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Background: There are many studies showing a relationship between alcohol use and 

sociodemographic characteristics, such as having paid work or living with a partner. The main 

objective of this thesis is to use a sociological role theory to explain this relationship and 

specify the conditions under which the relationship between social roles and alcohol use is 

most likely to be observed. Social roles, like parenthood, partnership or paid labour, describe 

the individuals’ position in a given social system and are based on enduring relations with 

other people. Hence they provide the individual both with a sense of identity and behavioural 

guidance (and affect the individual’s health and health behaviour by providing direction and 

meaning to his or her life). This thesis was based on the assumptions of the classic role 

theory: the more social roles an individual has, the more structured their everyday life is and 

the lower their alcohol use. This role theory can be distinguished from the “multiple burden” 

theory which assumes that holding more social roles increases the chance of role conflicts and 

stress and is therefore likely to lead to heavier drinking. In the literature the multiple burden 

theory has been used mostly to explain women’s drinking.  

This thesis aims to increase knowledge about the relationship between social roles and 

alcohol use and more specifically focuses on psychological variables which may explain the 

relationship between roles and alcohol use (Chapter 2), gender differences as explanatory 

factors of social roles for drinking (Chapter 3) and cultural factors influencing the effect of 

roles on drinking (Chapters 4 to 6). 

Data: Chapters 4 to 6 are based on surveys from the database of “Gender Alcohol and 

Culture: An international project (GenACIS)”. Details of the project and funding can be found 

at www.genacis.org. For the cross cultural comparisons (Chapters 4 to 6) the selection of surveys 

was restricted to countries with an established market economy. In these countries there is 

likely to be some homogeneity in the importance of social roles for a meaningful adult life. 

Chapters 2 and 3 are exclusively based on the third wave of the Swiss National Survey 

conducted in 2007. This survey provided greater detail on psychological factors and 

characteristics of family life than the GenACIS questionnaire.  

Results: In a first study (Chapter 2) the explanatory value of psychological factors for the 

relationship between social roles and alcohol consumption was investigated. The study 

examined whether depressed mood and external control – variables known to be related to 

alcohol use - mediated the relationship between social roles and alcohol use. As expected, 

social roles, depressed mood and external control were related to aspects of alcohol use. Also, 



SAMENVATTING 

social roles and the psychological variables were significantly correlated. Nevertheless, the 

psychological variables did not mediate the relationship between social roles and alcohol use 

because social roles were associated with drinking aspects other than the two psychological 

factors. This leads to the conclusion that psychological variables do not explain the 

relationship between social roles and drinking. Most likely the effect of roles is mediated by 

the extent to which social roles structure or fail to structure everyday life with meaningful 

activities. A cross cultural study (Chapter 5) showed that in the ten countries included, a 

higher number of social roles was associated with a lower risk of heavy alcohol use and Risky 

Single Occasion Drinking (RSOD) among men. Among women the same pattern was found 

for the majority of countries. It was also found that the protective effect of multiple roles was 

more consistent for RSOD. In general the findings support the cross cultural validity of the 

classic role theory. However, in a few countries a two-role model for women gave a better fit.  

In Chapter 3 the effect of family characteristics on parental alcohol use was examined in more 

detail. In Switzerland, women’s drinking was more systematically related to the parental role 

and family related variables than men’s drinking. There was evidence that maternal 

responsibilities per se may protect from alcohol use but mothers who are additionally in paid 

employment may benefit from this protective effect to a less extent or not at all as suggested 

by the moderation effects of paid labour on the impact of the number of children on alcohol 

use. 

In Chapter 4 the focus was explicitly on gender differences in the relevance of family and 

socioeconomic roles. It was found that, whereas family roles generally showed a higher 

protective impact on women’s alcohol use; among men a higher impact was found for 

socioeconomic factors. In addition, correlations between women’s alcohol use and country 

characteristics revealed that women in countries with a strong social welfare system, such as 

Nordic countries, tended to drink more heavily if employed, if they had fewer formal 

qualifications and a non-traditional family role. In countries with weaker social welfare 

systems or lower female work desirability, heavy drinking was associated with a high level of 

education, while the effects of family roles and employment were small. 

The influence of social welfare systems on how roles influence mothers drinking was 

confirmed in an international study in 16 countries (Chapter 6). Irrespective of their 

employment status, single mothers reported higher quantities per occasion than partnered 

mothers. However, in countries with high gender-income equity mothers with a partner and 

paid work drank less alcohol per occasion, while alcohol use was higher among their peers 
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living in countries with lower income equity. Additional evidence was found to suggest that in 

countries with higher gender equity the combination of motherhood and paid labour was 

facilitated: the amount of alcohol consumed on a drinking day decreased as the number of 

social roles decreased. By contrast, in countries with fewer incentives for mothers to remain 

in work, the addition of the role of paid work over and above the roles of partnership and 

parenthood was associated with an increase in alcohol use. In both studies there were no 

indications to suggest that the multiple burden theory may explain women’s alcohol use better 

than the classic role theory. However, it has become clear that among women the protective 

effect of the additional role of work is dependent on gender equity at the societal level.  

