiverad avhållsamhet som blir socialt isolerade som 
en konsekvens av sitt avvikande val (causation), och redan avvikande ungdomar 
med dålig psykisk hälsa och sociala problem, där avhållsamhet är en del av deras 
utanförskap (selektion).

I Nykterhetssverige -  en livsstilsstudie skriver Rolf Bromme om hur nykteris
terna ”mobbas i sällskapslivet” . ”En ung nykterist är idag lika mycket avvikare 
som den som har alkoholproblem och är lika litet accepterad i det kommersiella 
nöjeslivet och i det privata sällskapslivet” (Bromme 1979:51). Leifman m.fl. 
(1995) påpekar att begreppet ”avvikande” är ett relativt fenomen, både över tid 
och mellan olika åldersgrupper. Allt eftersom normen förskjuts, kan beteenden 
som förr föll inom det normala betraktas som avvikande. I en norsk prospektiv 
studie av unga (från 19-22 års ålder till 25-28) visade det sig att både de som bör
jade dricka tidigt (första berusningen) och de som började dricka sent utmärkte 
sig negativt från normalgruppen (15-16 år). Båda grupperna hade sämre psykisk 
hälsa, men detta gällde bara män. För kvinnor var det endast de som debuterat 
tidigt som avvek. Detta stämde också för olika sociala faktorer, vilket tyder på 
att det för kvinnor fortfarande är betydligt lättare att bli accepterad som avhåll- 
sam än det är för män. (Pape & Hammer, 1996) Vaillant (1983:116) understry
ker att ett U-format samband mellan mental ohälsa och konsumtion förmodligen 
är begränsat till kulturer där alkoholkonsumtion är en fast förankrad social 
norm och där avvikelse kan ses som ett misslyckande i socialisationsprocessen.

I umgängessituationer finns vissa självklara drycker, som kaffe och alkohol, 
till vilka man måste förhålla sig. Etnologen Ingegerd Sigfridsson (1998) har spe- 
cialstuderat val av dryck och olika strategier i kollektiva dryckessituationer. Hon 
talar om olika sätt individen kan förhålla sig till kollektivet och den kulturella 
normen, men också hur kollektivet/gruppen utifrån normerna bemöter individen. 
Den som är nykterist, och alltså inte dricker, kan välja två strategier: antingen så 
accepterar man den kulturella normen, utan att själv dricka, eller så väljer man 
att inte delta (accepterar ej) vid sådana tillfällen. Nykterister som väljer att delta 
kan avvika på det här sättet utan att bli ifrågasatta, men även om man själv 
accepterar situationen, är det inte säkert att andra respekterar beslutet. 
Sigfridsson lyfter fram två motiv som alltid är fullt godtagbara; att man kör bil
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eller är gravid. Andra motiv, som att man är nykter alkoholist, har religiösa skäl 
eller liknande, kan också accepteras. Men för kollektivet kan det verka provoce
rande med en person som inte deltar fullt ut och som hotar att förstöra stäm
ningen. Gruppen kan känna att den avvikande tar avstånd från deras beteende 
och personen kan därmed bli utesluten, icke önskvärd, då han/hon ”inte delar 
festens m ål” . I detta fall är det kollektivet som inte accepterar individens avvi
kande val. Kanske är det förståeligt, att många väljer strategin att dölja sin aver
sion mot drycken, undvika att dricka utan att göra andra uppmärksamma på det. 
Sigfridsson relaterar nykteristernas förändrade förhållningssätt till alkohol till 
nykterhetsrörelsens vikande ställning. En kompromisslös inställning är enkel då 
hela ens umgänge finns i nykterhetslogen, men den ensamme nykteristen föred
rar ofta att smälta in. Priset för att vara avhållsam kan alltså -  men måste inte 
nödvändigtvis vara -  social isolering.

Det J-formade sambandet
Den diskussion som har uppstått om nykteristernas förändrade ställning i sam
hället och nykteristgruppens sammansättning har stimulerats av epidemiologiska 
studier som visar att det kan finnas hälsorisker förbundna med att avstå från 
alkohol (se t ex Beaglehole & Jackson, 1992, Rehm & Sempos, 1995). 
Undersökningarna visar på ett U- eller J-format samband mellan total sjukdom 
och dödlighet och alkoholkonsumtion, så att avhållsamma och högkonsumenter 
har en högre m orbiditet/m ortalitet än låg- och m åttlighetsförbrukare. 
Nykteristernas högre dödlighet antas främst bero på att alkohol har en skyd
dande effekt mot kranskärlssjukdom (Medicinska forskningsrådet, 1997).

Med tanke på nykteristgruppens sammansättning har dock protester höjts 
mot att använda dessa som en jämförelsegrupp för att avgöra alkoholens effek
ter. Det gäller dels förekomsten av s k confounders eller förväxlingseffekter. I de 
flesta studier kontrollerar man för kända riskfaktorer som kön, ålder, rökning 
och socioekonomisk grupp. Dessutom brukar man ofta utesluta personer som 
vid studiens början har hjärt- och kärlsjukdom. Men även sociala och psykiska 
faktorer kan ge förväxlingseffekter. Som tidigare konstaterats har dagens nykte
rister generellt ett sämre socialt nätverk än konsumenter. Det tycks dessutom fin
nas ett samband mellan exempelvis högt fettintag och låg alkoholkonsumtion 
(Medicinska forskningsrådet, 1997). Om hänsyn även togs till dessa faktorer är 
det möjligt att det rapporterade sambandet skulle försvinna eller i vilket fall
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minska.
Gruppen nykterister sägs också innehålla en stor andel som slutat dricka av 

medicinska skäl; det skulle alltså föreligga en hälsoselektion till avhållsamhet (se 
t ex Shaper, 1990). För att särskilja alkoholens roll från sådana selektionsfakto- 
rer bör m an skilja på livstidsnykterister och selekterade nykterister. 
Wannamethee & Shaper (1998) fann i en stor prospektiv brittisk studie att hela 
70 procent av de avhållsamma var tidigare konsumenter, antingen vid studiens 
början fem år tidigare, eller längre tillbaka i tiden. De f d konsumenterna 
utmärkte sig genom sin dåliga hälsa, både självrapporterad och diagnosticerad, 
de rökte lika mycket som de med måttlig/hög alkoholkonsumtion, de var oftare 
ensamstående och hade den högsta andelen lägre tjänstemän. Livstidsnykterist- 
erna och gruppen lågkonsumenter låg generellt bäst till vad gällde riskfaktorer 
och diagnostiserad sjukdom. En metaanalys av 10 amerikanska studier visade 
även den på konsekventa skillnader mellan livstidsnykterister och tidigare kon
sumenter (Middleton Fillmore m fl, 1998), framför allt för män. Det finns dock 
studier där en uppdelning mellan livstidsnykterister och selekterade nykterister 
har gjorts, men där sambandet mellan nykterhet och morbiditet/mortalitet kvar
står (Klatsky, 1990). Debatten kring det J-formade sambandet är långt ifrån 
avgjord men pekar på betydelsen av nykteristgruppens sammansättning och 
dynamiken kring valet att vara avhållsam (se t ex Andréasson, 1998; Hemström, 
2000 ).

