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Sammendrag 
Tittel: Mental helse og alkoholbruk i Malawi: Øker kvinners mentale helseplager i takt med 

partnernes alkoholbruk? 

Forfatter: Synnøve Berg Hovland 

Veileder: Henrik Natvig 

Datamaterialet: Oppgaven benyttet et allerede innsamlet datamateriale fra ALMA- 

studien som var et samarbeidsprosjektet mellom FORUT, SINTEF Oslo, Universitetet i 

Malawi og Universitetet i Oslo med flere (Eide et al., 2013).  

Forskningsspørsmål: Formålet med hovedoppgaven var å undersøke om malawiske 

kvinners mentale helseplager økte i takt med partnernes alkoholbruk. Oppgaven ønsket også 

å undersøke om det at kvinnene hadde opplevd fysisk misbruk kunne forklare en eventuell 

sammenheng mellom mennenes alkoholbruk og kvinnenes mentale helseplager. I tillegg ble 

fokus rettet mot forskjellene på menns selvrapporterte alkoholbruk og kvinnenes persepsjon 

av mennenes alkoholbruk.  

Metode og resultater:. Et spørreskjema ble distribuert til et representativt utvalg (N = 

1 795) fra den malawiske populasjonen fra 18 år hvor enten mannen eller 

ektefellen/samboeren (eller begge) hadde konsumert alkohol de siste 12 månedene. Enveis 

variansanalyser (ANOVA) viste at det var en signifikant sammenheng mellom mennenes 

alkoholbruk på kvinnenes mentale helseplager, både målt via mennenes selvrapport, F (4, 

1782) = 4,55, p < ,01), og via kvinnenes rapporterte persepsjon av mennenes drikking, F (4, 

1799) = 40,33, p < ,001. Sammenligning av mennenes selvrapport og kvinnenes rapport viste 

at det var en tydeligere økning i kvinnenes mentale helseplager ved bruk av kvinnenes 

rapport om mennenes drikking. Overraskende nok var det en nedgang i kvinnenes mentale 

helseplager fra gruppen med det nest høyeste alkoholbruksnivået til gruppen der mennene 

rapporterte det høyeste nivået. Hierarkiske multiple regresjonsanalyser viste at kvinnenes 

persepsjon av mennenes drikkefrekvens i 5 grupper forklarte mer av variansen (totalt 7,8 %) 

av kvinnenes mentale helseplager enn mennenes selvrapport (også 5 grupper) (totalt bare 0,5 

%).  Fysisk misbruk forklarte en signifikant del av variansen i kvinnenes mentale helseplager 

(11,2 %). Etter statistisk kontroll for fysisk misbruk hadde mennenes alkoholbruk (kvinnenes 

rapport) fortsatt en signifikant effekt på kvinnenes mentale helseplager med 3,6 % forklart 

varians utover det fysisk misbruk kunne forklare. Videre ble det funnet en signifikant 

interaksjonseffekt mellom kvinnenes alder og deres rapport om mennenes alkoholbruk som 

økte forklart varians på kvinnenes mentale helseplager med 0,3 %. Samlet viste analysene at 
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kvinnenes mentale helseplager økte i takt med partnernes alkoholbruk, også etter statistisk 

kontroll for opplevd fysisk misbruk, kvinnenes alder og kvinnenes utdanning.  

Diskusjon/konklusjon: Resultatene viser at malawiske kvinners mentale helseplager 

øker i takt med kvinnenes oppfattelse av partnernes alkoholbruk. Dette stemmer med hva 

tidligere forskning har vist om alkoholens negative effekter på de nærmeste pårørende og 

fattige kvinner spesielt. Resultatene viser også at fysisk misbruk naturlig nok er skadelig for 

kvinners mentale helse, men også at menns alkoholbruk har en negativ effekt på kvinners 

mentale helse selv etter statistisk kontroll for fysisk misbruk. Resultatene kan bidra til å øke 

fokus på hvordan malawiske kvinners mentale helse henger sammen med menns bruk av 

alkohol. Oppgaven kan dermed supplere tidligere forskning i å bidra med kunnskap som kan 

brukes til å utvikle god alkoholpolitikk og forebyggingsstrategier som kan fremme bedre 

mental helse blant kvinnene i landet. Intervensjoner kan rettes mot både å redusere/forebygge 

alkohol og mot å styrke kvinner generelt, eller mer spesifikt kvinner som har en partner som 

misbruker alkohol. Fremtidige studier bør imidlertid undersøke nærmere hvilke mekanismer 

som bidrar til å øke/redusere mentale helseplager og hvordan mentale helseplager kan 

forebygges.  
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1 Introduksjon 
Få studier har sett på sammenhengen mellom menns alkoholbruk og kvinners mentale helse i 

Malawi, men disse studiene indikerer at malawiske kvinner lider både fysisk, psykisk og 

økonomisk som følge av menns alkoholbruk (Braathen, 2008b; Braathen & Kvam, 2008). 

Studier fra Malawi oppfordrer derfor til mer forskning på alkoholens skadevirkninger i dette 

landet, spesielt hvilke konsekvenser menns alkoholbruk får for malawiske kvinner (Braathen, 

2008b; Braathen & Kvam, 2008; Eide et al., 2013; Natvig et al., 2014). 

Malawi er et av verdens fattigste land, og har omtrent 18 millioner innbyggere 

(Verdensbanken, 2018) I ALMA- studien rapporterte 27,3 % menn og 1,6 % kvinner at de 

hadde drukket alkohol de siste 12 månedene (Eide et al., 2013; Natvig et al., 2014). Økt 

tilgang på alkohol, og samtidig bedre økonomi, har bidratt til at flere utviklingsland har økt 

sitt alkoholbruk. Det forventes derfor en økning i alkoholbruk og alkoholrelaterte 

konsekvenser i Afrika (Natvig et al., 2014; Odejide, 2006). Det er derfor svært viktig å forske 

på dette feltet for å kunne utvikle gode forebyggingsstrategier for å forhindre økt fattigdom 

(Natvig et al., 2014; Odejide, 2006), spredning av HIV/AIDS (Kalichman, Simbayi, 

Kaufman, Cain & Jooste, 2007), mer vold i nære relasjoner (Kaplan, Hill & Mann-Deibert, 

2012; Nayak, Patel, Bond & Greenfield, 2010) og dårligere psykisk og fysisk helse som følge 

av alkoholmisbruk (Dawson, Grant, Chou & Stinson, 2007; WHO, 2014). 

Forskning på negative konsekvenser av alkohol har vist at alkoholmisbruk har en 

negativ effekt på de rundt oss og fører til dårlig mental helse for pårørende, spesielt for 

kvinner (Braathen, 2008b; Braathen & Kvam, 2008; Dawson et al., 2007; Hoel & Geirdal, 

2017; Hurcom, Copello & Orford, 2000; Tempier, Boyer, Lambert, Mosier & Duncan, 2006). 

Dette gjelder på tvers av ulike kulturer, hvor fattige kvinner er spesielt utsatt (Hoel & 

Geirdal, 2017; Morita et al., 2011; Nayak et al., 2010). Kvinner som har en partner med et 

høyt alkoholbruk har også større risiko for å bli utsatt for vold i nære relasjoner, noe som 

også har en negativ effekt på kvinners mentale helse (Greene, Furr-Holden & Tol, 2017; 

Kaplan et al., 2012; Karakurt, Smith & Whiting, 2014). 

Mental helse og tilfredshet (well-being) er en integrert og essensiell komponent i 

helse, og handler om mer enn fravær av psykiske lidelser (WHO, 2016). Mental helse er en 

viktig del av vår menneskelige evne til å tenke, føle, interagere, tjene til livets opphold og til 

å få et bra liv (WHO, 2016). Å styrke god mental helse er derfor helt essensielt for både 

individer og samfunn over hele verden (WHO, 2016).  
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Oppgaven vil på bakgrunn av dette undersøke om malawiske kvinners mentale 

helseplager øker i takt med partnernes alkoholbruk. Oppgaven vil også undersøke om 

mennenes alkoholbruk har en negativ effekt på kvinners mentale helse uavhengig av om de 

har opplevd fysisk misbruk. 

 

ALMA-prosjektet og FORUT 
ALMA var ett av flere prosjekter knyttet til rusmiddelbruk, fattigdom og helse i Malawi 

mellom 2007-2013. Formålet med prosjektene har vært å samle inn data som kan bidra til 

utviklingen av fremtidig politikk og forebyggingsstrategier i Malawi (Eide et al., 2013). 

ALMA var et samarbeid mellom FORUT, Universitetet i Malawi, National Statistical Office 

i Malawi, SINTEF Norge, Universitetet i Oslo, og Universitetet i Hedmark og en 

referansegruppe  (Eide et al., 2013). FORUTs satsing på rusforebygging i Malawi retter seg 

mot både forskning, kunnskapsoppbygging, opplæring, politisk arbeid og mobilisering av det 

sivile samfunnet (FORUT, 2018). FORUT har også mer spesifikt fokus på kvinner og life-

skills programmer, og hvordan menns uheldige oppførsel er til skade for både kvinner og 

menn (FORUT, 2018).  

 

Mental helse (WHO) 
 

”Mental health is defined as a state of well-being in which every individual realizes his or 

her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and 

fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community”(WHO, 2016).  

 

Mental helse og tilfredshet (well-being) er en integrert og essensiell komponent i helse, og 

handler om mer enn fravær av psykiske lidelser (WHO, 2016). Mental helse er en viktig del 

av vår menneskelige evne til å tenke, føle, interagere, tjene til livets opphold og til å få et bra 

liv (WHO, 2016). Styrking av mental helse er derfor essensielt for individer og samfunn i 

hele verden. En rekke sosioøkonomiske, miljømessige, psykologiske og biologiske faktorer 

kan innvirke på en persons mentale helse på et hvilket som helst tidspunkt i livet (WHO, 

2016). Dårlig mental helse er for eksempel assosiert med sosiale omveltninger i livet, 

stressende arbeidssituasjoner, kjønnsdiskriminering, sosial ekskludering, usunn livsstil, risiko 

for vold, fysisk dårlig helse og brudd på menneskerettigheter (WHO, 2016).  
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Å fremme god mental helse handler om lage gode leveforhold og miljøer som tillater 

og legger til rette for en sunn livsstil (WHO, 2016). Nasjonale politiske strategier bør derfor 

ikke kun rette seg mot psykiske lidelser, men også satse på forebygging og se på hvordan 

mental helse kan styrkes. Eksempler på forebyggingsstrategier som kan styrke mental helse 

og forebygge psykiske lidelser (WHO, 2016): 

• tidligere barndomsintervensjoner og støtte til barn (for eksempel hjemmebesøk for 

gravide, psykososiale intervnesjoner i barnehage eller støtteprogrammer for barn) 

• Sosioøkonomisk styrking av kvinner (for eksempel øke tilgang til utdanning og jobb) 

• Sosial støtte for eldre populasjoner (for eksempel dagsentere for eldre) 

• Programmer rettet mot sårbare grupper, inkludert minoriteter, migranter eller 

mennesker rammet av konflikter og katastrofer 

• Aktiviteter på skoler som promoterer mental helse 

• Programmer som forebygger vold (for eksempel redusere tilgjengelighet til alkohol 

og våpen) 

• Samfunnsutviklingsprogrammer  

• Reduksjon av fattigdom og sosial beskyttelse av de fattige 

• Antidiskrimineringslover og kampanjer 

• Styrke rettighetene, mulighetene og behandling av individer med psykiske lidelser 

 

Alkohol og alkoholrelatert skade 
Alkohol er det mest brukte rusmiddelet i verden, og har blitt brukt i mange kulturer over flere 

hundre år (WHO, 2014). Alkoholmisbruk utgjør en sosial og økonomisk byrde for samfunnet, 

og i 2012 skyldtes 3,3 millioner dødsfall alkoholbruk, det vil si  5,8 % av alle globale 

dødsfall (WHO, 2014). Langvarig høyt alkoholkonsum (minst 2 eller 3 SE per dag for 

henholdsvis kvinner og menn) øker risikoen for utvikling av sykdommer i nervesystemet, 

leversykdommer, betennelse i bukspyttkjertelen, høyt blodtrykk, hjerneslag, enkelte former 

for kreft og hjertearytmier. Man har de senere årene også funnet en sammenheng mellom 

alkohol og infeksjoner som HIV/aids og tuberkulose, sannsynligvis knyttet til at alkoholen 

hemmer immunforsvaret vårt (Folkehelseinstituttet, 2009). Forskning indikerer at et 

langvarig høyt alkoholkonsum også kan ha negative konsekvenser for vår mentale helse 

(WHO, 2014). Noen utvikler alkoholavhengighet, som kan føre til en rekke skadevirkninger 
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for personen selv og menneskene nær ham/henne. Reduksjon av et høyt alkoholkonsum kan 

dermed føre til reduksjon av symptomer (Bahorik et al., 2016). 