Chapter 7 discusses the main outcomes of this thesis. It can be concluded that in general 

there is much support for the explanatory value of the classical role theory for alcohol use. 

Future research should focus on the mediating mechanisms. However, it seems unlikely that 

psychological variables explain the relationship between social roles and alcohol use. There is 

strong evidence for gender differences in how strongly social roles influence drinking. One of 

the central factors in explaining these gender differences is gender equity at the societal level: 

in societies with more gender equity, the additional role of maternal employment outside the 

home is more likely to decrease the mothers’ alcohol use.  

At the end of this chapter there is a section discussing the implications of the findings of 

this study for alcohol policy and alcohol prevention.  
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Achtergrond: In veel studies wordt een relatie gevonden tussen alcoholconsumptie en het 

hebben van betaald werk, samenleven met een partner en ouderschap. Het voornaamste doel 

van dit proefschrift is om aan de hand van een sociologische roltheorie deze relatie te 

verklaren en te specificeren onder welke omstandigheden de verwachte relatie tussen 

alcoholgebruik en sociale rollen gevonden wordt.  

Sociale rollen als betaald werk, samenleven met een partner en ouderschap beschrijven de 

positie van een individu in een sociaal systeem, en zijn gebaseerd op langdurige relaties met 

andere mensen. Deze rollen bepalen mede de sociale identiteit van een individu en geven 

inhoud en betekenis aan zijn dagelijks leven en beïnvloeden gezondheidsgedrag waaronder 

alcoholgebruik. In dit proefschrift staat de zogeheten klassieke rol theorie centraal die inhoudt 

dat naarmate een individu meer sociale rollen heeft, het dagelijks leven sterker gestructureerd 

is waardoor er minder tijd en behoefte is situatierollen waarin alcohol wordt gebruikt. Deze 

rol theorie kan onderscheiden worden van de ‘multiple burden’ theorie die ervan uitgaat dat 

hoe meer rollen een individu heeft hoe meer kans op rol- conflicten en daarmee gepaard 

gaande stress die vervolgens leidt tot intensiever drankgebruik. In de literatuur wordt de 

multiple burden theorie vooral gebruikt om het drankgebruik van alleenstaande en/of 

werkende moeders te verklaren.  

Dit proefschrift is er op gericht om de kennis over de relatie tussen alcoholgebruik en 

sociale rollen te vergroten en gaat meer specifiek in op de vraag of psychologische variabelen 

de relatie tussen sociale rollen en alcoholgebruik verklaren (hoofdstuk2), verschillen tussen 

mannen en vrouwen in de verklarende waarde van rollen voor alcoholgebruik (hoofdstuk 3) 

en culturele factoren die bepalen of en in welke mate rollen het alcoholgebruik beïnvloeden 

(hoofdstuk 4,5,6). 

Gegevens: Hoofdstuk 4 tot en met 6 zijn gebaseerd op surveys van de database “Gender, 

Alcohol and Culture: an International Study (GenACIS). Details van deze studie en de 

financiering zijn te vinden op de website www.genacis.org. De cross-culturele vergelijking 

(hoofdstuk 4,5,6) is beperkt tot surveys uit landen met een gevestigde markteconomie. In deze 

landen kan men verwachten dat er enige homogeniteit is in het belang van rollen als betaald 

werk, samenleven met een partner en ouderschap voor het sociale leven en de levensvoering 

van een volwassene. Hoofdstuk 2 en 3 zijn gebaseerd op een nationaal survey in Zwitserland 

dat in 2007 is uitgevoerd. Dit survey bevatte meer informatie over psychologische factoren en 

gezinsgebonden kenmerken dan de GenACIS vragenlijst.  
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Resultaten: In een eerste studie (hoofdstuk 2) werd onderzocht of psychologische 

variabelen de relatie tussen sociale rollen en alcoholgebruik verklaren. De analyse was er op 

gericht of twee psychologische variabelen waarvoor bekend is dat ze samenhangen met 

drankgebruik –depressieve stemming en externe controle – de relatie tussen sociale rollen en 

alcoholgebruik mediëren. De voor mediatie noodzakelijke correlaties tussen de sociale rollen, 

de psychologische variabelen en alcoholgebruik werden gevonden. Toch verklaarden de 

psychologische variabelen niet de relatie tussen sociale rollen en alcoholgebruik omdat de 

psychologische variabelen andere aspecten van drankgebruik verklaarden dan de sociale 

rollen. Waarschijnlijk moet de verklaring voor het effect van sociale rollen op drankgebruik 

gezocht worden in de mate waarin deze rollen het dagelijks leven structureren met 

betekenisvolle activiteiten.  