Material och metod
De analyser som presenteras nedan bygger på data från den s.k. 
Levnadsnivåundersökningen (LNU). LNU har genomförts 1968, 1974, 1981, 
1991 samt 2000. Analyserna i denna studie bygger på data från de fyra första 
undersökningarna. I stort sett samma frågeformulär har använts vid de fyra till
fällena. Fördelen med LNU, i jämförelse med flertalet specifika alkoholvaneun- 
dersökningar, är att man här frågar efter en mängd andra personliga förhållan
den, beteenden och attityder. LNU har också ett relativt stort antal intervjuer 
(mellan 5 000- 6 000 per undersökningstillfälle) och en paneldel, så att man kan 
följa samma personer över tid.

De undersökta populationerna består av riksrepresentativa slumpmässiga 
urval i åldern 15 till 75 år, utom 1991 då lägsta ålder var 18 år. Sedan den förs
ta undersökningen 1968 har man behållit samma panel, kompletterad med ung
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domar och invandrare. Intervjuerna har skett vid personliga besök i hemmet. 
Panelen, som bestod av 6 522 personer 1968, har krympt till 3 881 personer 
1991. Svarsandelen för panelen har minskat från 90,8 procent till 76,1 procent, 
något som kan vara ett tecken på ”uttröttning” hos gruppen (Fritzell & 
Lundberg, 1994:267). Vid undersökningar av panelen, faller ett stort antal indi
vider bort som inte deltagit vid alla fyra tillfällen. För att göra urvalen jämför
bara för alla fyra undersökningarna, har vi uteslutit dem under 18 år i studierna 
innan LNU 1991, vilket ytterligare reducerar antalet svarande. För paneldelen 
kommer svarandegruppen därför att bestå av 2 367 personer.

Eftersom alkoholfrågorna inte har en så framträdande plats, är de annorlun
da konstruerade än i de renodlade alkoholundersökningarna. De som anger att 
de ”inte sm akar” alkohol definieras som nykterister. Som alkohol räknas enbart 
sprit och vin 1968 och 1974 samt sedan 1981 även starköl men ej folköl. LNU 
kommer p g a sin annorlunda definition att uppvisa en större andel nykterister 
än i alkoholvanestudierna.

Den idag i vanligaste definitionen av nykterhet är att man inte druckit någon 
alkohol under de senaste 12 månaderna (Ramstedt & Kühlhorn, 1998:87 f). Det 
har visat sig att denna tidsbestämda fråga genererar dubbelt så många nykteris
ter för män och ca 50 procent fler nyktra kvinnor än den nykterhetsfråga som 
inte nämner någon tidsperiod (Kühlhorn &c Björ, 1991: 273-274). Därför är det 
märkligt att LNU, som inte definierat någon tidsperiod, redovisar en högre andel 
nykterister än andra undersökningar vid samma tidsperiod. En trolig förklaring 
är den breda definition av nykterhet som LNU använder sig av. En analys av 
SCB:s Undersökning av Levnadsförhållanden (ULF) för 1996 och 1997 visar att 
andelen nykterister ökar från 15 % till 17 % om folköl inte räknas med, och till 
hela 21 % om enbart de som dricker vin och sprit räknas som konsumenter. Här 
bör man dock komma ihåg att ölen (både starköl och folköl) under en lång peri
od har stärkt sin ställning. Dock var mellanölskonsumtionen av stor betydelse 
vid tiden för de två första LNU.

Resultatdelen inleds med en redovisning av skillnaderna mellan nykterister 
och konsumenter i tvärsnitten med avseende på eventuella confounders (förväx- 
lingsfaktorer), närmare bestämt socioekonomiska förhållanden, sociala faktorer, 
hälsorelaterade faktorer samt olika m ått på ohälsa. (De variabler som använts 
redovisas i en bilaga.) Beskrivningen inskränker sig till enkla korstabeller, men vi 
har kontrollerat för ålder för att se om sambanden står sig. Därefter studeras flö
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dena mellan grupperna under hela tidsperioden 1968-91 genom att analysera 
paneldata, dvs de som varit med i samtliga fyra LNU. Detta gör det möjligt att 
1991 särskilja nytillkomna nykterister från långtidsnykterister samt olika konsu
mentgrupper. Figur 1 ger en förenklad bild av fyra grupper som är av intresse i 
denna studie:

Figur 1 Flöden mellan konsument- och nykteristgruppen mellan T1 och 12

nykterist

konsument
d

a) Långtidsnykterister - En heterogen grupp bestående av både livstidsnykte- 
rister och sådana som varit konsumenter innan T I. Bland livstidsnykteristerna 
finns ett stort inslag av organiserade nykterister. Vissa har valt nykterhet av ide
ologiska skäl, andra är traditionella nykterister, dvs det finns en familjetradition 
av avhållsamhet, men de har inte själva någon större övertygelse. Äldre, kvinnor, 
lågutbildade och landsortsbor bör vara överrepresenterade.

b) Nytillkomna nykterister -  Vi förväntar oss att de nytillkomna nykteristerna 
skiljer sig mer från konsumenterna än grupp A. H är återfinns dock såväl ideolo
giska nykterister som f d alkoholproblematiker. Som grupp är de äldre, fysiskt 
sjukare, ofta socialt isolerade och kan ha psykiska problem.

c) Nytillkomna konsumenter - H är finner vi exempelvis f d traditionella nyk
terister, som inte funnit någon anledning att fortsätta vara avhållsamma när de 
helnyktra miljöerna blir allt färre. Förmodligen har också denna grupp en större 
andel kvinnor, men annars skiljer de sig inte mycket från övriga konsumenter.

d) Konsumenter - Den största gruppen består av de som alltid uppger kon
sumtion. Detta är vår ”norm algrupp” . Med tanke på bortfallet i intervjuunder
sökningar kommer högkonsumenter sannolikt att vara underrepresenterade (se 
Kühlhorn m fl, 2000; Leifman, 2001), så gruppen är överrepresenterad av låg- 
och måttlighetsförbrukare.