Forskning på alkoholrelaterte problemer har hovedsakelig fokusert på skade på egen 

helse, og har lagt mindre vekt på helsen og velferden til andre rundt den som drikker (WHO, 

2014). Skade som et resultat av andres alkoholbruk involverer både sosioøkonomiske 

konsekvenser, konsekvenser for fysisk og mental helse og skade på foster (WHO, 2014). I 

følge World Health Organization (WHO) trengs det å rettes mer oppmerksomhet mot 

hvordan vi kan redusere skaden alkoholen har mot andre enn den som drikker. Disse 

personene kan være en ektefelle/partner, barn, slektning, venn, nabo, kollega, en person som 

bor i samme hus, eller en fremmed (WHO, 2014). Skaden kan være relativt liten, som for 

eksempel å bli holdt våken om natten, eller svært alvorlig, som et handicap eller i verstefall 

døden. WHO (2014) deler inn skader av andres alkoholbruk på denne måten: 

 

• Fysisk skade: intensjonell (for eksempel overgrep) eller ikke-intensjonell (for 

eksempel trafikkulykke) 

• Omsorgssvikt: neglekt eller mishandling av andre 

• Skade på andres eiendom 

• Alkoholforgiftning: Fetal alcohol syndrome (FAS) eller svangerskapskomplikasjoner 

• Bekymring/uro (Loss of amenity/peace of mind). Kan gjelde både familiemedlemmer, 

venner, kolleger med flere. For eksempel en ektefelle som mister nattesøvn på grunn 

av han/hun bekymrer seg over partnerens alkoholbruk. 

 

En undersøkelse fra New Zealand fant at skade mot andre hadde høyere prevalens enn skade 

fra egen drikking (18 % versus 12 %), spesielt blant unge og kvinner (Connor & Casswell, 

2012). Den samme forskningsgruppen fant at jo større eksponering man hadde for ”heavy 

drinkers”, jo lavere var skårene på målinger for personal well-being og health status 

(Casswell, You  & Huckle, 2011). En australsk studie (Laslett et al., 2011) fant at mer enn 

2/3 av respondentene hadde blitt alvorlig skadet av andres drikking det siste året, og omtrent 

50 % av den australske populasjonen hadde blitt negativt påvirket av en fremmed persons 

drikking. Flere studier påpeker derimot at mer forskning er nødvendig for å kvantifisere 

effektene av andres alkoholbruk på lik linje som tobakk (WHO, 2014). 
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Alkoholens negative konsekvenser for kvinner 
Forskning på negative konsekvenser for partnere til alkoholmisbrukere indikerer at partnere 

har forhøyet risiko for å utvikle psykiske problemer som depresjon og angst, fysiske plager 

som hodepine, smerter i mage og bryst, pusteproblemer og stramme muskler 

(Folkehelseinstituttet, 2009). Behandling av alkoholmisbruket kan derfor i mange tilfeller 

føre til bedring den fysiske/psykiske helsen til partneren. Dessverre er det mange tilfeller 

hvor alkoholmisbruket opprettholdes og fører til at partneren enten tar helt avstand, eller at 

partneren også utvikler alkoholmisbruk eller avhengighet (Folkehelseinstituttet, 2009).  

Forskning på rusmiddelbruk og vold i nære relasjoner har funnet at menns 

alkoholmisbruk øker sannsynligheten for at kvinner blir utsatt vold og risikofylt seksuell 

atferd, og at dette fører til negative konsekvenser for kvinners mentale helse (Kaplan et al., 

2012; Karakurt et al., 2014; Nayak et al., 2010; WHO, 2014). Studier indikerer at 

ektefeller/partnere til ”heavy alcohol-users” har økt risiko for å få psykiske lidelser, som 

stemnings- og angstlidelser og posttraumatisk stresslidelse (Chandra, Satyanarayana & 

Carey, 2009; Dawson et al., 2007) og psykologisk stress (Hoel & Geirdal, 2017; Tempier et 

al., 2006). Kvinner ser også ut til å lide mer fra andres drikking enn menn, spesielt kvinner 

med lav sosioøkonomisk status (Greene et al., 2017). 

En amerikansk studie (Dawson et al., 2007) fant at alkoholproblemer hos partneren 

var knyttet til et stort omfang av helseproblemer hos kvinner. Kvinner som hadde partnere 

med alkoholproblemer opplevde oftere å bli et offer for kriminalitet (victimization), å bli 

skadet fysisk, stemningsforstyrrelser, angstlidelser og til å ha dårligere/middels helse, enn de 

kvinnene med partnere uten alkoholproblemer. De opplevde også mer stressende 

livshendelser og hadde lavere skårer på mental livskvalitet. Studien konkluderte med at 

partnerens alkoholproblemer fører til et stort omfang av helseproblemer for kvinner, også når 

man tar høyde for vold i nære relasjoner. Andre studier tyder også på at menns alkoholbruk 

har en negativ effekt i seg selv, men at alkoholen også kan være med på å forsterke de 

negative konsekvensene av partnervold har for kvinner (Kaplan et al., 2012; Nayak et al., 

2010) En populasjonsstudie fra India fant at et høyt alkoholbruk hos partner økte risikoen for 

psykiske lidelser med 2-3 ganger, hvor partnervold og alkoholrelaterte konsekvenser hver for 

seg medierte sammenhengen (Nayak et al., 2010). En nyere studie undersøkte alkohol og 

partnervold i 14 afrikanske land sør for Sahara (Greene et al., 2017). Av 84 878 kvinner 

mellom 15 og 49 år rapporterte 36 % at de hadde blitt utsatt for partnervold. De kvinnene 

som hadde en partner som drakk alkohol hadde 2,6 ganger større risiko for å ha opplevd 
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partnervold, sammenlignet med kvinnene som ikke rapporterte alkoholbruk hos partneren. 

SES modererte dette forholdet, slik at de kvinnene med lav SES og partner som drakk, hadde 

større risiko for å ha opplevd partnervold (Greene et al., 2017). 

Noen studier har sett nærmere på hvilken belastning stoffmisbruk kan ha for 

pårørende, og hvordan de tilpasser seg og mestrer dette på ulike måter (Hoel & Geirdal, 

2017; Hudson, Kirby, Clements, Benishek & Nick, 2014; Morita et al., 2011). Hoel og 

Geirdal (2017) undersøkte belastning, mestringsstrategier og mental helse hos pårørende (44 

kvinner og 3 menn) til personer med stoffmisbruk (alkohol, illegale rusmidler, 

medikamenter). Studien konkluderte med at de pårørende opplevde en betydelig belastning 

som følge av stoffmisbruket, og hadde høy risiko for mentale helseproblemer. Studien fant at 

økt belastning var assosiert med økt nivå av mentale helseproblemer og bruk av planlegging 

som mestringsstrategi. De pårørende brukte både problemfokusert- og emosjonsfokuserte 

mestringsstrategier for å takle situasjonen, og aksept for situasjonen var assosiert med bedre 

mental helse. Studien fremhevet bevisstgjøring av mestringsstrategier, støtte og veiledning 

som viktig når pårørende kommer i kontakt med helsevesenet.  

Heftet ”Å leve med en mann med alkoholproblemer” (Folkehelseinstituttet, 2009) 

basert på intervjuer av norske kvinner gir ett innblikk i opplevelsen av det å ha en mann med 

alkoholproblemer. Kvinnene forteller om ulike måter partnernes alkoholmisbruk påvirker 

dem, hvor mange sliter med ulike helseplager. Noen lever med en konstant uro og usikkerhet, 

utrygghet og frykt, og har en følelse av at de ikke lenger har kontroll over eget liv. Noen 

kjenner på en maktesløshet over situasjonen, får dårligere selvtillit og glemmer å ta vare på 

seg selv. Alkoholmisbruket kan også føre til problemer med parforholdet pga. manglende 

tillit, bitterhet, sinne, dårligere kommunikasjon og problemer i seksuallivet. Intervjuene gir et 

bilde av hvordan deres oppfatning av situasjonen og seg selv påvirker hvordan de har det, 

hvor aksept, åpenhet omkring problemene og gjenvinning av kontroll over eget liv ser ut til å 

være vesentlig for deres mental helse (Folkehelseinstituttet, 2009).  

 

Malawi og konsekvenser av alkohol 
Republikken Malawi har i dag omtrent 18 millioner innbyggere og er et av verdens fattigste 

land (Verdensbanken, 2018). Landet har en lav forventet levealder (ca. 63 år), høy 

barnedødelighet, samt høy forekomst av HIV/AIDS (Norad, 2018; Verdensbanken, 2018). I 

dag er ca. 8,8 % av menn og kvinner mellom 15-49 år smittet med HIV og dette er den 

hyppigste dødsårsaken i Malawi (Norad, 2018). I hovedstaden Lilongwe bor det ca. 900 000 
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innbyggere (Verdensbanken, 2018). Landet er svært tett befolket (198 innbyggere per km2 ), 

hvor ca. 80 % av befolkningen bor på landsbygda og livnærer seg av jordbruk. Dette gjør at 

landet er svært sårbart for svikt i avlinger og ustabile råvarepriser, og er i stor grad avhengig 

av bistand (Norad, 2018). Figur 1 viser et politisk kart over Malawi. Malawi er delt inn i 3 

regioner: nordlige, sentrale og sørlige Malawi. Disse er videre delt inn i 27 distrikter. 
 

 

Figur 1. Politisk kart over Malawi (Nations online project, 2018).  

ALMA- studien fant store kjønnsforskjeller når det gjaldt alkoholbruket i Malawi (Natvig et 

al., 2014). Av mennene, så rapporterte 27,3 % at de hadde drukket alkohol de siste 12 

månedene, mens kun 1,6 % av kvinnene rapporterte det samme (Natvig et al., 2014). Studien 

fant ikke en sammenheng mellom SES og alkoholkonsum, men fant derimot at menn drakk 

uavhengig av økonomi. Når det gjaldt alkohol og fysisk og mental helse, var det også 

kjønnsforskjeller. Menn med veldig dårlig (very poor) eller veldig god (very good) fysisk og 
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mental helse hadde det høyeste alkoholbruket. Blant kvinner, så hadde de med dårlig (poor) 

fysisk og mental helse det høyeste alkoholbruket (Eide et al., 2013).   

 Andel alkoholbrukere i Malawi høres lavt ut sammenlignet med Norge hvor ca. 80 % 

av befolkningen drikker (Folkehelseinstituttet, 2017). Alkoholbruket kan likevel få alvorlige 

konsekvenser både for enkeltpersoner, familier og samfunnet i Malawi (Odejide, 2006; 

WHO, 2014; Zverev, 2008). I WHO’s Global Status Report on Alcohol and Health (WHO, 

2014) står det at sammenhengen mellom lav sosioøkonomisk status og alkoholrelatert skade 

er et økende verdensproblem pga. liberalisering av verdensmarkedet og økt velstand. Økt 

tilgang på alkohol, og samtidig bedre økonomi, har bidratt til at flere utviklingsland har økt 

sitt alkoholbruk. Derfor forventes det også en økning i alkoholrelaterte sykdommer i disse 

landene. Forskning på alkoholrelatert skade i Afrika fremhever viktigheten av videre 

forskning innen dette feltet for å kunne utvikle gode forebyggingsstrategier for å redusere 

fattigdom (Natvig et al., 2014; Odejide, 2006; WHO, 2014), hindre spredning av HIV/AIDS 

(Kalichman et al., 2007), og redusere vold i nære relasjoner (Braathen, 2008b). En review om 

alkohol og rusmiddelbruk i Afrika konkluderte med at rusmiddelbruken øker i afrikanske 

utviklingsland, og at dette er med på å ødelegge for både familier, helse og samfunn 

(Odejide, 2006). Fattigdom fører til at folk bruker rusmidler for å føle seg bedre, men på lang 

sikt er dette med på å opprettholde problemer og hindre utvikling (Odejide, 2006). I de fleste 

afrikanske land består populasjonen av 40-50 % unge under 15 år , og denne gruppen er også 

mest sårbar for rusrelaterte skader. Økt rusmiddelbruk i denne gruppen fører derfor også til 

nedgang i arbeidskraft og landets produktivitet (Odejide, 2006). Å forske på alkohol og 

helsekonsekvenser i Malawi er derfor svært viktig med tanke på forebygging (Eide et al., 

2013; Natvig et al., 2014; Odejide, 2006). 

