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Sammanfattning 

Inledning: Idag uppskattas alkoholkonsumtionen kosta det svenska samhället flera miljarder 

kronor varje år. Detaljhandelsmonopolet anses vara grundbulten för att förhindra ytterligare 

kostnader. Detta trots att utländska studier visar olika resultat av förändrad alkoholpolicy. 

Syfte: Att skapa förståelse för motiven och utformningen av den svenska alkoholpolitiken 

Metod och Material: Informationsinsamlingen för studien gjordes via kvalitativa intervjuer 

över telefon. Respondenterna representerade Visita och Folkhälsomyndigheten som båda 

dagligen hanterar svensk alkoholpolitik. 

Resultat: Den svenska alkoholpolitiken anses vara bra för folkhälsan. Tillgänglighet och 

tillgång till alkohol måste kontrolleras för att uppfylla en ansvarsfull alkoholpolitik. Vad som 

är en skadlig konsumtion och vad som påverkar konsumtionen, är dock tvetydlig.  

Diskussion av resultatet: Det råder delade meningar om hur en ansvarfull alkoholpolitik skall 

föras. I brist på kunskap tillämpas en restriktiv politik för att gynna folkhälsan.  

Metod - och materialdiskussion: Studien genomfördes under en begränsad tid och med 

begränsade tillgångar vilket kan ha påverkat resultatet. Då undersökningen även var kvalitativ 

råder risk för att resultatet blivit påverkat av författaren.  

Slutsatser: Begränsad tillgång av alkohol är avgörande för en god folkhälsa. Enskilda faktorer 

som minipris kan vara avgörande för alkoholkonsumtionen. Det krävs forskning om när 

alkoholkonsumtionen blir skadlig. Det krävs även undersökningar om vad som faktiskt 

påverkar konsumtionen. 

Nyckelord: Alkoholmonopol, svensk alkoholpolitik, alkoholpolicy 
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Inledning 

Konsumtionen av alkohol uppskattas kosta samhället mellan 49 till 66 miljarder kronor varje 

år, då den förorsakar beroende, dödsfall, sjukdomar, våld och olyckor (Systembolaget, 

2018a). Systembolaget uppskattar att konsumtionen av alkohol skulle öka med drygt 30% om 

distributionen skulle ske utan ett monopol (Ibid.). 

Studierna om vad som påverkar konsumtionen differentierar sig. Studien som Systembolaget 

grundar sina argument på av Stockwell et al. (2017) menar att det är flertalet faktorer som 

påverkar konsumtionen. Detta samtidigt som bland annat studien av Stockwell, Zhao, Marzell 

& Gruenewald (2015) visar att minipriset har den enskilt största påverkan. Idag förs ett aktivt 

arbete för att begränsa tillgången till alkohol (Prop. 2010/11:47). Är detta välgrundad politik? 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Det tåls att konstatera att alkoholhaltiga drycker är en del av det svenska kulturarvet. 

Systembolaget (2018b) uppskattar att konsumtionen av brännvin började under 1400-talet i 

Sverige. Idag kombineras mat och dryck i olika konstellationer över hela landet. Edwards & 

Gustafsson (2008) menar att mat och dryck i kombination är det som skapar produkten i 

måltidsupplevelsen. Konsten att kombinera mat och vin har utforskats av Harrington (2008) 

som också har publicerat en bok om det. Alkoholhaltiga drycker kan således betraktas som en 

utforskad, väletablerad och viktig del av en måltidsupplevelse. Tillgängligheten och reglerna 

för användning av dessa drycker är därför av intresse för måltidskunskapen.   

Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt åskådliggörs bakgrunden som ledde till studiens syfte och frågeställningar. 

Bakgrunden är baserad på vetenskapligt granskade artiklar och rapporter. Webbsidor och 

andra publikationer har också används för att berika studien. 

Systembolaget 

Det enda detaljhandelsbolag som är lagligt berättigat att sälja alkoholhaltiga drycker i Sverige 

är ägt av den svenska staten (SFS 2010:1622). Enligt Trolldal och Leifman (2017) 

uppskattade Systembolagen att försäljningen år 2016 utgjorde 63,2% av all 

alkoholkonsumtion i Sverige. Motiveringen till fortlevnaden av monopolet är huvudsakligen 

grundat på ett socialpolitiskt motiv.  
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En av de viktigaste åtgärderna för att minska alkohol-, narkotika-, dopning och 

tobaks-relaterade skadeverkningar och problem är att begränsa tillgången och 

tillgängligheten. Det gäller t.ex. insatser för att minska smuggling av narkotika 

och dopningsmedel och all illegal hantering av alkohol och tobak (smuggling, 

vidareförsäljning, langning m.m.). På alkoholområdet har detaljhandelsmonopolet 

och prispolitiken en viktig roll (Prop. 2010/11:47).      

Systembolaget Aktiebolag (nedan Bolaget) innehar i Sverige ensamrätten till 

detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl. Denna ensamrätt har ett 

socialpolitiskt syfte och begränsar alkoholens skadeverkningar, dels genom att 

privata vinstintressen i samband med detaljhandel utesluts, dels genom 

begränsning av tillgängligheten (Systembolagets, 2017) 

 

I april 2017 publicerades en rapport av University of Victoria (2017) på beställning av 

Systembolaget. En svensk översättning användes som referat på monopolets hemsida 

(Systembolaget, 2018c). Rapporten från University of Victoria, skriven av Stockwell et al. 