De variabler som analyseras i paneldelen är de samma som i tvärsnitten. I

T2
a
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redovisningen skiljer vi konsekvent mellan män och kvinnor. I de bivariata tabel
lerna har Chi-två tester använts för att fastställa om signifikanta skillnader före
ligger.

Efter dessa grundläggande analyser har vi utfört logistiska regressioner (för 
vardera kön) med nykterhet som beroende variabel. I dessa ingår alla som är 
konsumenter vid ett visst tillfälle (1968, 1974 respektive 1981) och som svarat 
på frågan om alkoholkonsumtion i nästföljande LNU (1974, 1981 respektive 
1991). Syftet med dessa regressioner har inte varit att hitta den bästa modellen 
(det största förklaringsvärdet) utan att undersöka om de faktorer som i de tidi
gare analyserna har visat sig ha ett samband med nykterhet även utmärker kon
sumenter som senare blir nykterister. Analysens karaktär är alltså explorativ mer 
än förklarande. För att antalet variabler inte ska vara för många för varje reg
ression (med tanke på att antalet fall är relativt litet), har variablerna delats upp 
i undergrupper (sociala faktorer, hälsorelaterade faktorer samt hälsa) och varje 
undergrupp har analyserats för sig tillsammans med bakgrundsfaktorerna ålder, 
utbildning samt socialgrupp. De variabler som haft en signifikans på 10 %-nivå 
har sedan ingått i en regression med dessa bakgrundsfaktorer. En sista multiva- 
riat regressionsanalys med de variabler som kvarstår som signifikanta på 5 %- 
nivå samt bakgrundsfaktorerna, är den som slutligen redovisas i resultatdelen.

Resultat
Tvärsnittsdata -  1968, 1974, 1981, 1991
Alla redovisade samband är signifikanta på 5 %-nivå om ej annat anges. Här 
redovisas enbart en del av resultaten, för mer information om specifika variabler 
hänvisas till Backhans (1999). Först och främst kan vi konstatera att andelen 
nyktra som de definieras i LNU har sjunkit för både män och kvinnor under peri
oden (för män från 18 % till 10 % och för kvinnor från 31 % till 16 %). 1968 
har vi den högsta andelen nykterister i alla åldersgrupper, och 1991 finner vi den 
lägsta i alla grupper utom för kvinnor i åldern 18-25, som hade den lägsta ande
len nykterister 1974. Den nya definitionen 1981 (även starköl finns med) inne
bar dock ingen drastisk minskning, i själva verket är nivåerna nästan oförändra
de mellan 1974 och 1981.

Nykterister har som väntat generellt lägre utbildning än konsumenter, och 
skillnaderna är ganska stora, speciellt för kvinnor. De har också varit relativt 
konstanta över tid. 1991 har t ex nära dubbelt så många av nykteristerna enbart
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obligatorisk utbildning i jämförelse med konsumenterna. Vi finner även de för
väntade skillnaderna vad gäller socialgrupp. Framför allt är andelen ej facklärda 
arbetare högre bland nykteristerna. Även här finns större skillnader för kvinnor 
än för män. Andelen som saknar kontantmarginal (tabell 1) är större bland nyk
terister. För män kan vi notera att denna skillnad ökat successivt. Den är dock 
koncentrerad till yngre åldersgrupper, 1991 finns signifikanta skillnader endast i 
gruppen under 46 år. Även vad gäller kontantmarginal är skillnaden mellan nyk
terister och konsumenter större för kvinnor än för män.

Liksom i tidigare studier har nykterister i LNU ett mindre frekvent umgänge 
med släkt och vänner. Dessa skillnader har ökat något under perioden. 1991 är 
skillnaden särskilt stor i den yngsta (18-25) och den äldsta gruppen (66-76). För 
män fanns en något högre andel föreningsmedlemmar bland nykterister i början 
av perioden, men detta har utjämnats. Andelen rökare är inte oväntat betydligt 
högre bland konsumenterna. Skillnaden har dock minskat successivt, framför allt 
bland män, då andelen rökare bland konsumenterna har sjunkit (tabell 1). 
Andelen fysiskt inaktiva är större bland nykterister än bland konsumenter. 
Skillnaden är större bland kvinnor och äldre, och den har ökat under perioden 
(tabell 1). Det sammanfattande m åttet ”aktiv fritid”, som förutom motion även 
innehåller jakt, fiske och trädgårdsskötsel, visar även det på skillnader mellan 
grupperna, dvs nykterister är mindre aktiva. Skillnaderna har varit konstanta 
under perioden. Ett visst samband kan för kvinnor konstateras mellan nykterhet 
och ”besvär av övervikt” . Skillnaden mellan grupperna är dock inte stor och 
minskar under perioden.

Vissa skillnader i fysisk ohälsa finns mellan grupperna. Dessa har dock utjäm 
nats, och 1991 var skillnaden inte ens signifikant för män (tabell 1). De mins
kande skillnaderna beror för kvinnor på att konsumenternas hälsa försämrats 
något. För män kan vi se en svårförklarlig uppgång i andelen med ohälsa hos 
nykteristerna följt av en nedgång mellan 1981-91. Andelen med cirkulationsbe
svär är något större bland nykterister. Även dessa skillnader har minskat över tid 
vilket beror på att nykteristerna rapporterar färre besvär (särskilt tydligt för 
kvinnor). Andelen som tar hjärtmedicin är fler bland nykterister, men även här 
har skillnaderna utjämnats något. Andelen med psykisk ohälsa (tabell 1) är 
betydligt högre bland nykterister än bland konsumenter, och skillnaden har varit 
relativt konstant under en period då andelen sjuka minskat i alla grupper. Vad 
gäller konsumtion av sömnmedel och lugnande medel finns stora skillnader mel
lan grupperna, och dessa har ökat över tid.
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Tabell 1 Andel (%) nykterister (N) och konsumenter (K) med vissa sociala, psykosociala och hälso- 
relaterade egenskaper. Tvärsnittsdata

N

1968

K

1974

N K

1981

N K N

1991

K

Kvinnor:

Saknar kontantmarginal 28 18 21 15 21 14 23 13

Låg kontaktfrekvens 12 6 17 9 17 7 14 4

Andel rökare 13 38 13 40 13 37 14 32

Fysiskt inaktiva* 90 79 88 74 86 69 24 11

Fysisk ohälsa 45 32 45 35 44 34 43 36

Psykisk ohälsa 22 14 21 14 18 12 17 11

N 867 1931 628 2078 612 2055 417 2202

Män:

Saknar kontantmarginal 19 14 14 10 16 10 17 8

Låg kontaktfrekvens 14 9 21 12 22 11 18 9

Andel rökare 31 58 24 54 19 41 20 32

Fysiskt inaktiva* 78 67 77 64 75 59 25 17

Fysisk ohälsa 33 25 39 29 40 29 32 30**

Psykisk ohälsa 17 7 17 7 12 5 12 6

N 521 2329 381 2324 360 2327 277 2401

* Frågeformuleringen år 1991 är ej jämförbar med tidigare år ** Skillnaden mellan grupperna är ej signifikant

Paneldata -  1968-91
Panelen i LNU består av totalt 2 367 personer, som varit med i alla fyra under
sökningarna (se figur 2). 49,5 procent är män. Andelen nykterister är relativt kon
stant över tid. En analys av flödena mellan grupperna visar dock att de avhåll- 
samma är en instabil grupp. Endast 47 procent av de som är nykterister 1991 har 
varit det under hela perioden (45 % av kvinnorna och 50 % av männen).
Ar 1968 är 19 procent nykterister enligt definitionen ”smakar ej vin eller sprit” .

Utflödet från nykteristgruppen är störst i början av perioden: mellan 1969 och 
1974 blir hela 46 procent av nykteristerna konsumenter. Mellan 1981 och 1991 
är det ca en tredjedel av nykteristerna som lämnar gruppen. Ca 5 procent av alla
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Figur 2 Flöden mellan nykterister och konsumenter 1968-1991

1968 1974 1981 1991

450 248 337 248(201) 364 264(173)

1917

116 105

202 100

2030 1914(1754) 19981828 2003 1898(1678)

196 (53%) 
nytillkomna

320 (16%) 
nytillkomna

konsumenter har vid varje undersökningstillfälle gått över till nykteristgruppen. 
I  in- och utflödet är kvinnorna överrepresenterade. Att sluta dricka är ett ålders- 
relaterat fenomen, och skillnaden i medelålder mellan konsumenter och nykte
rister ökar över tid från två till sju år. Totalt är 16 procent nykterister 1991. Av 
dessa är 60 procent kvinnor, och 53 procent är nytillkomna. Vi kan 1991 urskil
ja fyra olika grupper:

1. Nykterist vid alla mättillfällen (långtidsnykterist): n=173 (7,3 %). 57 pro
cent är kvinnor och medelåldern är 62 år.

2. Nytillkommen nykterist: n=196 (8,3 %). 63 procent är kvinnor och mede
låldern är 61 år. Ca en tredjedel av dessa har alternerat mellan att vara nykterist 
och konsument i undersökningarna. Övriga har bytt status från konsument till 
nykterist vid endast ett tillfälle (n=32 1968, n=34 1974 och n=76 1981).

3. Nytillkommen konsument (f.d. nykterist): n=320 (13,5 %). 57 procent är 
kvinnor och medelåldern är 55 år. Drygt en tredjedel har alternerat mellan grup
perna vid de olika tidpunkterna. Resten har bytt status enbart en gång (n=145 
1968, n=39 1974 samt n=28 1981). Som synes skedde ett stort utflöde från nyk
teristgruppen mellan 1968 och 1974.

4. Konsument vid alla mättillfällen: n=l 678 (70,9 %). 47 procent är kvinnor 
och medelåldern är 55 år.
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S o c i o e k o n o m i s k a  f a k t o r e r : Paneldata visar att skillnaderna mellan nykterist
grupperna är olika för män och kvinnor vad gäller socioekonomiska faktorer. 
Manliga nytillkomna nykterister och långtidsnykterister delar inte samma socio
ekonomiska ställning. De nytillkomna har generellt en lägre ställning än lång
tidsnykteristerna, som i detta avseende förmodligen är ganska lika de traditio
nella nykterister som 1944 års nykterhetskommitté skrev om. För kvinnor gäller 
dock att nytillkomna nykterister, i den mån de skiljer sig från långtidsnykterister, 
har en högre socioekonomisk ställning. Det är dock framför allt en grupp som 
utmärker sig, nämligen konsumenterna. De har klart högre utbildningsnivå, tillhör 
en högre socioekonomisk grupp och har en betydligt lägre andel som saknar kon
tantmarginal. De nytillkomna konsumenterna innehar oftast en mellanställning.

I panelen finner vi bl a att de manliga nytillkomna nykteristerna har den lägsta 
andelen med eftergymnasial utbildning 1991, samt att konsumenterna har en 
betydligt mindre andel med endast obligatorisk utbildning; 36 mot 44-49 pro
cent i andra grupper. För kvinnor finner vi ett något annorlunda mönster då 
långtidsnykteristerna har lägre utbildningsnivå än de nytillkomna nykteristerna. 
De som alltid uppger konsumtion har både en betydligt mindre andel med endast 
obligatorisk skolgång och en större andel med eftergymnasiala studier än andra 
grupper. Som väntat fann vi i tvärsnitten att nykterister i betydligt större 
utsträckning tillhör arbetarklassen, framför allt de ”ej facklärda” . Båda grup
perna av kvinnliga nykterister har en lika stor andel ej facklärda arbetare (36 %). 
De nytillkomna konsumenterna intar en mellanposition, och konsumenterna har 
den lägsta andelen (14 %). För män visar det sig att andelen ej facklärda arbeta
re är särskild låg hos långtidsnykteristerna (9 %) men hög hos de nytillkomna 
(36 %). Andelen högre tjänstemän är lika låg (ca 10 %) i båda grupperna. Den 
högsta andelen finner vi hos konsumenterna (25 %). Skillnaden i ekonomiska 
resurser är stor mellan olika grupper. Tabell 2 avslöjar ett intressant mönster. 
Manliga långtidsnykterister liksom konsumenter saknar ytterst sällan kontant
marginal. Både nytillkomna nykterister och nytillkomna konsumenter har en 
högre andel som saknar kontantmarginal. Skillnaderna är dock inte signifikanta, 
då andelen som saknar kontantmarginal är liten även i den värst ställda gruppen 
(7 %). För kvinnor gäller att konsumenterna har den lägsta andelen utan kon
tantmarginal, medan nytillkomna nykterister har den högsta andelen (17 %). 
Övriga grupper ligger däremellan.
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S o c i a l a  f a k t o r e r : Som tvärsnittsdata visar har nykterister generellt ett mindre 
frekvent umgänge än konsumenter. Detta förhållande förklaras till stor del av de 
nytillkomna nykteristerna som har en högre andel med låg kontaktfrekvens än 
alla andra grupper (tabell 2). Långtidsnykteristerna utmärker sig inte negativt på 
något sätt. Konsumenter har den lägsta andelen med låg kontaktfrekvens. N är vi 
studerar panelen kan vi se att manliga nytillkomna nykterister utmärker sig med 
en låg andel föreningsmedlemmar (53 %), medan långtidsnykteristerna har den 
högsta andelen (88 %). För kvinnor saknas signifikanta skillnader mellan olika 
grupper. Båda nykteristgrupperna har en mindre andel gifta/sambo samt en stör
re andel änkor (kvinnor) och ogifta (män). För både män och kvinnor gäller att 
konsumenter har den högsta andelen gifta/sambos.