Forskning på rusmiddelbruk i Malawi og konsekvenser 

for kvinner  
Noen få studier har sett på sammenhengen mellom rusmiddelbruk og konsekvenser dette har 

for kvinner i Malawi. En studie fra 2005 undersøkte vold i nære relasjoner i Malawi ved å 

intervjue menn og kvinner hver for seg (Pelser et al., 2005). Intervjuene med menn fokuserte 

på holdninger mot kvinner og vold mot kvinner, mens intervjuene med kvinnene fokuserte på 

opplevd vold og holdninger mot mishandling av kvinner. Målet var å få intervjuet kvinner 

ved å lage en arena hvor de følte seg trygge nok til å snakke fritt. Dette ble gjort ved at 

mennene ble holdt opptatt med deres egne intervjuer. Utvalget bestod av 3 546 
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husholdninger, hvor 3 546 kvinner og 2 246 menn ble intervjuet. Når vold ble oppdaget, ble 

det stilt mer åpne spørsmål om detaljer rundt dette. Fysisk misbruk var den mest vanlige, 

hvor 30 % av kvinnene rapporterte å bli fysisk misbrukt av partneren, 25 % rapporterte 

emosjonelt misbruk, og 18 % rapporterte å bli seksuelt misbrukt.  I 71 % av alle 

husholdningene hadde menn det økonomiske ansvaret, og 28 % av kvinnene rapporterte 

økonomisk misbruk. Sammenlagt rapporterte 48 % av kvinnene vold og/eller mishandling i 

nære relasjoner. I 36 % av de rapporterte tilfellene av fysisk misbruk, ble det også rapportert 

at mennene var stoffpåvirket. Menns forklaringer til volden var misforståelser og uenigheter 

(27 %), alkohol og chamba (18 %), at menn så på dem selv som overlegne (8 %) og 

fattigdom og arbeidsløshet (7 %).  

Kvam & Braathen (2008) gjorde en studie på vold og misbruk av malawiske kvinner 

med funksjonsnedsettelser. Noen av kvinnene i studien fortalte at flere og flere i Malawi 

bruker rusmidler, og at menn ofte blir aggressive og voldelige når de har drukket. Kvinnene 

fremhevet viktighet av utdannelse og jobb for å styrke og øke respekten til kvinner. Dette 

gjaldt både å øke menns respekt for kvinner, og å øke kvinners respekt for hverandre.  

Braathen (2008b) gjorde videre to pilotstudier (Braathen 2008a & Braathen 2008b) 

som undersøkte omfanget og konsekvenser av rusmiddelbruk i Malawi. Den ene studien var 

en kvalitativ studie, hvor formålet var å undersøke nærmere hvordan malawiske menns 

rusmiddelbruk (alkohol og andre psykoaktive stoffer) påvirker kvinner. Dette ble gjort ved 

individuelle intervjuer, ustrukturerte samtaler og observasjon. Studien viser at mange 

malawiske kvinner lider både psykisk, fysisk og økonomisk som følge av mennenes 

alkoholmisbruk. Studien fant at rusmisbruk ofte hang sammen med økonomisk misbruk, 

fysisk misbruk og seksuelt misbruk av kvinner.   

Økonomisk misbruk skjer i følge studien fordi de fleste kvinner i Malawi er 

avhengige av mennene sine økonomisk for å kjøpe mat, klær osv. Mange av mennene som 

drikker er ofte ute av stand til å forsørge familiene godt nok, fordi de bruker tid og penger på 

å skaffe alkohol. Noen kvinner er derimot i stand til å forsørge seg selv med å selge nøtter 

eller lignende. Dette mener Braathen (2008b) at er en god måte å styrke kvinnene på, slik at 

de ikke blir like avhengige av menn og får mer respekt for seg selv og andre kvinner. 

‘The money he uses on beer, drinking and smoking; we can use it on useful things here at 

home, but he just can’t listen. So it’s my request to you all who drink and forget your families 

to stop drinking and take care of your families’ (kvinne, 24, Lilongwe) (Braathen, 2008b, s. 

36). 
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Fysisk misbruk av malawiske kvinner oppstår i følge studien ofte i forbindelse med at menn 

drikker alkohol eller røyker chamba (cannabis). I både Lilongwe og Chembe rapporterte folk 

at de hadde sett berusede menn som sloss og kranglet med andre, og ofte drar de hjem til 

konene og ender opp med å skjelle de ut eller være voldelige. Dette indikerer også at menns 

rusmisbruk øker risikoen for i vold i nære relasjoner i Malawi (Braathen, 2008b). Studien 

fant også en sammenheng mellom økonomisk misbruk og fysisk misbruk. Eksempelvis ved at 

noen menn kommer hjem etter å ha brukt opp penger på alkohol, og blir sinte og voldelige 

fordi konene ikke har laget mat til dem (Braathen, 2008b).  

”When he’s drunk, he becomes mad, he talks at the top of his voice, he beats me and he eats 

all the relish in the pot, which is not good. I am like a slave to him. I am not happy at all. I 

don’t enjoy marriage because we have no food, he spends his money on drinking and he 

comes home late” (kvinne 25, Lilongwe) (Braathen 2008b, s. 38). 

Seksuelt misbruk skjer i følge studien fordi mange menn føler at de har rett til å ha sex med 

konene sine når de vil, og ofte når de kommer hjem etter å ha drukket. Kvinnene liker 

derimot ikke dette, fordi mennene oppfører seg dårlig og lukter vondt. Kvinnene bekymrer 

seg også for HIV-smitte fordi mange av mennene er utro med ”bargirls” (prostituerte) når de 

drikker.  

”...men who use these substances change their behaviour. Some they start sleeping with 

bargirls, which is bad because they can contract STDs (sexually transmitted diseases). (...) I 

am saying this because I have seen it. A man transmitted a sexual disease because he was 

drinking too much and slept with bargirls, and when they are drunk they have no respect 

(...)” (kvinne, 28, Chembe) (Braathen, 2008b, s. 40). 

Braathen (2008b) bidrar med denne studien til å øke kunnskap om hvordan menns 

rusmiddelbruk kan være skadelig for kvinner i Malawi. Resultatene viser at det er en 

sammenheng mellom menns bruk av rusmidler og fysisk misbruk av kvinner, og at mennenes 

rusmiddelbruk fører til psykiske og økonomiske konsekvenser for kvinnene. Studien påpeker 

at det er viktig å både redusere menns rusmiddelbruk for å forebygge, men også se på 

hvordan man kan styrke kvinnene. Studien viser også at de tradisjonelle kjønnsrollene kan 

være med på å opprettholde at malawiske kvinner mangler respekt for seg selv og andre 

kvinner, og at menn også mangler respekt for kvinner (Braathen, 2008b). Braathen (2008b) 

fremhever at malawiske kvinner trenger å bli mer selvhjulpne og lære seg å sette pris på deres 
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eget bidrag til familien og samfunnet. Braathen (2008b) oppfordrer derfor til å øke fokus på 

bevissthet rundt rusmiddelbruk og hvordan dette påvirker kvinner, barn og familier i Malawi.  

Studien viser også at mange kvinner opplever en psykisk belastning som følge av 

menns alkoholbruk, også når det ikke er fysisk/seksuelt misbruk involvert. Noen kvinner er 

for eksempel bekymret for mennenes helse, mange skammer seg over mennenes oppførsel, er 

engstelige for at mennene er utro og føler seg neglisjert. Dette tyder på at malawiske kvinners 

mentale helse blir negativt påvirket av menns alkoholmisbruk, på lik linje som kvinner i 

andre land, og spesielt fattige kvinner (Braathen, 2008b; Dawson et al., 2007; Hoel & 

Geirdal, 2017; Morita et al., 2011; Nayak et al., 2010). 
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2 Forskningsspørsmål 
På bakgrunn av studier på alkoholens konsekvenser for andre, spesielt for kvinner, og hva 

studier fra Malawi har vist om sammenhengen mellom alkoholbruk, fysisk misbruk av 

kvinner og kvinners mentale helse, ønsker oppgaven å besvare følgende forskningsspørsmål:  

 

1) a) Øker kvinners mentale helseplager i takt med partnernes alkoholbruk? 

b) Er det forskjell i kvinners mentale helseplager ved bruk av mennenes selvrapporterte  

alkoholbruk versus kvinnenes persepsjon av mennenes drikkefrekvens? 

2) Er det en effekt av mennenes alkoholbruk på kvinnenes mentale helseplager uavhengig av 

fysisk misbruk? 
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3 Metode 
 

Utvalg 
Et screeningverktøy ble administrert til 31 676  selekterte husholdninger. Utvalget var 

representativt for den Malawiske voksne populasjonen og gjorde det mulig å bestemme 

proporsjonene av menn og kvinner (18 år +) som hadde drukket alkohol siste 12 måneder. 

Spørreskjemaet ble etisk klarert av komitéer i både Malawi og Norge. Malawi’s National 

Statistical Office’ (NSO) utvalgsprosedyrer ble fulgt for å beholde representativiteten til hele 

den voksne populasjonen i Malawi. NSO baserte stratifikasjonsprosedyrene på systematisk 

selekterte Enumeration Areas (EA) som forsikret at utvalget på 31 676 husholdninger 

matchet den urbane (18 %) og rurale (82 %) fordelingen i landet, samt proporsjonene av den 

voksne populasjonen, både i nordlige (13 %), sentrale (43 %) - og sørlige regioner. 

Populasjonen i alle de tre Malawiske regionene bestod av 45 % voksne (18 år +).   

Husholdninger med én enslig voksen (n = 5 209) og husholdninger hvor verken 

familiens overhode (the head) eller partneren (spouse) (n = 23 012) rapporterte noe 

alkoholbruk de siste 12 månedene, ble ekskludert fra det endelige utvalget. Både 

familieoverhodene (head) og partnerne (spouse) i utvalget på 1 795 husholdninger ble 

intervjuet separat med to nesten identiske standardiserte spørreskjemaer. Disse 

husholdningene ble systematisk utvalgt basert på husets beliggenhet i EA. De 10 første 

husholdningene som bestod av både familieoverhode og partner, og hadde minst én 

alkoholbruker i hvert EA, ble valgt ut til det endelige sub-utvalget. Disse fikk administrert et 

spørreskjema med spørsmål knyttet til alkohol og helse. Gjennomsnittsalderen i dette utvalget 

var 41,5 år for menn (SD = 14,5) og 35,5 år for kvinnene (SD = 13,0).  Gjennomsnittsantallet 

av personer per husholdning i utvalget på 26 467 husholdninger (ekskludert husholdningene 

med én enslig voksen), var 4,9, og det var 5,1 i utvalget på 1 795 selekterte husholdninger. 

Dette var nær gjennomsnittlig Malawisk husholdningsstørrelse på 4,5 personer.  

 

Prosedyre 
Spørreskjemaet ble administrert muntlig i respondentenes hjem av 10 trente malawiske 

intervjuere. Intervjuerne fikk veiledning av forskere fra SINTEF, Universitet i Oslo og Centre 

for Social Research  i 2 uker på Universitetet i Malawi. Dette inkluderte en pilotstudie som 
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testet datainnsamlingsinstrumentene. Feltarbeidet varte i 5 måneder: fra juni- oktober 2012. 

Datamaterialet ble deretter overført til CSPro og videre importert inn i SPSS for analyser. 

 

Variabler 
Alkoholbruket til mennene ble målt ved både selvrapportering og ved å spørre kvinnene om å 

rapportere partnernes (mennenes) alkoholbruk. Dette var viktig for å kunne si noe om 

validiteten til målet på alkoholbruk og for å undersøke eventuelle forskjeller. Det ble derfor 

benyttet to uavhengige variabler i analysene. 

 

Mennenes selvrapporterte alkoholbruk ble målt gjennom frekvensen/antall enheter av 

spesifikke typer alkoholholdig drikke siste 12 månedene (se spørsmål 28 og 29 i vedlegg 1). 

De 7 ulike typene drikke var Chibuku; Masese; Carlsberg green, stout eller special brew; alle 

andre typer øl og cider; vin; Kachasu (lokal gin); importert/industriell sprit på drikkepose 

eller flaske. Frekvensen ble målt på en ni-poeng skala rangert fra ”aldri de siste 12 

månedene” (1), ”7-11 ganger de siste 12 månedene” (5) til ”hver dag, eller nesten hver dag 

(9). For hver type drikke ble frekvensen kodet som antall dager de siste 12 månedene og 

kvantiteten ble omgjort til standardenheter (SE) definert som 12,5 gram 100% alkohol. Liter 

alkohol ble kalkulert gjennom følgende formel: summen av alle (SE*12,5*0,789)/1000.  

