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Vad är KSAN?

• Partipolitiskt och religiöst obunden 
paraplyorganisation

• 38 riksorganisationer för kvinnor som medlemmar

• Arbetar förebyggande mot missbruk av alkohol, 
narkotika och beroendeframkallande läkemedel

• Flickan och kvinnan i fokus – Kvinnokonventionen en 
viktig grund i KSAN:s arbete



KSANs 38 medlemsorganisationer

• Dea-föreningen för kvinnomuseer
• Fi – Feministiskt initiativ
• Forum – Kvinnor och Funktionshinder
• Fredrika Bremer Förbundet
• Föreningen Tjejzonen
• Föreningen Tänk Om!
• Gröna kvinnor
• HOPP Riksorganisationen mot sexuella 

övergrepp
• IOGT – NTO
• KLF – Kvinnliga Läkares Förening
• KAF – Kvinnliga Akademikers Förening
• Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
• Kristen och Kvinna
• Liberala Kvinnor
• Miljöpartiets jämställdhetsutskott
• Moderatkvinnorna
• MHF:s Damklubbsråd
• RFHL Qvinna
• Qvinnokällan
• Riksförbundet Hem och Samhälle

• RIFFI-Riksförbundet Internationella Föreningar 
För Invandrarkvinnor

• Riksförbundet SIMONs Kvinnokommitté
• Riksföreningen för Skolsköterskor
• ROKS-Riksorganisationen för kvinnojourer och 

tjejjourer i Sverige
• SKIS – Somaliska Kvinnor i Skandinavien
• Svenska Barnmorskeförbundet
• Svenska Kvinnors Vänsterförbund
• Svenska Tandsköterskeförbundet
• Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
• Svensk Sjuksköterskeförening
• Sveriges Skolkuratorers Förening
• S-Kvinnor
• SWIS-Somali Women in Sweden
• TRIS – Tjejers Rätt i Samhället
• Unizon
• Vita Bandets Skånedistrikt
• Vänsterpartiets Kvinnopolitiska Utskott
• 1,6 miljonerklubben för kvinnors hälsa



KSANs stadgar

§1. ÄNDAMÅL
KSAN vill medverka till en samhällsmiljö utan skador och missbruk av 
alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel som t ex 
sömnmedel och lugnande medel.
KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet inom dessa 
ämnesområden utifrån ett kvinnoperspektiv genom

• att sprida information
• att öka förståelsen för sambandet mellan bruk och skador
• att stimulera till debatt
• att påverka attityder och värderingar
• att följa och stödja forskning
• att verka både nationellt och internationellt i dessa frågor



Kvinnors alkoholvanor – framtidens 
utmaning för det hälsofrämjande arbetet 

Kvinnors ändrade alkoholvanor handlar inte bara om att 
kvinnor dricker mer än tidigare generationers kvinnor,

utan att tidigare normer och förväntningar bryts. 

Lusten att berusa sig har spridit sig och bekostas av 
egna medel när det passar kvinnan själv. 



Före KSANs tid…



Vikingaprinsessan



Alla drack och ingen blev full…

Laget runt…
Alla drack ut samma
mjödhorn som
skickades runt och 
skulle räcka till alla.

En historia som börjar med att 



Det finns kvarlevor...



Syndigt

Kyrkan som kontrollinstans för kvinnors 
alkoholkonsumtion och beteende



Brott

Arbetsanstalt för syndiga och lösdrivande kvinnor från 1790



• Lösdriverilagen år 1885, 
avskaffades 1981.
^ Nationalencyklopedinmultimedia plus, 2000 (uppslagsord lösdrivare)

• Attityderna och värderingarna finns 
kvar år 2017

Det finns kvarlevor...



Moder

The hand that rocks the 
cradle should not shake



Full i Bellman

»Hurra, kurage!
Lustigt, bagage!
Friskt i flaskan, hej!
Nu är jag modig,
Tapper och frodig,
och jag fruktar ej.
Ännu en sup ell' par!
Tack, min mor och far»



Kvinnors rätt eller fel?



Från mattvång till chill out



Äldre kvinnor dricker mer

Foto: The Arches/Flickr/CC BY 2.0.



Lusten att berusa sig
• Inte arbetslös
• Inte lågutbildad
• Inte sjuk
• Inte fattig 
• Har råd
• Gör som hon vill
• Vet allt
• Är tillräckligt gammal för att bestämma själv



Kvinnors alkoholvanor-
framtidens utmaning för det 
hälsofrämjande arbetet



Vem bestämmer?
”Det har du inte att göra med”



Välkommen till verkligheten!

Räkna med mormor och farmor på fyllan



Tack för uppmärksamheten!

Kontakta oss gärna för mer information:

www.ksan.se
Leena Haraké, 08-10 10 51, leena.harake@ksan.se 