H ä l s o r e l a t e r a d e  f a k t o r e r : Vi har tidigare kunnat konstatera att nykterister 
röker betydligt mindre än konsumenter. Tabell 2 visar att detta enbart gäller 
långtidsnykterister, där ytterst få är rökare. De nytillkomna nykteristerna röker i 
lika stor utsträckning som andra. En viss skillnad finns dock mellan konsumen
ter och nytillkomna nykterister bland kvinnor. Skillnaderna mellan nykterist
grupperna är särskilt stora för män. Som tidigare noterat är nykterister mer säl
lan fysiskt aktiva. I panelen finner vi detta samband för kvinnor (tabell 2), men 
för män finner vi ingen signifikant skillnad. För kvinnor gäller att båda nykte
ristgrupperna har en större andel som aldrig motionerar (ca 25 %) än konsu
menterna. Vårt sammanfattande index ”aktiv fritid” visar på signifikanta skill
nader för både män och kvinnor. Konsumenterna har en högre andel som ofta 
sysslar med någon av aktiviteterna och en lägre andel som aldrig gör det än övri
ga grupper. För kvinnor gäller också att de nytillkomna konsumenterna har en 
lägre andel (14 %) inaktiva än nykteristgrupperna (ca 20 %). Tvärsnittsdata har 
visat att det för kvinnor finns en viss skillnad mellan nykterister och konsumen
ter vad gäller övervikt. I panelen finner vi samma tendens, men skillnaderna är 
inte signifikanta. Av de manliga långtidsnykteristerna är det färre som anser sig 
vara överviktiga än övriga grupper, men inte heller dessa skillnader är signifi
kanta.

H ä l s a : I tabell 2 redovisas andelen med fysisk eller psykisk ohälsa 1991 i de 
olika grupperna. Vi kan konstatera att det inte finns några signifikanta skillna
der i total fysisk ohälsa för män. Långtidsnykterister har dock en lägre andel
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sjuka än övriga grupper. För kvinnor gäller att båda nykteristgrupperna har en 
högre andel sjuka (ca 50 %) än konsumenterna (ca 40 %). Som tidigare har kon
staterats har nykterister en högre andel med cirkulationsbesvär. Dessa skillnader 
är större för kvinnor än för män. För kvinnor i panelen har nytillkomna nykte
rister den högsta andelen med cirkulationsbesvär och den högsta andelen som 
konsumerar hjärtmedicin. Om även blodtryckssänkande medtas kan vi konsta
tera att långtidsnykteristerna ökar sin andel medicinkonsumenter mest, vilket 
innebär att båda nykteristgrupperna ligger något högre än konsumenterna. Att 
nytillkomna nykterister utmärker sig är i huvudsak en ålderseffekt, de ligger 
dock något högre än övriga grupper bland medelålders (46-65 år). I den äldsta 
gruppen har nytillkomna konsumenter den högsta andelen med cirkulationsbe
svär och den högsta andelen som tar hjärtmedicin. För män saknas signifikanta 
skillnader mellan olika grupper vad gäller cirkulationsbesvär. Andelen som tar 
hjärtmedicin är högst bland långtidsnykterister, och förvånande nog lägst i grup
pen nytillkomna nykterister. Om man även medtar blodtryckssänkande medicin 
blir skillnaderna signifikanta. Skillnaderna mellan nykteristgrupperna förklaras 
inte av ålder. N är man tittar på all hjärtmedicin finns skillnader mellan långtids
nykteristerna och de båda konsumentgrupperna bara i den äldsta åldersgruppen.

Nytillkomna nykterister har en betydligt högre andel med psykisk ohälsa än 
andra grupper. Intressant nog har de kvinnliga konsumenterna en något högre 
andel med psykisk ohälsa än de två kvarvarande grupperna. En jämförelse av 
konsumtionen av lugnande medel/sömnmedel i grupperna ger en något annan 
bild. Konsumtion av sömnmedel/lugnande medel är ungefär dubbelt så vanligt i 
båda nykteristgrupperna som hos konsumenterna, både bland män och kvinnor.
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Tabell 2 Andel (%) nykterister och konsumenter med vissa sociala, psykosociala och hälsorelaterade 
egenskaper 1991. Paneldata

Långtidsnykterister Nytillkomna nykterister Nytillkomna
konsumenter

Konsumenter

Kvinnor:

Saknar kontantmarginal 13 17 13 7

Låg kontaktfrekvens 8 14 8 2

Andel rökare 7 22 25 33

Fysiskt inaktiva* 25 24 15 11

Fysisk ohälsa 50 49 41 38

Psykisk ohälsa 9 22 9 14

N 99 123 183 790

Män:

Saknar kontantmarginal 1 7 6 3

Låg kontaktfrekvens 12 29 10 7

Andel rökare 1 36 34 32

Fysiskt inaktiva* 23 29 25 18**

Fysisk ohälsa 26 37 36 34**

Psykisk ohälsa 7 14 8 5

N 74 73 137 888

* Frågeformuleringen år 1991 är e] jämförbar med tidigare år ** Skillnaden mellan grupperna är ej signifikant 
Alla skillnader är signifikanta på 0,05-nivå om ej annat anges