 

Alkoholbruket for menn rapportert av kvinnene ble målt ved å spørre kvinnene om hvor ofte 

partnerne (mennene) drakk alkoholholdig drikke siste 12 månedene (se spørsmål 50 i vedlegg 

1). Dette gjaldt de samme typene alkoholholdig drikke som mennene ble spurt om (Chibuku, 

Masese, Carlsberg green osv.) Frekvensen ble målt på en 9-poengskala rangert fra ”aldri de 

siste 12 månedene” (1), ”7-11 ganger de siste 12 månedene” (5) til ”hver dag, eller nesten 

hver dag” (9). Antall SE alkohol/liter alkohol ble ikke benyttet som mål for kvinnenes 

rapport, da dette ble ansett som å være et mer unøyaktig mål enn frekvens. Basert på tidligere 

forskning fra Malawi, er ikke alltid kvinnene til stede når partnerne deres drikker, som gjør 

det vanskelig for kvinnene å rapportere akkurat hvor mye (ant. alkoholenheter) partnerne 

deres drikker (Braathen, 2008b, Eide et.al, 2013). Frekvens ble derfor ansett som et 

tilstrekkelig og mer nøyaktig mål på alkoholbruket for menn rapportert av kvinnene.  

Mentale helseplager ble målt ved bruk av General Health Questionnaire-12 (GHQ-12). GHQ-

12 er et screeninginstrument som har blitt mye brukt til å fange opp mentale helseproblemer 
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og psykiske lidelser og har vist seg å ha god reliabilitet og validitet på tvers av ulike kulturer 

(Goldberg et al., 1997; Hoel & Geirdal, 2017; Liang, Wang & Yin, 2016). Deltakerne ble 

spurt om å rapportere nåværende eller nylige helseplager fra ”bedre enn vanlig”, ”samme 

som vanlig”, ”mindre enn vanlig” til ”mye mindre enn vanlig”. Spørsmålene var knyttet til 

ulike sider ved mental helse som konsentrasjon, bekymring, søvn, nedstemthet/glede, 

selvtillit, beslutningstaking, evne til å mestre problemer (se spørsmål 55 i vedlegg 1). Skalaen 

bestod av 12 enkeltledd, hvor cronbach alpha (α) ble beregnet til ,89.  

Fysisk misbruk ble målt ved å spørre hvor ofte kvinnene hadde opplevd fysisk misbruk de 

siste 12 månedene som følge av familie, venners, kollegers eller medstudenters drikking. Det 

ble her benyttet en 3- poengskala fra ”no times” (1), ”yes, once or twice” (2) til ”yes, more 

than twice” (3).  

 

Statistiske analyser 
Analysene ble gjort i statistikkprogrammet IBM SPSS Statistics. 

 

Forskningsspørsmål 1a. For å besvare det første forskningsspørsmålet ble det 

innledningsvis gjort en undersøkelse av den deskriptive statistikken til den avhengige 

variabelen (mentale helseplager), partnernes selvrapporterte alkoholbruk (målt i liter 100 % 

alkohol per år) og partnernes alkoholbruk rapportert av kvinnene (frekvens). Den deskriptive 

statistikken gir informasjon om de ulike variablene som ble undersøkt, både gjennomsnitt, 

standardavvik (SD) og min og max skåre. Deretter ble mennenes alkoholbruk (både 

selvrapport og kvinnenes rapport) satt inn i enkle regresjonsanalyser for å undersøke hvor 

mye av variansen de kunne forklare i kvinnenes mentale helseplager.  

 Etter dette var det ønskelig å undersøke sammenhengene nærmere ved å gruppere 

alkoholbruket. Først ble partnernes selvrapporterte alkoholbruk delt inn i ulike grupper av 

alkohol (3,4,5,6,7), for å se hvordan de mentale helseplagene varierte mellom ulike nivåer av 

alkohol. Dette ble undersøkt ved å gjøre enveis variansanalyser (ANOVA). ANOVA kan gi 

informasjon om 3 eller flere gjennomsnitt er like, og tester 0-hypotesen: at alle 

gruppegjennomsnittene er like. ANOVA kan derfor fortelle oss om den uavhengige 

variabelen har en effekt på den avhengige (Field, 2009). ANOVA kan derimot ikke gi 

spesifikk informasjon om hvilke grupper som er forskjellige, altså hvordan effekten utarter 



	

	16	

seg (Field, 2009). Det ble derfor foretatt post hoc analyser av partnernes rapport og kvinnenes 

mentale helseplager for å undersøke om gjennomsnittene av mentale helseplager var 

signifikant forskjellige mellom de ulike gruppene, og hvordan gjennomsnittene varierte 

mellom de ulike nivåene av alkohol.  

Det finnes en rekke ulike post hoc tester som varierer i forhold til hvor mye de 

kontrollerer for type I -og type II feil. Type I feil vil si at man finner en forskjell som ikke er 

der, og type II feil oppstår når testen mangler statistisk styrke: at testen ikke finner forskjeller 

som er der i virkeligheten (Field, 2009). Noen post hoc tester tar også mer høyde for ulikhet i  

utvalgsstørrelser og varians, og hvor mange sammenligninger av gjennomsnitt man skal gjøre 

(Field, 2009). Valget av post hoc tester baserer seg derfor på hva man i det enkelte tilfellet 

prioriterer av statistisk styrke og kontroll over type I-feil, og hvordan utvalgsstørrelsen og 

variansen er i gruppene man undersøker (Field, 2009). Levene’s test of homogentity of 

variances ble derfor brukt for å teste om variansen i de 5 gruppene var signifikant forskjellig. 

Dersom det er ulik varians i gruppene anbefaler Field (2009, s. 374) å bruke en post hoc test 

som tar høyde for dette, for eksempel Games-Howell procedure. Denne testen ble derfor 

benyttet som post hoc test, da denne testen har god statistisk styrke og er nøyaktig selv om 

variansen er ulik (Field, 2009). Post hoc testen Bonferroni ble også brukt for å undersøke om 

det ble forskjellige resultat ved bruk av ulike tester. 

Samme fremgangsmåte ble benyttet ved kvinnenes rapport om mennenes alkoholbruk 

(frekvens). Kvinnenes rapport ble delt i 5 ulike nivåer med tilnærmet 20 % i hver gruppe, og 

det ble foretatt ANOVA og deretter post hoc analyse ved bruk av Games-Howell procedure 

for å undersøke forskjellen mellom gruppene. 

 

Forskningsspørsmål 1b. For å besvare dette spørsmålet så ble resultatene av analysene for 

partnernes rapport og kvinnenes rapport sammenlignet, både grafisk og ved å undersøke om 

det var forskjeller i gjennomsnitt mellom de ulike nivåene av alkohol. Selv om ikke det 

samme målet på alkohol ble benyttet for partnerne og kvinnene (liter per år versus frekvens), 

var det rimelig å anta begge målene ville ha en lignende sammenheng med kvinnenes 

mentale helse.  

 

Forskningsspørsmål 2.  For å besvare dette spørsmålet ble det brukt hierarkiske multiple 

regresjonsanalyser til å undersøke og kontrollere effekten av fysisk misbruk på 

sammenhengen mellom mennenes alkoholbruk og kvinnenes mentale helseplager. 
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Lineære regresjonsanalyser baserer seg på korrelasjoner og er en metode som brukes 

når man ønsker å predikere verdier fra en variabel til en annen (Field, 2009). Dette gjøres ved 

å tilpasse en rett linje til verdiene (the method of least squares), slik at avstanden til verdiene 

fra linjen (residualene) blir minst mulig (Field, 2009, s. 200). Deretter kan man undersøke 

hvor godt modellen forklarer variansen i datasettet (Field, 2009). Ulike mål på hvor godt 

linjen passer til verdiene kan benyttes for å kunne si noe om hvor sterk sammenheng det er 

mellom variablene man undersøker. R2 forteller oss hvor mange prosent av variansen i den 

avhengige variabelen som kan forklares av modellen, F-verdien hvor mye variabilitet 

modellen kan forklare sett i forhold til hvor mye den ikke kan forklare, mens b-verdien 

forklarer stigningen til regresjonslinjen og styrken på forholdet mellom en prediktor og den 

avhengige variabelen. I multippel regresjonsanalyse brukes den standardiserte beta- verdien 

(β) til å sammenligne effekten av flere ulike prediktorer på den avhengige variabelen (Field, 

2009). I denne oppgaven ble multiple regresjonsanalyser benyttet for å finne ut hvor stor 

effekt fysisk misbruk hadde på kvinnenes mentale helseplager, og kontrollere for denne 

effekten for å kunne finne ut om mennenes alkoholbruk hadde en egen signifikant effekt på 

kvinnenes mentale helseplager. 
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4 Resultater 
Øker kvinners mentale helseplager i takt med partnernes 

alkoholbruk? 
 

Deskriptiv statistikk og reliabilitetsanalyser 

Den deskriptive statistikken gir informasjon om de ulike variablene som ble undersøkt i 

oppgaven. Tabell 1 viser antall respondenter (N), gjennomsnitt (M), standardvik (SD), samt 

laveste og høyeste verdi (min og max) for kvinners mentale helseplager og mennenes 

alkoholbruk (både mennenes selvrapport og kvinnenes rapport). I samme tabell oppgis også 

Cronbach’s alpha (α) for skalaen som ble benyttet for å måle kvinnenes mentale helseplager.  

 

 
Tabell 1.        

Deskriptiv statistikk av malawiske kvinners mentale helseplager og menns alkoholbruk                                                             

       

Variabler     N M SD Min Max α 

Mentale helseplager     1806 1,95 0,62 1 4 ,89 

Menns alkoholbruk 

Menns selvrapport (liter/år)  1787 8,03 12,56 0 186 

Kvinners rapport (frekvens)  1804 6,86 1,79 1 9 

 

 

Kvinnenes mentale helseplager og mennenes selvrapport 

Innledningsvis ble det undersøkt om mennenes alkoholbruk (både selvrapport og kvinnenes 

rapport) predikerte kvinnenes mentale helse og hvor mye varians de to prediktorene forklarte 

i mentale helseplager. To enkle regresjonsanalyser viste at det kun var kvinnenes rapport 

(frekvens siste 12 måneder) som predikerte mentale helseplager, β = ,243, p < ,001 (se tabell 

2). Resultatene viste også at kvinnenes rapport forklarte 5,9 % av variansen i mentale 

helseplager.  
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Tabell 2. 

Resultatet av to enkle regresjonsanalyser av mennenes alkoholbruk (selvrapport og kvinnenes rapport) og 

kvinnenes mentale helseplager. 

 

Prediktorer 

 

R2 

 

β 

Menns selvrapport ,000 

 

,009 

 

 

Kvinners rapport 

      

      ,059*** 

      

      ,243*** 

***p < ,001 

 

 

For å se etter kurvelineære sammenhenger ble mennene gruppert etter hvor mye alkohol de 

oppga å drikke. Deretter ble det undersøkt om det var forskjeller på kvinnenes mentale 

helseplager avhengig av mennenes selvrapporterte alkoholbruk. Både 3, 4, 5, 6 og 7 antall 

grupper ble undersøkt, men kun resultatene for 5 grupper er tatt med her, da analysene for de 

ulike gruppene viste samme mønster i resultatene, der gruppen av de mennene som drakk 

mest hadde partnere som rapporterte lavere nivå av mentale helseproblemer enn de som 

drakk litt mindre. En enveis variansanalyse (ANOVA) viste at det var en signifikant effekt av 

mennenes selvrapporterte alkoholbruk på kvinnenes mentale helse når alkoholbruket (liter/år) 

var inndelt i 5 nivåer, F (4, 1782) = 4,55, p < ,01). Figur 2 viser en grafisk fremstilling av 

kvinnenes gjennomsnittlige mentale helseplager sett i forhold til mennenes selvrapporterte 

alkoholbruk (100% alkohol i liter/år) inndelt i 5 nivåer. Tabell 3 viser den deskriptive 

statistikken til kvinnenes mentale helseplager sett i forhold til mennenes selvrapporterte 

alkoholbruk inndelt i 5 nivåer. 
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Figur 2. Grafisk fremstilling av malawiske kvinners gjennomsnittlige mentale helse sett i forhold til 5 nivåer av 

partnernes selvrapporterte alkoholbruk (liter/år). 

 

 

 

Tabell 3. 

       Deskriptiv statistikk av malawiske kvinners mentale helse sett i forhold til mennenes selvrapporterte alkoholbruk 

inndelt i 5 grupper  

        
  n M SD Min Max 

 

  

Alkoholbruk 

      
1 356 1,84 0,56 1 3,92 

  
2 358 1,93 0,61 1 4 

  
3 358 1  0,60 1 3,75 

  
4 346 2,03 0,67 1 4 

  
5 369 1,95 0,63 1 3,75     

 

 

Det ble videre gjort en undersøkelse av gruppeforskjeller ved bruk av post hoc testen Games-

Howell procedure. Testen indikerte at gjennomsnittet for mentale helseplager var signifikant 

forskjellig i gruppe 1 og 3 og 1 og 4. Analysene viste derimot at gjennomsnittet var lavere i 

1 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2 

2,2 

1 2 3 4 5 

Mentale helseplager 
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gruppe 5 enn i 4, og derfor ingen signifikant økning mellom gruppe 4 og 5 eller 1 og 5 (se 

”drop” på figur 2).  