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de vraag of mannen en vrouwen verschillen in de mate 

waarin ouderlijke en gezinsverplichtingen het drankgebruik beïnvloeden. Het blijkt dat in 

Zwitserland het drankgebruik van vrouwen systematischer gerelateerd was aan ouderlijke en 

gezinsverplichtingen dan het drankgebruik van mannen. Hoewel de resultaten er op wijzen dat 

moederlijke verplichtingen op zich beschermen tegen zwaarder drankgebruik, blijkt ook dat 

moeders die daarnaast ook nog betaald werk hebben niet of minder profiteren van dit 

beschermend effect. Dit blijkt uit een significant interactie-effect tussen het aantal kinderen en 

het hebben van betaald werk.  

Hoofdstuk 4 is een crossculturele studie die expliciet focust op of mannen en vrouwen 

verschillen in de relevantie van respectievelijk gezinsgebonden en sociaal-economische rollen 

voor het drankgebruik. Ook hier blijkt dat bij vrouwen het beschermend effect van 

gezinsgebonden factoren groter is dan bij mannen. Bij mannen wordt een groter effect van 

sociaal economische factoren gevonden. Tevens blijkt dat in landen met een sterk ontwikkeld 

sociaal stelsel, zoals de Scandinavische landen, vrouwen meer drinken als ze betaald werk 

hebben, lager opgeleid zijn en een niet traditionele gezinsrol (alleenstaand ouder) hebben. In 

landen met een minder sterk ontwikkeld sociaal stelsel en minder nadruk op toegang van 

vrouwen tot betaald werk, werd zwaarder drankgebruik gevonden bij vrouwen die hoog 

opgeleid waren terwijl de invloed van gezinsgebonden rollen en betaald werk klein zijn.  

Een crossculturele studie toonde aan dat voor mannen in 10 verschillende Europese en 

Noord Amerikaanse landen de verwachte samenhang tussen aantal sociaal rollen (0-3) en 

drankgebruik werd gevonden (hoofdstuk 5). Voor vrouwen gold dit ook voor het overgrote 
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deel van de landen, echter er waren een paar landen waar een 2-rollen model een betere 

verklaring voor het drankgebruik van vrouwen boden dan een 3-rollen model. Het 

beschermende effect van sociale rollen was duidelijker voor de frequentie van af en toe heel 

veel drinken (‘binge’-drinken) dan voor regelmatig zwaar drinken. Over het geheel genomen 

ondersteunen de uitkomst van deze studie de klassieke rol theorie hoewel in een beperkt 

aantal landen voor vrouwen een 2 rollen model adequater lijkt dan een 3 rollen model.  

In hoofdstuk 6 wordt dieper ingegaan op de relatie tussen kenmerken op 

samenlevingsniveau, toegespitst op mate waarin mannen en vrouwen gelijk betaald krijgen 

voor werk, en de relatie betaald werk met drankgebruik bij moeders. In een studie met 16 

landen blijkt dat, onafhankelijk van werkstatus, alleenstaande moeders meer glazen per keer 

drinken dan moeders met een partner. Echter, in landen met een kleiner verschil in beloning 

tussen mannen en vrouwen blijkt dat moeders met een partner en betaald werk minder glazen 

alcohol per keer drinken dan vergelijkbare vrouwen in landen met grotere verschillen tussen 

mannen en vrouwen in beloning. Tevens blijkt dat in landen met kleinere geslachtsverschillen 

in beloning het aantal glazen dat gedronken wordt op een dag regelmatig afneemt met het 

aantal rollen, terwijl in landen met grotere geslachtsverschillen in beloning moeders met een 

partner die ook nog werken meer glazen alcohol drinken dan moeders met partners die niet 

werken. 

In de verschillende studies die ingaan op hoe rollen het drankgebruik van vrouwen 

beïnvloed werd geen ondersteuning gevonden voor de ‘multiple burden’ theorie. Echter het is 

duidelijk dat geworden dat het beschermend effect van de rol van betaald werk bij vrouwen 

mede bepaald wordt door de mate waarin op het niveau van een samenleving de gelijkheid 

tussen mannen en vrouwen bevorderd wordt.  

In het laatste hoofdstuk worden de voornaamste uitkomsten besproken. De studie toont 

aan dat er veel steun is voor de verklarende waarde voor alcoholgebruik in de algemene 

bevolking van de klassiek sociologische rol theorie. Toekomstig onderzoek zou zich vooral 

dienen te richten op de mechanismen die het effect van rollen op drankgebruik mediëren. Het 

is onwaarschijnlijk dat psychologische variabelen hier een grote rol spelen. Er zijn 

systematische verschillen tussen mannen en vrouwen in het effect van rollen op drankgebruik. 

Een belangrijke verklarende factoren voor dit verschil tussen mannen en vrouwen is de 

gelijkheid tussen mannen en vrouwen op samenlevingsniveau. In samenlevingen waar 

emancipatie sterker (ook) tot uitdrukking komt in inkomensgelijkheid tussen mannen en 
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vrouwen, beschermd de rol van betaald werk moeders tegen zwaarder drankgebruik. In 

samenlevingen waar de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen groter is, drinken werkende 

moeders meer dan moeders zonder betaald werk.  

Het hoofdstuk sluit af met een discussie van de implicaties van deze studie voor 

alcoholbeleid en alcoholpreventie. 

 