Nykterhetens bestämningsfaktorer -
analys av flöden 1968-74, 1974-81 och 1981-91
Som komplement till analyserna av hela panelen har vi utfört logistiska regres- 
sioner (för vardera kön) med nykterhet som beroende variabel. I  analyserna ingår 
endast de som är alkoholkonsumenter vid T I. Strävan har varit att identifiera de 
faktorer som utmärker nytillkomna nykterister innan de blev nykterister. Trots 
att det är fråga om longitudinella data vill vi mer tala om samband än kausali
tet. Sambandet mellan exempelvis fysisk ohälsa eller social isolering och nykter
het kanske många gånger är kausalt, men det är knappast troligt att någon slu
tar dricka alkohol därför att han/hon inte motionerar. M otion kan dock ses som 
en indikator på sådana faktorer som rörelseförmåga, ekonomiska resurser, 
intresse för den egna hälsan och en allmänt aktiv livsstil. Det är viktigt att inte

s o c io lo g is k  fo r s k n in g  1 /2001  7 9



M o n a B a c k h a n s  & H å k a n  L e ifm an

övertolka resultaten, varför vi har koncentrerat oss på det generella mönstret mer 
än på enskilda faktorer. Alla faktorer som tidigare redovisats har prövats i reg- 
ressionerna. Vi har dock valt att här redovisa endast signifikanta resultat. 
Utbildning, ålder och socialgrupp ingår i alla regressioner. Resultaten presenteras 
i en förenklad sammanfattande tabell (tabell 3).

Aider är den enda faktor som alltid är signifikant, dvs de som är äldre blir i 
större utsträckning nykterister. Detta är väntat utifrån tidigare redovisade panel
data. För män är det 1968 fler som tar hjärtmedicin som senare blir nykterister 
(i panelen hade nytillkomna nykterister 1991 den lägsta andelen konsumenter av 
hjärtmedicin), och för kvinnor finner vi att cirkulationsbesvär har ett positivt 
samband med nykterhet. Detta skulle kunna ses som ett stöd för Shapers hypo
tes att personer med hjärt- och kärlsjukdom slutar dricka som ett sätt att parera 
sin dåliga hälsa. Intressant nog återkommer ingen av dessa variabler som signifi
kanta i analyserna 1974-81 och 1981-91. Åtminstone för kvinnor stämmer detta 
överens med en minskad skillnad 1968-91 mellan nykterister och konsumenter i 
tvärsnitten. För män visar det sig att de som saknar kontantmarginal 1968 i stör
re utsträckning blir nykterister, detta stämmer väl med vad vi kunnat se i både 
tvärsnitten och i panelen. Tidigare samband med civilstånd bekräftas också, då 
män som är gifta/sambo 1968 i mindre utsträckning blir nykterister. De som 
senare blir nykterister är också mindre aktiva enligt det sammanfattande måttet 
”aktiv fritid” . För kvinnor ger den första regressionen en komplex bild, där de 
som senare slutar dricka utmärker sig både positivt och negativt. Som tidigare 
nämnt är de äldre och har oftare cirkulationsbesvär, men å andra sidan är de 
oftare medlemmar i föreningar, de röker i mindre grad och konsumerar mindre 
lugnande medel och/eller sömnmedel. I panelen hade kvinnliga nytillkomna nyk
terister sämre fysisk hälsa, men i regressionerna är detta sammanfattande mått 
inte signifikant vid något tillfälle.

För män finner vi 1974 att rökare i lägre grad blir nykterister. Detta är inte 
vad man kunde förvänta sig utifrån paneldata, då nytillkomna nykterister 1991 
rökte i samma utsträckning som konsumenter. Sambandet med låg aktivitetsgrad 
enligt måttet ”aktiv fritid” återkommer. Betydelsen av variabeln ”aktiv fritid” 
kan diskuteras. Eftersom idrott för sig självt inte är signifikant beror sambandet 
på variablerna fiske, jakt och/eller trädgårdsskötsel, fritidsaktiviteter som bl.a. är 
relativt geografiskt och socialt bundna. 1974 är för kvinnor några socioekono- 
miska variabler signifikanta. De som saknar kontantmarginal blir i större
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utsträckning nykterister, liksom de som har enbart obligatorisk utbildning. Som 
paneldata tidigare har antytt, blir de med låg umgängesfrekvens oftare nykteris
ter än de som har ett frekvent umgänge.

1981 finner vi återigen att de män som saknar kontantmarginal oftare blir 
nykterister, samt att de som har låg umgängesfrekvens blir nykterister i högre 
grad. För kvinnor framkommer psykisk ohälsa som en viktig variabel, samt kon
sumtion av lugnande/sömnmedel. Dessa variabler är signifikanta var och en för 
sig, men när båda ingår i modellen återstår endast medicinkonsumtion. Vi finner 
också att överviktiga kvinnor oftare blir nykterister, tendenser som funnits i både 
tvärsnitten och paneldata.

Tabell 3 Signifikanta samband (p<0,05) med senare nykterhet 1968-74,
1974,81 och 1981-91. Förenklad tabell (+ = ökad sannolikhet 
att senare bli nykterist, - = minskad sannolikhet)

1968-74 1974-81 1981-91

Kvinnor:

Hög ålder + + +

Hög utbildning -

Saknar kontantmarginal +

Hög umgängesfrekvens -

Föreningsmedlemskap +

Rökning - -

Övervikt +

Lugnande/sömnmedel - +

Psykiska besvär b ) 1

Cirkulationsbesvär +

N 1607 2078 1547

Män:

Hög ålder + + +

Saknar kontantmarginal + +

Gift/sambo -

Hög umgängesfrekvens -

Rökning -

Låg fritidsaktivitet + +

Hjärtmedicin +

N 1873 2324 1675

1 Ej signifikant när variabeln lugnande/sömnmedel ingår
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Sammanfattning av resultaten från L N U
Den generella tendensen tycks vara att hälsofaktorer blivit mindre viktiga för att 
predicera nykterhet, medan psykosociala faktorer spelar en större roll. Detta är 
också en utveckling som vi kan följa i tvärsnitten: skillnader i fysisk ohälsa mel
lan nykterister och konsumenter har minskat, medan skillnader i umgängesfre- 
kvens och konsumtion av lugnande/sömnmedel har ökat. Sammanfattningsvis 
kan vi konstatera att olika bestämningsfaktorer framträder olika år, även om 
vissa av dem återkommer -  däribland hög ålder, brist på kontantmarginal, låg 
umgängesfrekvens, att inte röka och låg fritidsaktivitet.