 

Kvinnenes mentale helseplager og kvinnenes rapport 

Det ble videre foretatt analyser av kvinnenes rapport om mennenes alkoholbruk (frekvens) og 

kvinnenes mentale helse. Kvinnenes rapport ble også delt inn i 5 ulike nivåer av alkohol med 

tilnærmet 20 % i hver gruppe. ”Never in the last 12 months”, ”once in the last twelve 

months”, ”twice in the last twelve months og ”3-6 times in the last twelve months” og ”7-11 

times in the last 12 months ble slått sammen til det laveste alkoholnivået (1), 1-3 times in a 

month” ble satt til neste nivå (2), ”1-2 times a week” ble satt til tredje nivå, ”3-4 times a 

week” til fjerde og ”every day or nearly every day” til femte nivå. En enveis ANOVA viste 

en signifikant effekt av mennenes alkoholbruk basert på kvinnenes rapport inndelt i 5 nivåer 

på kvinnenes mentale helse, F (4, 1799) = 40,33, p < ,001.  

Post hoc analysen Games-Howell procedure indikerte at gjennomsnittet for mentale 

helseplager var signifikant forskjellig i gruppe 1 og 2, 1 og 3, 1 og 4 og 1 og 5. Det samme 

var gjennomsnittene i gruppe 2 og 4 og 2 og 5, i gruppe 3 og 5 og i gruppe 4 og 5. Figur 3 

viser en grafisk fremstilling av kvinnenes mentale helse sett i forhold til 5 nivåer av 

kvinnenes rapport om mennenes alkoholbruk. Tabell 4 viser den deskriptive statistikken til 

kvinnenes mentale helse sett i forhold til 5 nivåer av kvinnenes rapport om mennenes 

alkoholbruk (frekvens).  

 

 

 
Figur 3. Grafisk fremstilling av kvinners gjennomsnittlige mentale helse sett i forhold til kvinnenes rapport om 

mennenes alkoholbruk (frekvens) de siste 12 månedene. 
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Tabell 4. 

Deskriptiv statistikk av kvinnenes mentale helseplager sett i forhold til kvinnenes rapport om mennenes alkoholbruk.  

          n M SD Min Max     

Alkoholbruk 

      1 231 1,72 ,47 1 3,50 

  2 372 1,81 ,53 1 3,92 

  3 575 1,90 ,60 1 4 

  4 264 2,02 ,61 1 3,67 

  5 362 2,26 ,69 1 4     

 

 

Sammenlagt viser resultatene at partnernes alkoholbruk har en signifikant effekt på kvinners 

mentale helseplager, både målt ved mennenes selvrapport og kvinners rapport. Det er derimot 

en tydeligere sammenheng ved bruk av kvinnenes rapport, hvor de mentale helseplagene ser 

ut til å øke i takt med mennenes alkoholbruk.  

 

Er det forskjell i kvinnenes mentale helseplager ved bruk 

av mennenes selvrapporterte alkoholbruk versus kvinners 

persepsjon av mennenes drikkefrekvens? 
Sammenligningen av resultatene for menns selvrapporterte alkoholbruk (5 nivåer) og 

kvinnenes persepsjon av mennenes alkoholfrekvens  (5 nivåer) viste en forskjell i hvordan 

kvinnenes mentale helseplager varierte mellom nivå 4 og 5 på alkoholbruk. Post hoc analysen 

ved bruk av Games-Howell procedure viste at det var en signifikant økning i mentale 

helseplager ved kvinnenes rapport fra 4 til 5 nivå, men ingen signifikant økning ved 

mennenes rapport. Når mennene rapporterer ser det altså ut som kvinnene får færre mentale 

helseplager når alkoholbruket øker fra 4 til 5 nivå. Det ble derfor gjort videre analyser av 

hvorfor denne ”dropen” mentale helseplager er tilstede ved mennenes selvrapport, men ikke 

når kvinnene rapporterer. For å prøve å finne ut hva som kunne forklare ulikheten i 

rapportering, var det derfor interessant å se nærmere på hvilke kvinner som ble målt i gruppe 

5, basert på både mennenes og kvinnenes og rapport om alkohol. 3 ulike grupper kvinner ble 
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undersøkt nærmere: 

 

• Kvinnegruppe 1: De kvinnene som rapporterte det høyeste alkoholbruket (5) hos 

mennene sine og som hadde menn som rapporterte det samme (5). 

• Kvinnegruppe 2: De kvinnene som hadde menn som rapporterte det høyeste 

alkoholbruket (5), men som selv rapporterte lavere (1-4). 

• Kvinnegruppe 3: De kvinnene som selv rapporterte det høyeste alkoholbruket (5), 

men som hadde menn som rapporterte lavere alkoholbruk (1-4). 

 

Det ble undersøkt om det var gjennomsnittlige forskjeller mellom disse kvinnene på mentale 

helseplager, kvinnenes og mennenes alder, kvinnenes og mennenes utdanning, og hvor ofte 

hadde kvinnene opplevd fysisk misbruk de siste 12 månedene. Tabell 5 viser gjennomsnittet 

av mentale helseplager for de 3 ulike gruppene, alder (kvinnene og mennene deres), 

utdanning (kvinnene og mennene) og opplevd fysisk misbruk siste 12 månedene. Figur 4 

viser en grafisk fremstilling av gjennomsnittet for mentale helseplager i de tre 

kvinnegruppene. Figur 5 viser en grafisk fremstilling av gjennomsnittsalderen til både 

kvinnene og mennene deres, figur 6 en grafisk fremstilling av gjennomsnittlig utdanning hos 

kvinnene og mennene og figur 7 en grafisk fremstilling av gjennomsnittet av hvor ofte de 

ulike kvinnene hadde opplevd fysisk misbruk de siste 12 månedene.  

 

 
Tabell 5. 

Gjennomsnittet av mentale helseplager, alder, utdanning og fysisk misbruk målt hos 

 kvinner i gruppe 5 på mennenes alkoholbruk (selvrapport og kvinnenes rapport). 

  Kvinnegruppe  

Variabler 1 2 3 

Mentale helseplager 2,18 1,82 2,31 

Alder  

          Kvinner 

          Menn 

 

3,83 

4,80 

 

3,25 

4,21 

 

4,20 

5,24 

Utdanning 

          Kvinner 

          Menn 

 

2,56 

2,87 

 

2,58 

3,03 

 

2,33 

2,64 

Fysisk misbruk 1,66 1,28 1,61 
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Figur 4. Grafisk fremstilling av gjennomsnittet for mentale helseplager til kvinner i gruppe 5 på mennenes 

alkoholbruk (selvrapport og kvinnenes rapport) 

 

 

 

 
Figur 5. Grafisk fremstilling av gjennomsnittsalderen for kvinner og mennene deres i gruppe 5 på mennenes 

alkoholbruk (selvrapport og kvinnenes rapport). 
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Figur 6. Grafisk fremstilling av gjennomsnittlig utdanning for kvinner og mennene deres i gruppe 5 på 

mennenes alkoholbruk (selvrapport og kvinnenes rapport). 

 

 

 

 
Figur 7. Grafisk fremstilling av gjennomsnittet for opplevd fysisk misbruk siste 12 månedene for kvinner i 

gruppe 5 på mennenes alkoholbruk (selvrapport og kvinnenes rapport). 

 

 

De kvinnene som rapporterer at mennene deres drikker alvorlig mye, men hvor mennene 

rapporterer mindre (kvinnegruppe 3), ser altså ut til å ha noen sårbarhetstegn som kan henge 

sammen med at de rapporterer flere mentale helseplager. Kvinnene som ble målt i 

kvinnegruppe 2 ser derimot ut til å ha noen styrker som kan henge sammen med at de 
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rapporterer færre mentale helseplager: de er yngre, har menn som er yngre, har menn som har 

mer utdanning, har selv mer utdanning og har sjeldnere opplevd fysisk misbruk de siste 12 

månedene enn de andre kvinnene. Det var derimot ikke så stor forskjell i gjennomsnittet på 

mentale helseplager, alder, utdanning og fysisk misbruk mellom kvinnegruppe 1 og 3 (se 

tabell 5). 

 

Er det en effekt av mennenes alkoholbruk på kvinnenes 

mentale helseplager uavhengig av fysisk misbruk? 
Det ble videre gjort multiple hierarkiske regresjonsanalyser for å undersøke effekten av 

fysisk misbruk på mentale helseplager, og kontrollere for denne effekten for å kunne 

undersøke om mennenes alkoholbruk hadde en egen effekt på kvinnenes mentale helseplager. 

Det ble også foretatt to hierarkiske multiple regresjonsanalyser for å kontrollere for 

kvinnenes alder og utdanning, da de tidligere analysene viste en forskjell på utdanning og 

alder mellom kvinnene som rapporterte flest og færrest mentale helseplager i gruppe 5. 

Studier viser også at eldre kvinner oftere har nedsatt funksjonsevne, og at utdanning kan være 

en måte å styrke kvinners mentale helse på (Braathen, 2008b; Payne, Mkandawire & Kohler, 

2013; WHO, 2016).  

 

Hvor mye av variansen i mentale helseplager kan forklares av mennenes versus 

kvinnenes rapport? 

Innledningsvis ble det foretatt enkle regresjonsanalyser av mennenes selvrapporterte 

alkoholbruk (5 nivåer) og kvinnenes mentale helseplager, og kvinnenes rapport om mennenes 

alkoholbruk (5 nivåer) og kvinnenes mentale helseplager. Resultatene viste at mennenes 

selvrapport forklarte en signifikant del av variansen i mentale helseplager, R2 = ,005, p < ,01 

(β = ,069, p < ,01). Resultatene viste også at kvinnenes rapport predikerte mer av variansen i 

mentale helseplager enn mennenes rapport, R2 = ,078, p < ,001 (β = ,279, p < ,001). Tabell 6 

viser resultatet av begge regresjonsanalysene. 
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Tabell 6. 

Resultatet av to enkle regresjonsanalyser av mennenes alkoholbruk (mennenes og kvinnenes rapport inndelt i 5 

nivåer) og kvinnenes mentale helseplager 

Prediktorer R2 β 

Mennenes rapport ,005** ,069** 

 

Kvinnenes rapport ,078*** ,279*** 

***p < ,001, **p < ,01 

 

 

Opplevd fysisk misbruk de siste 12 månedene 

En hierarkisk multippel regresjonsanalyse i to steg viste en signifikant effekt av både fysisk 

misbruk og mennenes alkoholbruk (kvinnenes rapport) på mentale helseplager, men ingen 

signifikant interaksjonseffekt mellom fysisk misbruk og kvinnenes rapport om mennenes 

alkoholbruk på mentale helseplager (se tabell 7). En annen hierarkisk multippel 

regresjonsanalyse i to steg undersøkte effekten av fysisk misbruk på mentale helseplager, og 

om det fortsatt var en effekt av mennenes alkoholbruk på kvinnenes mentale helseplager etter 

det ble kontrollert for fysisk misbruk. Resultatene viste en signifikant effekt av fysisk 

misbruk på kvinnenes mentale helseplager, β = ,277, p < ,001, med 11,2 % forklart varians 

(R2  = ,112, p < ,001). Resultatene viste også at det fortsatt var en signifikant effekt av 

mennenes alkoholbruk på mentale helseplager etter at det ble kontrollert for fysisk misbruk, β 

= ,199, p < ,001, med 3,6 % forklart varians (R2 change = ,036, p < ,001) (se tabell 8). 

 
 

Tabell 7. 

Hierarkisk multippel regresjonsanalyse av fysisk misbruk, mennenes alkoholbruk (kvinnenes rapport) og  

interaksjonsleddet fysisk misbruk*kvinnenes rapport. 

 Prediktorer ΔR2  β 

Steg 1 

 

 

Steg 2 

Fysisk misbruk 

Kvinnenes rapport 

 

Fysisk misbruk*kvinnenes 

rapport                                                       

 

,148*** 

 

,000  

,277*** 

,198*** 

 

,024  

***p < ,001 
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Tabell 8. 

Hierarkisk multippel regresjonsanalyse av fysisk misbruk og mennenes alkoholbruk (kvinnenes rapport) 

 Prediktorer ΔR2  β 

Steg 1 

 

 

Steg 2 

Fysisk misbruk 

 

 

Kvinnenes rapport 

,112*** 

 

 

,036*** 

,335*** 

 

 

,199*** 

***p < ,001 

 

 

Kvinnenes alder  

Da tidligere analyser viste en ulikhet i alder mellom kvinnene som rapporterte flest og færrest 

mentale helseplager i gruppe 5 (se tabell 5 og figur 4), ble det undersøkt om kvinnenes alder 

kunne være en mulig 3. variabel, som kunne ha en interaksjonseffekt med mennenes 

alkoholbruk på kvinnenes mentale helseplager. En mulig forklaring kunne jo vært at jo eldre 

man blir, jo mer sårbar er man for å få mentale plager som følge av partnerens alkoholbruk 

(moderatoreffekt). En annen forklaring kunne jo vært at både alkoholbruk og mentale 

helseplager øker i takt med alder, og at sammenhengen mellom alkohol og mentale helse 

derfor ikke er reell (spuriøs effekt): man drikker mer jo eldre man blir, og man får dårligere 

mental helse jo eldre man blir. Mange eldre kvinner i Malawi har også funksjonsnedsettelser, 

og har derfor også dårligere mental helse (Payne et al., 2013). 