I början av perioden finns för båda könen ett samband mellan hjärt- och kärl
sjukdom och att senare bli nykterist, något som inte återkommer. Detta stämmer 
överens med en minskad skillnad i tvärsnitten. Paneldata visar märkligt nog att 
kvinnliga nytillkomna konsumenter i större utsträckning har cirkulationsbesvär 
och/eller tar hjärtmedicin, när man kontrollerat för ålder. För män i panelen gäl
ler dock att nytillkomna nykterister har den största andelen som konsumerar 
hjärtmedicin och att långtidsnykterister har den minsta. Om inte annat visar 
dessa data att sambandet mellan nykterhet och hjärt- och kärlsjukdom är kom
plext och att hälsoselektionen inte är så uttalad. För kvinnor kan vi konstatera 
att vissa positiva faktorer som i början av perioden hade ett samband med att 
sluta dricka (att inte röka, medlemskap i förening samt mindre konsumtion av 
lugnande/sömnmedel) inte längre kvarstår. Även för män fanns tidigare ett nega
tivt samband med rökning som inte längre existerar. Denna utveckling bekräftar 
bilden från paneldata, där de nytillkomna nykteristerna hade en ungefär lika stor 
andel rökare som konsumenterna.

Diskussion
I samklang med tidigare studier visar även denna undersökning på konsekventa 
skillnader mellan alkoholkonsumenter och nykterister. Skillnaden mellan grup
perna har dock i stort sett inte ökat sedan slutet av 1960-talet, vilket tyder på att 
den stora förändringen i nykteristgruppens sammansättning skedde under 1950- 
och 1960-talet. Då skedde en utströmning ur gruppen av traditionella nykteris
ter som inte längre omfattade det nyktra idealet. Samtidigt sjönk debutåldern för 
alkoholkonsumtion, framför allt som en effekt av motbokens avskaffande, vilket 
innebar att nykterhetsrörelsens rekryteringsbas krympte drastiskt. Detta ledde 
till en minskning av nykteristgruppen vilket tillsammans med en successiv

8 2  s o c io lo g is k  fo r s k n in g  1 /2001



V em  b lir  n y k te r is t?

inströmning av f d konsumenter inneburit en omstrukturering mot en gradvis 
större andel nytillkomna -  selekterade -  nykterister.

Som vi har sett utmärker sig de nytillkomna nykteristerna exempelvis genom 
låg umgängesfrekvens, en hög andel rökare och en hög andel med psykiska 
besvär. Det finns också en klar könsskillnad: de kvinnliga nykteristerna synes 
vara en mer homogen grupp, som delar samma låga socioekonomiska ställning, 
har samma andel fysiskt inaktiva och fysiskt sjuka. Skillnaderna mellan de båda 
manliga nykteristgrupperna är däremot betydande, vilket dels speglar den tradi
tionella nykterhetsrörelsens manliga dominans, dels pekar på en mer extrem 
selektion av avvikare -  som f d alkoholproblematiker -  bland män. Vad gäller 
frågeställningen om de nytillkomna nykteristerna skiljer sig från övriga konsu
menter redan innan de blir nykterister, kan vi konstatera att detta stämmer till 
viss del. Det fenomenet har dock förändrats till sin karaktär under perioden: Ett 
samband mellan hjärt- och kärlsjukdomar och senare nykterhet som finns i bör
jan av perioden försvinner och i stället blir psykosociala faktorer viktigare. Över
huvudtaget understryker de samlade resultaten att en selektion utifrån fysisk 
hälsa inte kunnat påvisas, men att den selekterade gruppen utmärks av dålig psy
kisk hälsa, konsumtion av lugnande medel och sömnmedel samt ett litet socialt 
nätverk, faktorer som till viss del finns närvarande innan de blev nykterister.

Resultaten pekar på vikten av att särskilja nytillkomna och långtidssnykteris- 
ter i studier som undersöker sambandet mellan alkoholkonsumtion och hjärt- 
och kärlsjukdom och i studier som tittar på nykteristers hälsa och sociala situa
tion i stort. Det är troligt att många av långtidsnykteristerna ingår i ett socialt 
sammanhang där nykterhet inte ses som avvikande, samtidigt som många nytill
komna nykterister är avhållsamma som en konsekvens av en problematisk livs
situation eller som en del i en avvikaridentitet. Att selektionen är så markant 
speglar ett samhällsklimat där nykterhet ses som ett attraktivt val av allt färre. 
Skötsamhetens kultur, liksom den protestantiska etiken (Weber, 1997 (1934); 
Miller & Johnson, 1938:381), bar fröet till sin egen undergång inom sig -  den 
ledde till ett välstånd som tycktes göra den gamla arbetsmoralen överflödig. För 
dem som växte upp under decennierna efter kriget var den materiella trygghet 
som tidigare generationer kämpat för en självklarhet, vilket gav utrymme för en 
livsstil där upplevelser i nuet värderades högre än att spara för framtida behov. 
Ingenting tyder heller på att nykterhetsrörelsen kan komma igen: konsumtionen 
och berusningsdrickandet har ökat bland unga under 1990-talet, och anpass

s o c io lo g is k  fo r s k n in g  1 /2001  8 3



M o n a B a c k h a n s  & H å k a n  L e ifm an

ningen till EU innebär för närvarande begränsade möjligheter att föra en restrik
tiv politik, vilket sannolikt kommer att leda till ökad konsumtion. Till skillnad 
från i början av seklet finns dock inte det utbredda supande som gav nykter
hetsrörelsen dess legitimitet och folkliga uppslutning. (Vid slutet av 1800-talet 
var den registrerade alkoholförsäljningen per capita högre än idag, trots att 
majoriteten kvinnor var absolutister (FHI/CAN, 1998:74).) Många kan skriva 
under på nykterhetsrörelsens mål: att minska alkoholskadorna så mycket som 
möjligt. Idag ser dock de flesta ingen motsägelse mellan detta och en måttlig 
alkoholkonsumtion, och stödet för en absolutistisk kompromisslös hållning är 
svagt. Individualiseringen av alkoholproblemen är heller inte till fördel för den 
nyktra minoriteten, som nu t o m uppmanas av vissa läkare att börja dricka. 
Trots allt kommer traditionellt nyktra miljöer att bestå -  framför allt regionalt -  
och nykterhet kan också förekomma som ett inslag i nya ungdomskulturer som 
motvikt till massans våta vanor.