 For å undersøke dette ble det foretatt en hierarkisk multippel regresjonsanalyse i to 

trinn: i første trinn ble de to hovedeffektene, mennenes alkoholbruk (kvinnenes rapport 

inndelt i 5 nivåer) og kvinnenes alder, lagt inn. I neste trinn ble interaksjonsleddet 

alder*kvinnenes rapport innført. Interaksjonsleddet ble laget ved å multiplisere sammen 

kvinnenes rapport og kvinnenes alder. Analysene viste at det var en signifikant 

interaksjonseffekt mellom alder og kvinnenes rapport (β = -,167, p < ,05) på mentale 

helseplager som forklarte 0,3% mer av variansen i mentale helseplager (R2 change = ,003, p 

< ,05)  (se tabell 9). Deretter ble det foretatt en ny hierarkisk multippel regresjonsanalyse 

hvor alder ble lagt inn i steg 1 og mennenes alkoholbruk (kvinnenes rapport inndelt i 5 

nivåer) i steg 2. Disse analysene indikerte at kvinnenes rapport fortsatt hadde en signifikant 

effekt på mentale helseplager etter at det ble kontrollert for alder (β = ,276, p < ,001) med 

7,6% mer forklart varians (R2 change = ,076, p < ,001) (se tabell 10).  



	

	 29	

 
 

Tabell 9. 

Hierarkisk multippel regresjonsanalyse av mennenes alkoholbruk (kvinnenes rapport inndelt i 5 nivåer), 

kvinnenes alder og interaksjonsleddet alder*kvinnenes rapport 

 Prediktorer ΔR2 β 

Steg 1 

 

 

 

Steg 2 

Kvinnenes rapport 

Kvinnenes alder 

 

 

Alder *kvinnenes rapport 

 

,081*** 

 

 

,003* 

,276*** 

,055* 

 

 

- ,167* 

***p < ,001, *p < ,05 

 

 

Tabell 10. 

Hierarkisk multippel regresjonsanalyse av kvinnenes alder og mennenes alkoholbruk (kvinnenes rapport inndelt 

i 5 nivåer) 

 Prediktorer ΔR2  β 

Steg 1 

 

 

 

Steg 2 

Alder kvinne 

 

 

 

Kvinnenes rapport) 

,005** 

 

 

 

,076*** 

,068** 

 

 

 

,276*** 

***p < ,001, **p < ,01 

 

 

Kvinnenes utdanning 

Da tidligere analyser også viste en ulikhet i utdanning mellom kvinnene som rapporterte flest 

og færrest mentale helseplager i gruppe 5 (se tabell 5), ble det også kontrollert for utdanning. 

En forklaring kunne vært at jo mer menn drikker, jo mindre utdanning har kvinnene, og at det 

egentlig er utdanning som i størst grad påvirker mental helse, og ikke alkoholbruket. Studier 

tyder også på at utdanning kan være med å styrke kvinner, slik at de får mer respekt for seg 

selv og andre kvinner, og blir mindre avhengige av mennene sine økonomisk (Braathen, 

2008b; WHO, 2016). En enveis ANOVA viste at kvinnenes utdanning hadde en signifikant 

effekt på kvinnenes mentale helse, F (5, 1800) = 5,56, p < ,001. Jo høyere fullført utdanning, 

jo færre mentale helseplager (se figur 8). Videre hierarkiske multiple regresjonsanalyser viste 

at utdanning predikerte en signifikant del av variansen i mentale helseplager (β = -,121, p < 
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,001), R2 = ,015, p < ,001. Det var derimot ingen signifikant interaksjonseffekt mellom 

mennenes alkoholbruk (kvinnenes rapport) og kvinnens utdanning på mentale helseplager. 

Etter at det ble kontrollert for utdanning hos kvinnene, forklarte kvinnenes rapport fortsatt en 

signifikant del av variansen i mentale helseplager (β = ,285, p < ,001) med 8,1 % forklart 

varians, R2 change = ,081, p < ,001. Resultatene viser derfor at utdanning har en effekt på 

mental helse, men at når det blir kontrollert for utdanning har mennenes alkoholbruk fortsatt 

en signifikant effekt på kvinnenes mentale helseplager. 

 

 
Figur 8 . Grafisk fremstilling av kvinners gjennomsnittlige mentale helse sett i forhold til kvinners utdanning. 

 

 

Oppsummert viser resultatene at mennenes alkoholbruk målt ved både selvrapport og 

kvinnenes rapport, fysisk misbruk, kvinnens alder og kvinnenes utdanning har en signifikant 

effekt på kvinnenes mentale helseplager. I tillegg viser resultatene at det er en 

interaksjonseffekt mellom alder og mennenes alkoholbruk (kvinnenes rapport) på kvinnens 

mentale helseplager, som vil si at jo eldre kvinnene er, jo flere mentale helseplager 

rapporterer de når mennenes alkoholbruk øker. Resultatene viste også at mennenes 

alkoholbruk hadde en signifikant effekt på kvinnenes mentale helseplager etter at det ble 

kontrollert for både fysisk misbruk, kvinnenes alder og kvinnenes utdanning. 
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5 Diskusjon 
 

Øker kvinners mentale helseplager i takt med partnernes 

alkoholbruk? 
For å besvare forskningsspørsmål 1a ble det først undersøkt om mennenes alkoholbruk (både 

mennenes selvrapport og kvinnenes rapport) kunne predikere kvinnenes mentale helseplager. 

To enkle regresjonsanalyser viste at det kun var kvinnenes persepsjon av mennenes 

drikkefrekvens som predikerte mentale helseplager, men ikke mennenes selvrapporterte 

alkoholbruk. Dette var et uventet resultat, og det ble derfor gjort videre variansanalyser 

(ANOVA) for å undersøke forskjeller i gjennomsnitt etter å ha gruppert alkoholbruket.  

To enveis variansanalyser (ANOVA) viste en signifikant effekt av mennenes 

alkoholbruk på kvinners mentale helseplager. Dette gjaldt både ved mennenes selvrapport 

(100 % liter alkohol/år) inndelt i 5 grupper, F (4,1782) = 4,55, p < ,01, og ved kvinnenes 

rapport (frekvens) inndelt i 5 grupper, F (4, 1799) = 40,33, p < ,001. Post hoc analysene 

(Games-Howell) viste at det var signifikante gruppeforskjeller mellom nivå 1 og 3 og 1 og 4 

ved mennenes selvrapport. Ved kvinnenes rapport viste post hoc analysene at det var 

signifikante forskjeller i gjennomsnitt mellom alle nivåene av alkohol, unntatt mellom nivå 2 

og 3 og 3 og 4. Sammenlagt viser disse resultatene at kvinnenes mentale helseplager øker i 

takt med partnernes alkoholbruk, men at det var en tydeligere økning mellom de ulike 

gruppene ved bruk av kvinnenes persepsjon av mennenes drikkefrekvens.  

Disse resultatene stemmer overens med hva tidligere forskning på mental helse hos 

partnere til personer med alkoholproblemer/stoffmisbruk har vist, nemlig at alkoholmisbruk 

har en negativ effekt på de rundt oss (Casswell et al., 2011; Connor & Casswell, 2012; Laslett 

et al., 2011; WHO, 2014)), våre nærmeste pårørende, og kvinner spesielt (Braathen, 2008b; 

Braathen & Kvam, 2008; Dawson et al., 2007; Hoel & Geirdal, 2017; Hurcom et al., 2000; 

Tempier et al., 2006). Dette gjelder også på tvers av ulike kulturer, hvor fattige kvinner er 

spesielt utsatt (Braathen, 2008b; Greene et al., 2017; Hoel & Geirdal, 2017; Morita et al., 

2011; Nayak et al., 2010). 

Grunnen til at det ble funnet en sterkere effekt av kvinnenes rapport, kan henge 

sammen med at det er den subjektive tolkningen og opplevelsen av alkoholbruket som i størst 

grad påvirker kvinnenes mentale helse (Beck & Haigh, 2014; Hoel & Geirdal, 2017). Dette 

kan forklares av veletablert psykologisk teori om at våre følelser, tanker og atferd henger 
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sammen med hvordan vi sanser og persiperer verden rundt oss, ikke nødvendigvis hvordan 

verden reelt sett er (Bandura, 1986; Bandura, 2001; Beck & Haigh, 2014). Ulike 

selvprosesser er i stor grad involvert i hvordan vi for eksempel regulerer oppmerksomhet, 

hvordan vi skjematisk prosesserer hendelser, hvordan vi representerer og rekonstruerer 

minner i hukommelsen, motivasjon, emosjonsaktivering, psykobiologisk fungering og hvor 

effektivt de ulike kognitive og atferdsmessige funksjonene blir aktivert og brukt i dagliglivet 

(Bandura, 1986; Bandura, 2001; Beck & Haigh, 2014). I undersøkelser, forebygging og 

behandling av mentale helse og psykiske lidelser, er det derfor viktig å ta hensyn til disse 

prosessene (Beck & Haigh, 2014; Hoel & Geirdal, 2017; Natvig et al., 2014; WHO, 2016; 

Aas, Jakobsen & Anderssen, 1996).  

Hvor stor belastning pårørende til personer med rusmiddelproblemer opplever og valg 

av mestringsstrategier, kan også ha en effekt på deres mentale helse (Hoel & Geirdal, 2017). 

Dersom noen malawiske kvinner opplever at partnerne drikker daglig, vil det sannsynligvis 

spille en mindre rolle hvor ofte partnerne faktisk drikker for hvor mye kvinnene bekymrer 

seg, hvor stresset de er, om de sover godt, hvor nedstemte de føler seg, om de har 

skyldfølelse eller skammer seg over situasjonen (Braathen, 2008b; Hoel & Geirdal, 2017). 

 Tidligere forskning på alkohol og helse i Malawi gir et innblikk i hvordan de 

malawiske kvinnene opplever og forholder seg til mennenes alkoholbruk og alkohol generelt 

(Braathen, 2008b; Braathen & Kvam, 2008; Eide et al., 2013; Natvig et al., 2014; Pelser et 

al., 2005). Mange malawiske kvinner har negative holdninger til alkohol, og opplever stor 

belastning og negative konsekvenser i forbindelse med mennenes alkoholmisbruk, både i 

form av fysisk/seksuelt/økonomisk misbruk og relasjonelle problemer (Braathen, 2008b; 

Braathen & Kvam, 2008; Eide et al., 2013; Natvig et al., 2014; Pelser et al., 2005). Jo mer 

alkohol partnerne bruker, jo verre ser ofte situasjonen ut for kvinnene og familiene (Braathen, 

2008b). Når partnerne misbruker alkohol blir de ofte høylytte og fornærmer andre, blir 

irrasjonelle og er oftere utro, slik at kvinnene bekymrer seg for HIV-smitte, føler seg 

neglisjert og skamfulle (Braathen, 2008b). En strategi som kommer frem i intervjuer med 

disse kvinnene er at de prøver å være ”gode koner” for mennene sine for å prøve å 

forhindre/redusere at mennene drikker:  

 

”We teach each other how to cook delicious meals for our husbands so we can attract them 

with food and not going out for drinking” (kvinne 33 år, Lilongwe) (Braathen, 2008b, s. 33).  
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Dette kan tyde på at kvinnene prøver å jobbe mot/kompensere for alkoholbruket ved å ta på 

seg mer ansvar, at de kanskje tenker mer på å tilfredsstille mennenes behov enn sine egne, og 

at det er opp til dem å løse situasjonen. Dette kan være med på å forklare hvorfor kvinnene 

får dårligere mental helse jo mere partnerne drikker (Braathen, 2008b; Folkehelseinstituttet, 

2009; Hoel & Geirdal, 2017). Mange malawiske menn hevder at de drikker fordi de ikke har 

annet å gjøre pga. mangel på arbeid eller andre aktiviteter (Eide et al, 2013). Intervjuer med 

malawiske kvinner og andre menn forteller derimot en annen historie: at mennene ofte går på 

jobb, men velger likevel å bruke store deler av det de tjener på alkohol i stedet for mat, klær 

osv. Dersom mennene først har blitt avhengige kan dette føre til at de prioriterer alkoholen 

over andre behov og plikter (Braathen, 2008b; Folkehelseinstituttet, 2009, WHO, 2014). 

Dette påvirker videre konene og familiene deres ved at pengene brukes opp, de begynner å 

oppføre seg irrasjonelt, begynner å lyve og skjelle ut konene sine, blir voldelige eller 

neglisjerer konene og barna sine (Braathen, 2008b; Folkehelseinstituttet, 2009). Dette blir en 

stor belastning for konene og fører til økte mentale helseplager og nedsatt funksjonsevne, 

som at de føler seg utrygge, bekymrer seg, sover dårlig eller skammer seg over situasjonen 

(Braathen, 2008b; Folkehelseinstituttet, 2009). 

 

Er det forskjell i kvinnenes mentale helseplager ved bruk 

av mennenes selvrapporterte alkoholbruk versus 

kvinnenes persepsjon av mennenes drikkefrekvens? 
For å besvare forskningsspørsmål 1b ble resultatene fra analysene ved bruk av selvrapport og 

kvinnenes rapport sammenlignet grafisk og ved å undersøke forskjeller i gjennomsnitt 

mellom de ulike gruppene. Post hoc analysene viste at jo mer kvinnene rapporterte at 

mennene deres drakk, jo flere mentale helseplager rapporterte de. Ved menns selvrapport 

viste analysene at mentale helseplager ble verre fra 1 til 4 nivå, men ikke fra 1 til 5 eller fra 4 

til 5 nivå (se ”drop” fra gruppe 4 til 5 på figur 2). Det ble derfor gjort videre undersøkelser av 

kvinnene som ble målt i gruppe 5 basert på både mennenes og kvinnenes rapport.  

Resultatene viste at de kvinnene som rapporterte det høyeste alkoholbruket (gruppe 

5), men som hadde menn som rapporterte mindre (gruppe 1-4), hadde noen sårbarhetstegn 

som kan ha ført til at de rapporterte et høyere alkoholbruk enn partnerne sine, enten ved at 

partnerne underrapporterte, eller at kvinnene overrapporterte. Disse kvinnene hadde mindre 

utdanning, hadde partner med mindre utdanning, var eldre, hadde partner som var eldre, enn 
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kvinnene som rapporterte færrest mentale helseplager i gruppe 5. En mulig forklaring kan 

være at disse kvinnene rapporterer at mennene deres drikker mer enn det de gjør, fordi de 

opplever alkoholbruket som en større belastning og at det potensielt kan få større negative 

konsekvenser for dem enn de andre kvinnene (Hoel & Geirdal, 2017). Kanskje har de heller 

ikke den samme evnen til å klare seg selv på grunn av høy alder og lite kunnskap/utdanning, 

og er mer avhengige av partnerne sine økonomisk og relasjonelt. En annen mulig forklaring 

kan være at disse kvinnene rapporterer riktig om hvor mye partnerne deres drikker, men at 

det er disse sårbare kvinnene som typisk har partnere som underrapporterer. Dersom disse 

kvinnene lever med partnere som lyver om hvor mye de faktisk drikker, og prøver å dekke 

over at de har et problem, kan dette føre til høyere belastning, mer utrygghet og skam over 

situasjonen, problemer i relasjonen, og dermed føre til at kvinnenes mentale helse blir 

dårligere (Braathen, 2008b; Hoel & Geirdal, 2017; Morita et al., 2011). En kan videre tenke 

seg til at disse partnerne også er uærlige på andre områder, for eksempel at de oftere er utro 

eller lyver om hvor mye penger de bruker, og at dette også skaper en større belastning for 

disse kvinnene enn andre kvinner (Braathen, 2008b; Hoel & Geirdal, 2017; Morita et al., 

2011). 

De kvinnene som derimot rapporterte mindre alkohol enn partnerne sine, så ut til å ha 

noen styrker: de er yngre, har partnere som er yngre, har mer utdanning, partner med mer 

utdanning og hadde sjeldnere opplevd fysisk misbruk enn de andre kvinnene. Dette kan 

kanskje ha ført til at de rapporterte et lavere alkoholbruk enn partnerne sine. I motsetning til 

de andre kvinnene, vil disse kvinnene kanskje oppleve alkoholbruket som en mindre 

belastning, fordi de kanskje er mer selvstendige, bruker mer hensiktsmessige 

mestringsstrategier pga. utdanning/alder og at risikoen for negative konsekvenser av 

alkoholbruket er mindre (Hoel & Geirdal, 2017). En annen mulig forklaring kan også være at 

disse kvinnene underrapporterer alkoholbruket fordi de ikke er så mye sammen med mennene 

sine. I følge andre studier fra Malawi, er mange menn ute å drikker på barer, og da vil det 

være vanskelig for kvinnene å rapportere nøyaktig hvor ofte mennene drikker (Braathen, 

2008b; Eide et al., 2013). Det kan også være at disse partnerne oppfører seg bedre når de er 

sammen kvinnene, er mer ærlige og at kvinnene derfor aksepterer situasjonen mer, føler 

mindre skam og har en bedre relasjon til partnerne på tross av et høyt alkoholbruk (Braathen, 

2008b; Hoel & Geirdal, 2017). 
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Er det en effekt av mennenes alkoholbruk på kvinnenes 

mentale helseplager uavhengig av fysisk misbruk? 
Forskningsspørsmål 2. Ved bruk av hierarkiske multiple regresjonsanalyser ble det undersøkt 

om fysisk misbruk hadde en effekt på sammenhengen mellom mennenes alkoholbruk 

(kvinnenes rapport) og kvinnenes mentale helse og kontrollert for denne. Resultatene viste at 

fysisk misbruk hadde en signifikant effekt på mentale helseplager med 11,2 % forklart 

varians, men etter at det ble kontrollert for fysisk misbruk forklarte alkoholbruket fortsatt en 

signifikant del (3,6 %) av variansen. 

Resultatene bekrefter derfor det tidligere studier har vist om at det å oppleve fysisk 

misbruk eller vold i nære relasjoner (intimate partner violence) har en negativ effekt på 

kvinners mentale helse, som ofte henger sammen med og forverres av alkoholmisbruk 

(Braathen, 2008b; Chandra et al., 2009; Greene et al., 2017; Karakurt et al., 2014; Nayak et 

al., 2010; Tempier et al., 2006). Selv om fysisk misbruk/vold i nære relasjoner er et alvorlig 

problem for kvinner verden rundt, spesielt i sammenheng med et høyt alkoholbruk, viser 

disse resultatene at de kvinnene som har partnere som drikker mye har mer mentale 

helseplager enn andre kvinner, uavhengig av om de er utsatt for fysisk misbruk eller ikke.  

Mye av forskning på vold i nære relasjoner bruker begrepet ”initimate partner 

violence” (IPV) som et samlebegrep for både emosjonell, fysisk og seksuell vold i nære 

relasjoner (Greene et al., 2017). I denne undersøkelsen ble det derimot kun benyttet et mål på 

fysisk misbruk som følge av alkoholbruket til familie/venner/kolleger/studievenner. 

Resultatene viser derfor mer spesifikt at fysisk misbruk som følge av drikkingen til en i 

familien/venn/kollega/studievenn har en signifikant effekt på kvinners mentale helseplager 

som forklarer mer av variansen i mentale helseplager enn mennenes alkoholbruk.   

 

Kvinnenes alder 
Det ble i tillegg funnet en interaksjonseffekt mellom kvinnenes alder og mennenes 

alkoholbruk (kvinnenes rapport) på kvinnenes mentale helse, hvor interaksjonseffekten 

forklarte 0,3 % mer av variansen. Etter at det ble kontrollert for alder, hadde mennenes 

alkoholbruk (kvinnenes rapport) fortsatt en signifikant effekt på kvinnenes mentale helse, 

med 7,6 % forklart varians. I følge en studie som undersøkte den eldre populasjonen i Malawi 

(fra 45 år) har mange eldre i Malawi utfordringer knyttet til fysisk helse og høy risiko for 

nedsatt funksjonsevne (Payne et al., 2013). Kvinner med nedsatt funksjonshemminger er ofte 
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også utsatt for stigmatisering og ulike typer misbruk (Braathen & Kvam, 2008). Payne et al. 

(2013) fant at 45 år gamle malawiske kvinner kan forvente å bruke 58 % av årene de har 

igjen å leve med funksjonelle begrensninger. Studien fant også at funksjonshemminger 

relatert til funksjonelle begrensninger har en vesentlig negativ effekt på malawiske individers 

arbeidsevne og er negativt relatert til tilfredshet (subjective well-being). Resultatene tyder 

derfor på at eldre kvinner i Malawi er en sårbar populasjon, som dermed vil oppleve en større 

belastning av menns alkoholbruk, og får dermed også dårligere mental helse som følge av 

partnernes alkoholbruk (Braathen & Kvam, 2008; Payne et al., 2013). 

 

Styrke med oppgaven: undersøkelse av både mennenes 

selvrapport og kvinnenes rapport 
Dersom selvrapport var det eneste målet på alkoholbruk som ble undersøkt i denne oppgaven, 

ville det heller ikke blitt funnet en signifikant sammenheng mellom partnernes alkoholbruk 

og kvinnenes mentale helse ved bruk av korrelasjonsanalyser (før gruppering). Dette kunne 

ført til at det hadde blitt trukket helt andre konklusjoner om hva som har en sammenheng 

med malawiske kvinners mentale helse. Det er derfor en styrke med ALMA-studien og denne 

oppgaven at både mannen og kvinnen i husholdningen ble bedt om å rapportere 

alkoholbruket. På denne måten var det mulig å undersøke både samstemthet i rapportering, 

samt få et tydeligere bilde av hvilke faktorer som er involvert i alkohol og helse. Dette har 

også vist seg å være nyttig i tidligere studier (Aas et al., 1996). I mange studier blir det kun 

benyttet selvrapport, noe som kan føre til at man går glipp av viktig informasjon eller ikke 

fanger opp reelle sammenhenger som følge av at vi påvirkes av det vi persiperer i langt større 

grad enn den ”objektive” virkeligheten (Aas et al., 1996).  

 

Begrensninger med oppgaven 
 

Ved bruk av selvrapport  

For å måle alkoholbruk og mentale helseplager ble respondentene intervjuet og bedt om å 

svare på ulike spørsmål fra et spørreskjema. Dette er en form for selvrapportering, som er en 

av de mest brukte metodene for å innhente data innen psykologisk forskning. Dette er mye 

fordi det er en tids- og kostnadseffektiv metode, og man kan bruke det på store utvalg, særlig 

gjennom å distribuere spørreskjemaer på nettet (Fernàndez-Ballesteros, 2004). Ved 
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selvrapport kan man innhente opplysninger om personers egne erfaringer og perspektiver. 

Selvrapport kan også måle variabler som det ikke er mulig, eller det blir for 

dyrt/omfattende/etisk problematisk å måle disse ved fysiologiske tester eller atferd 

(Fernàndez-Ballesteros, 2004). Ved å bruke selvrapport i denne studien, fikk man mulighet til 

å innhente opplysninger om mange ulike variabler, både knyttet til alkoholbruk og helse. Selv 

om selvrapportering har flere fordeler, er har metoden også noen begrensninger som kan 

påvirke validiten (Dawson, 2003; Del Boca & Darkes, 2003; Embree & Whitehead, 1993). 

            

 For det første er metoden avhengig av at respondentene er ærlige. Ved sensitive 

spørsmål som omhandler for eksempel rusmisbruk eller seksuelle overgrep er det fare for at 

respondentene rapporterer feil. En underrapportering kan for eksempel skje pga. social desire 

bias (Mortel, 2008). Noen ønsker kanskje å fremstå som friskere enn det de er, eller glemme 

hva de har gjort, ikke orker å innse hva som har skjedd, eller at de har et problem. Noen 

ganger tror vi også på våre egne løgner (self-deception) og er ikke klar over at vi 

underrapporterer (Mortel, 2008). Dette vil særlig være aktuelt å tenke på i en intervju- setting, 

hvor respondentene sannsynligvis vil være enda mer opptatt av å gjøre et godt inntrykk 

(Mortel, 2008).           

 Et annet problem ved selvrapport er at respondentene kan bli bedt om å huske tilbake 

i tid. Hukommelsen vår er ingen fasit, og minner endres ut i fra erfaringer vi gjør oss. Det er 

dermed risiko for at vi rapporterer feil, på tross av at vi prøver å være ærlige (Dawson, 2003; 

Del Boca & J. Darkes, 2003). I denne oppgaven ble respondentene for eksempel bedt om å 

huske alkoholbruk siste 12 måneder, noe som kan være vanskelig å huske nøyaktig. Vi kan 

derfor ikke være helt sikre på at for eksempel målet vårt på alkohol stemmer helt overens 

med virkeligheten. Dette gjelder både mennene som ble bedt om å rapportere både hyppighet 

og mengde, og kvinnene som ble bedt om å rapportere mennenes drikkefrekvens.   