Nykteristernas avvikande position -  inte minst bland ungdomar som en rad 
studier har påvisat -  säger en hel del om vår alkoholkultur. De som debuterar 
sent idag bryter på ett m ärkbart sätt mot de sociala normerna, vilket innebär att 
nykterhet under ungdomsåren knappast är ett alternativ för den som inte vill 
utm ärka sig, något som de som arbetar med alkoholprevention bör vara med
vetna om.

Selektionsproblematiken har ju redan belysts i ett antal studier, men huruvida 
utstötning av nyktra (causation) är en faktor som bidrar till sambandet mellan 
alkoholkonsumtion och hjärt- och kärlsjukdom är mer oklart. Sker en aktiv 
utstötning av nyktra i andra åldersgrupper än bland ungdomar och hur påverkar 
detta hälsan över tid? Ett sätt att studera detta är att följa nykterister, både nytill
komna och långtidsnykterister, över en längre period.
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Abstract
Who becomes an abstainerf On the abstainer as deviant
The principal aim of the study is to find out what the characteristics are of those 
consumers that later choose to abstain from alcohol. Both cross-sectional and 
panel data from the level-of-living surveys (LNU) conducted 1968, 1974, 1981 
and 1991 are analysed. The results show that those becoming abstainers during 
the study period have a higher proportion of smokers than the long-term abstai
ners and, compared to the long-term abstainers and the drinkers, poorer mental 
health, a higher prevalence of use of minor tranquillizers and a sparser social 
network. In the beginning of the study period (1968-74) an association was also 
found between cardiovascular disease and later abstinence. Whereas (physical) 
health selection has become less obvious over time, the importance of negative 
psychosocial selection increases, especially for women. The findings underline the 
importance of distinguishing the new, selected abstainers - former drinkers - from 
long-term abstainers. This holds true especially in studies of the relationship 
between alcohol consumption on the one hand and mortality or morbidity on the 
other hand. It is likely that a majority of the long-term abstainers, of which some 
are lifetime abstainers, are part of a social context in which abstinence is not seen 
as deviant, whereas a large proportion of the new abstainers have a problematic 
life situation. The abstainers’ deviant position says something about the Swedish 
drinking culture in the last decades of the twentieth century. The fact that the 
psychosocial selection is so pronounced, and increases over time, reflects a social 
climate where an ever-decreasing number sees abstinence as an attractive choice.
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BILAGA - Variabler i studien

Nykterist Nykterist definieras 1968 och 1975 enligt frågan ”Smakar ni vin
eller sprit någon gång?” och i LNU 1981 och 1991 som ”Smakar 
ni vin, starköl eller sprit någon gång?”. Dikotom variabel.

Ålder Kategoriseras i fyra grupper: 18-25, 26-45, 46-65, 66-76

Utbildning Uppdelningen i sju olika klasser för utbildning, från obligatorisk 
skola till universitetsexamen, speglar en komplicerad verklighet, 
där människor i olika åldrar har genomgått helt olika skolformer. 
Obligatorisk -  Kan betyda sexårig folkskola, eller, fr.o.m. 1950- 
talet, nioårig grundskola.
Yrke - Kan betyda utbildning inom den gamla yrkesskolan (1 år) 
som följde på folkskolan, praktiska folkhögskolelinjer (ej post 
gymnasiala) eller yrkesutbildning på gymnasiet (2 år).
Real - Den gamla realskolan innebar att man lämnade folkskolan 
vid åk 4 alternativt åk 5-6 (efter 1927), och läste teoretiska ämnen 
till åk 10. Avskaffades när grundskolan infördes.
Real + yrke -  Genomgången realskola gav behörighet till fack
högskolor som sjuksköterskeutbildning, tekniska utbildningar, 
handelsskolor samt folkskoleseminariet. Dessa var inte behörig- 
hetsgivande för universitetsutbildning.
Stud - H ar studentexamen eller treårig utbildning vid gymnasium. 
Vid gymnasiereformen 1964 fördes det gamla ”allmänna gymna
siet”, handels- och det tekniska gymnasiet samman. 
Postgymnasial - H ar studerat på universitet, högskola eller folk
högskola efter gymnasieexamen, två- eller 3-årig.
Universitet - H ar en högskoleexamen.

Klass - SEI I LNU använder man sig av den socioekonomiska indelningen
(SEI), inspirerad av Eriksons och Goldthorpes klassindelning. Den 
baseras på uppgivet yrke, och består i sin aggregerade form av sju 
kategorier:
Ej facklärd arbetare 
Facklärd arbetare 
Lägre tjänsteman
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Kontant
marginal

Umgänge

Civilstånd

Tjänsteman på mellannivå
Högre tjänsteman, inklusive fria yrkesutövare med akademiker
yrken
Företagare, ospecificerat antal anställda 
Lantbrukare, ospecificerad areal
Den som är pensionär, studerar eller är arbetslös, klassificeras 
enligt tidigare yrke. Hemarbetande klassificeras efter makes yrke. 
I denna studie har vi för gifta/samboende använt oss av den 
”dominansordning” som har presenterats av Erikson & 
Goldthorpe (1992). (För en diskussion, se även Erikson, 1984.) 
Totalt i LNU 1991 har 37 % av kvinnorna och 16 % av männen 
omklassificerats enligt dominansordningen. Detta gäller hela 
materialet, alltså inte bara gifta.

Huruvida respondenten på en vecka kan skaffa fram en
viss summa pengar (motsvarande 10 000 kronor 1991). Dikotom
variabel

I LNU ingår ett antal frågor om hur ofta man själv träffar eller får 
besök av släkt och vänner. Det är alltså frågan om ett rent fre- 
kvensmått. Av frågorna har ett additivt index (löper från 1-9) kon
struerats som kategoriserats i tre grupper. Eftersom kontaktfre
kvensen har ökat generellt under perioden har vi valt att justera 
kategoriernas brytgränser uppåt. Andelen som faller i den lägsta 
kategorin ligger kring 10 %, och den stora majoriteten faller inom 
mellangruppen. Den högsta gruppen fluktuerar mellan drygt 15 % 
till drygt 20 %. Var man väljer att placera brytpunkten är natur
ligtvis godtyckligt. Proportionen nykterister är mycket hög bland 
dem som ligger lägst för att sedan sjunka drastiskt och plana ut 
vid 4-5 poäng. Det tycks alltså vara särskilt intressant att titta på 
gruppen med lägst kontaktfrekvens.

Uppdelas i fyra kategorier: Gift/samboende, ensamstående, 
änka/änkling samt frånskild.
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