 Det kan også oppstå respons-bias ved bruk av selvrapport ved at respondentene svarer 

på en bestemt måte på tross av hva de blir spurt om (Embree & Whitehead, 1993). For 

eksempel at noen personer tenderer mot å svare ”ofte” selv om det for eksempel bare har 

skjedd mer enn 1 gang, mens andre tenderer til å svare ”ofte” når de for eksempel har 

opplevd noe regelmessig over en periode. Ved at vi også oppfatter ting ulikt, som å tolke 

spørsmål på forskjellige måter og har forskjellig personligheter, kan det dermed også skapes 

varians i data som ikke er reell (Dawson, 2003; Del Boca & Darkes, 2003; Embree & 

Whitehead, 1993).  
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Ved oversettelse av språk  

Respondentene ble intervjuet av malawiere som måtte oversette spørreskjemaet fra engelsk til 

ulike dialekter på malawisk. Det kan dermed ha oppstått misforståelser eller ulike tolkninger 

av spørsmålene i spørreskjemaet på grunn av oversettelsen (Eide et al., 2013). 

 

I generalisering 

Respondentene utgjør et representativt utvalg fra den malawiske populasjonen, men kan kun 

generaliseres til malawiere som er 18 + år, og som bor sammen med en ektefelle/samboer der 

minst én av dem konsumerte alkohol de siste 12 månedene (Eide et al., 2013).  

 

I analysene  

En begrensning med oppgaven er at man ikke kan konkludere med noe årsaksforhold på 

grunn av potensielle 3. variabler som kan ha innvirket på sammenhengen mellom mennenes 

alkoholbruk og kvinnenes mentale helseplager (Field, 2009). Selv om det ble kontrollert for 

både fysisk misbruk, alder og utdanning, er det mulig at det finnes andre variabler som kan 

påvirke sammenhengen. Man kan heller ikke konkludere med sikkerhet hvilke mekanismer 

som ligger til grunn for sammenhengen, akkurat hva det er med alkoholbruket som påvirker 

mental helse. Dette er sannsynligvis et komplekst tema, hvor flere psykologiske prosesser og 

miljøfaktorer virker inn. Det trengs derfor mer forskning som kan se nærmere på hvilke 

sårbarhetsfaktorer som bidrar til at noen malawiske kvinnene får dårligere mental helse enn 

andre i forbindelse med menns alkoholbruk, og hvilke faktorer som styrker kvinner. Dette 

kan for eksempel handle om kulturelle oppfatninger, religion, personlighetstrekk, 

mestringsstrategier, økonomi med mer (Seybold & Hill, 2001; Taylor & Brown, 1988).  

 

Implikasjoner for alkoholpolitikk og helsefremmende 

arbeid i Malawi  
Oppgaven bidrar med økt kunnskap om effekten og omfanget av alkoholens konsekvenser for 

kvinners mentale helse i Malawi, og er også med på å bekrefte funn fra hele verden om at 

kvinner lider som følge av menns alkoholbruk (Braathen, 2008b; Braathen & Kvam, 2008; 

Chandra et al., 2009; Dawson et al., 2007; Greene et al., 2017; Hoel & Geirdal, 2017; Kaplan 

et al., 2012; Morita et al., 2011; Nayak et al., 2010; Tempier et al., 2006). Oppgaven kan også 

bidra til å øke fokus på malawiske kvinners mentale helse, og hvordan dette henger sammen 

med menns bruk av alkohol. Få studier har sett på dette tidligere i Malawi (Braathen, 2008b), 
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og denne oppgaven kan dermed supplere tidligere forskning i å kunne bidra med kunnskap 

som kan brukes til å utvikle god alkoholpolitikk og forebyggingsstrategier som kan fremme 

god helse i landet (Braathen, 2008b; Hustoft, 2014; Natvig et al., 2014). Via 

hjelpeorganisasjoner som for eksempel FORUT kan kunnskap som dette videre 

implementeres til befolkningen gjennom forebyggingsprogrammer og ved å samarbeide med 

politikere og andre personer med innflytelse (Braathen, 2008b; Eide et al., 2013; FORUT, 

2018; Natvig et al., 2014; WHO, 2014, 2016;). I et forebyggingsperspektiv kan man dermed 

se for seg til to ulike strategier: 

 

1. Fokus på å redusere/forebygge menns alkoholbruk for å styrke kvinners mentale helse 

og hindre utvikling av psykiske lidelser blant kvinner. 

2. Fokus på å styrke kvinner ved utdanning/kunnskap og hjelpe kvinner til å bli mer 

selvhjulpe og økonomisk uavhengige av partnerne sine. Man kunne også fokusert mer 

spesifikt på å øke kvinners kunnskap om hvordan de på best mulig måte kan håndtere 

menns alkoholbruk, slik at kvinnene ikke forsømmer seg selv, og at alkoholbruket 

oppleves som mindre belastende. 

 

Hvordan den første strategien skal utarbeides politisk og implementeres er et stort spørsmål. 

Sannsynligvis vil det å få på plass en god (strengere) alkoholpolitikk være effektivt, for å 

hindre at unge Malawiere lett får tak i alkohol, at alkohol selges så billig, og at menn utvikler 

alkoholproblemer (Ferreira‐Borges, Dias, Babor, Esser & Parry, 2015; Natvig et al., 2014; 

Odejide, 2006; Zverev, 2008). Hustoft (2014) fant at forventninger til alkohol og negative 

konsekvenser predikerte alkoholkonsum hos malawiske menn og kvinner og foreslår derfor å 

rette intervensjoner mot alkoholforventninger. Natvig et al. (2014) fant at sosiale normer 

knyttet til alkohol predikerte alkoholbruk, og foreslår derfor å rette intervensjoner mot sosiale 

normer, spesielt hos kvinner. Det finnes altså flere innfallsvinkler, og dersom man skal ta 

med funnene fra denne oppgaven kunne man for eksempel prøvd å forsterke menns negative 

forventninger knyttet til alkoholbruk ved psykoedukasjon rundt negative og positive 

konsekvenser ved å redusere alkoholbruket. En positiv vinkling kunne vært å fokusere på at 

malawiske menn har noe ekstra å ”tjene” på redusere alkoholinntaket: de får mer fornøyde 

koner med bedre helse, som kan ta bedre vare på partneren, barna og husholdningen. 

Intervensjoner knyttet til alkoholbruk bør ikke utfordre de sterke sosiale normene og 

kjønnsrollene i Malawi, men heller tilpasses på en måte som vil appellere og ikke vil vekke 

motstand hos mennene (Braathen, 2008b; Eide et al., 2013; Natvig et al., 2014). 
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Resultatene indikerer også at utdanning kan være en måte å styrke kvinners mentale 

helse generelt på, noe som også Braathen (2008b) og WHO (2016) oppfordrer til. Selv om 

resultatene ikke viste noen interaksjonseffekt av utdanning og mennenes alkoholbruk på 

kvinnenes mentale helse, er det likevel sannsynlig at økt kunnskap/utdanning vil hjelpe 

kvinner til å komme i jobb, slik at de vil de være mindre avhengige av partnernes sine 

økonomisk, kanskje lære mer effektive mestringsstrategier, oppleve alkoholbruket som 

mindre belastende og dermed få bedre mental helse (Braathen, 2008b; Hoel & Geirdal, 2017; 

WHO, 2016). Videre studier bør derimot undersøke nærmere akkurat hvilken kunnskap som 

kan styrke malawiske kvinner som har en partner som misbruker alkohol, og hvilke 

mekanismer som bidrar til å minke/øke mentale helseplager hos kvinner i forbindelse med 

menns alkoholbruk.  
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6 Konklusjon 
Resultatene viser at malawiske kvinners mentale helseplager øker i takt med partnernes 

alkoholbruk, men at det var en mye tydeligere økning ved bruk av kvinnenes persepsjon av 

mennenes drikkefrekvens enn ved bruk av mennenes selvrapporterte alkoholbruk. Dette kan 

forklares av psykologisk teori om at det er vår persepsjon av omgivelsene som i størst grad 

påvirker hvordan vi har det, og ikke nødvendigvis slik virkeligheten ”objektivt” sett er 

(Bahorik et al., 2016; Bandura, 2001; Beck & Haigh, 2014). Dersom det kun hadde blitt brukt 

selvrapport i analysene, kunne dette derfor ført til at man ikke hadde funnet en signifikant 

sammenheng (Aas et al., 1996). Det er derfor en styrke med oppgaven at både selvrapport og 

kvinnenes rapport ble undersøkt.  

Forskjellen i mentale helseplager i gruppe 5 ved mennenes versus kvinnenes rapport 

kan forklares nærmere av at det var til dels ulike kvinner som ble inkludert i de to 5’er 

gruppene, som hadde ulike sårbarheter og styrker. I analysene kom det frem at kvinnene i 

gruppe 5 ved kvinnenes rapport hadde både mindre utdanning, var eldre og hadde oftere 

opplevd fysisk misbruk enn kvinnene målt i gruppe 5 ved mennenes selvrapport. Dette kan 

muligens forklares av forskning som viser at opplevd belastning påvirker mental helse (Hoel 

& Geirdal, 2017), hvor de kvinnene som opplever en større belastning av alkoholbruket 

rapporterer flere mentale helseplager. Forskning har også vist at feilrapportering kan skje ved 

selvrapport av alkohol og andre sensitive opplysninger (Dawson, 2003; Del Boca & Darkes, 

2003; Fernàndez-Ballesteros, 2004; Mortel, 2008). 

Analysene viste at mennenes fysisk misbruk av kvinnene forklarte en signifikant del 

(11,2 %) av variansen i kvinnenes mentale helseplager, men at mennenes alkoholbruk fortsatt 

hadde en signifikant effekt på å forklare variansen i mentale helseplager etter kontroll for 

fysisk misbruk (3,6 %). Resultatene tyder på at fysisk misbruk som følge av alkohol er 

skadelig for kvinners mentale helse, og at mennenes økende alkoholmisbruk fører til økte 

mentale helseplager uavhengig av fysisk misbruk.  

Det ble i tillegg funnet en interaksjonseffekt mellom alkohol (kvinnenes rapport) og 

kvinnenes alder på kvinnenes mentale helseplager, som forklarte 0,3 % mer av variansen. 

Dette kan tyde på at jo eldre kvinnene er, jo dårligere mental helse får de som følge av 

mennenes økte alkoholbruk. Utdanning hadde også en signifikant effekt på mentale 

helseplager i seg selv med 1,5 % forklart varians, men modererte ikke sammenhengen 

mellom mennenes alkoholbruk (kvinnenes rapport) og mentale helseplager. 
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 Disse resultatene kan bidra til å øke fokus på malawiske kvinners mentale helse, og 

hvordan dette henger sammen med menns bruk av alkohol. Få studier har sett på dette 

tidligere i Malawi (Braathen, 2008b), og denne oppgaven kan dermed supplere tidligere 

forskning i å bidra med kunnskap som kan brukes til å utvikle alkoholpolitikk og 

forebyggingsstrategier som kan fremme god helse i landet (Braathen, 2008b; Braathen & 

Kvam, 2008; Eide et al., 2013; Hustoft, 2014; Natvig et al., 2014; Pelser et al., 2005).  

 Intervensjoner kan rettes mot å redusere/forebygge alkoholmisbruk og mot å styrke 

kvinner generelt, eller mer spesifikt kvinner som har en partner som misbruker alkohol. Det å 

få en strengere alkoholpolitikk vil sannsynligvis være effektivt (Ferreira‐Borges et al., 2015; 

Natvig et al., 2014; Odejide, 2006; Zverev, 2008) men det kan også være en fordel å styrke 

kvinners kunnskap om hvordan de kan håndtere menns alkoholbruk på en bedre måte enn ved 

å prøve å være ”gode koner” og kompensere for mennene sine (Braathen, 2008b; Hoel & 

Geirdal, 2017). Fremtidige studier bør imidlertid undersøke nærmere hvilken kunnskap som 

kan styrke malawiske kvinner som har en partner som misbruker alkohol, og hvilke 

mekanismer som bidrar til å minke/øke mentale helseplager hos malawiske kvinner i 

forbindelse med menns alkoholbruk.  
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Vedlegg 1: Spørsmål om alkohol og mental 

helse fra ALMA- questionnaire 
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55. We should like to know if you have any medical complaints, and how your health has been in 

general, over the past few weeks... We want to know about present and recent complaints, not those 

you had in the past. 

 
 

 