(2017) påstås ha upprättats i syfte att påvisa fördelarna med Systembolagets existens. I 

rapporten åskådliggörs den förmodade effekten av att istället sälja alkohol via licenserade 

butiker eller livsmedelsbutiker (Stockwell et al., 2017). I båda fallen förutsattes att 

tillgängligheten till alkohol skulle öka och minimumpriset minska, vad beträffar 

alkoholdryckerna vin, öl och sprit (Stockwell et al., 2017). Resultatet av detta förutsattes bli 

ökad konsumtion och ökade alkoholrelaterade skador, vilket skulle öka samhällskostnaderna 

(Stockwell et al., 2017). Författarna menar att internationell och svensk forskning visade på 

att en avveckling av monopolet onekligen skulle leda till dessa effekter. Detta oavsett om pris, 

tillgänglighet och marknadsföringsregleringar skulle funnits på en privatiserad marknad 

(Stockwell et al., 2017). Dock saknas referenser i rapporten skriven av Stockwell et al. (2017) 

och likaså i den översatta versionen på Systembolagets (2018b) hemsida.  

Försäljning av alkohol på restaurang 

Bortsett från försäljningen via Systembolaget, var försäljningen på restaurang den som var 

störst mellan åren 2000 och 2016 (Trolldal & Leifman, 2017). Av den procentuella delen av 

totalkonsumtionen i Sverige såldes ungefär 10,8% på restaurang år 2016 (Trolldal & Leifman, 

2017).  
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För att bedriva en verksamhet som serverar alkohol, krävs det att flera lagar efterföljs. Några 

exempel följer nedan: 

”För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av 

den kommun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd)” (SFS 2010:1622).  

”Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån 

förhindras. Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker ska se till att ordning 

och nykterhet råder på försäljningsstället” (SFS 2010:1622). 

Visita  

Visita är en branschorganisation och en arbetsgivare för den svenska besöksnäringen. De 

representerar mer än 5 000 hotell, restauranger, campingar och andra verksamheter inom 

besöksnäringen (Visita, 2018a).  

Visita bevakar lagstiftning och regleringar inom besöksnäringen. Vi informerar, 

svarar på remisser och är branschens samlade röst. Syftet är att skapa bättre 

villkor och ökad lönsamhet för Visitas medlemsföretag samt att få beslutsfattare 

att se potentialen i den svenska besöksnäringen (Visita, 2018b) 

Visita anser att besöksnäringen bör betraktas som en Svensk basnäring (Visita, 2018c). De vill 

främja branschen genom att bland annat skapa fler jobb (Ibid.). För att kunna gynna tillväxten 

anser Visita att regelförenkling är en viktig fråga. 

Företagen inom besöksnäringen är hårt reglerade. Uppgiftslämnarbördan till 

statliga och kommunala myndigheter är omfattande. För att näringens potential för 

tillväxt och sysselsättning ska realiseras måste regelbördan, regelkrånglet och 

uppgiftslämnandet minska. Enklare regler frigör resurser till näringens tillväxt och 

utveckling, till gagn för hela Sverige (Visita, 2018d) 

Folkhälsomyndigheten 

”Folkhälsomyndigheten ska bidra till att uppnå det folkhälsopolitiska målet att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Genom att 

fullgöra sina uppgifter ska myndigheten verka för god folkhälsa” (Socialdepartementet, 2017) 

Några av Folkhälsomyndighetens uppdrag är att fördela medel till utvecklingsprojekt inom 

bland annat alkoholområdet (Socialdepartementet, 2017). Uppdraget innefattar en fördelning 

av en budget på 35 miljoner kronor 2018 (Socialdepartementet, 2017). Åtgärderna som 
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vidtagits för att fullfölja uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet i maj 2019 

(Socialdepartementet 2017). Folkhälsomyndigheten skall även redovisa insatser som blivit 

gjorda för strategin för ANDT-strategin (samlade strategin för alkohol-, narkotika-, dopning 

och tobakspolitiken) samma datum (Socialdepartementet 2017). 

ANDT- strategi 

ANDT- strategin är en förkortning för den samlade strategin för alkohol-, narkotika-, dopning 

och tobakspolitiken. I skrivelsen 2015/16:86 som regeringen överlämnade till Riksdagen den 

4 februari 2016, beskrivs hur alkoholpolitiken skall behandlas enligt ANDT- strategin 2016-

2020.    

”Alkoholpolitikens främsta uppdrag var att minska alkoholens skadeverkningar, vilket 

motiverade ansträngningar av att minska den allmänna konsumtionen” (Regeringen, 2016). 

För att kunna minska konsumtionen nämns alkoholbeskattning som ett viktigt politiskt 

instrument (Regeringen, 2016). Ökade priser anses som en begräsning av tillgängligheten, 

vilket leder till en minskad efterfrågan och konsumtion (Regeringen, 2016). 

Detaljhandelsmonopolet kan stävja oönskade utvecklingar med hjälp av reglering av pris, 

försäljningsplatser, öppettider, marknadsföring och ålderkontroll (Regeringen, 2016). 

Detaljhandelsmonopolet orsakar på detta vis minskning av konsumtion och alkoholrelaterade 

skador. Detta framhålls av flera studier, nationella likaväl som internationella (Regeringen, 

2016). Ingen referens uppges i skrivelsen av Regeringen (2016). 

Historiska effekter av förändrad alkoholpolicy 

Historiskt har alkoholpolicyn genomgått förändringar i Sverige. En studie av Raninen, 

Härkönen & Landberg (2016) undersökte huruvida förändringen av alkoholpolicy påverkade 

den långsiktiga konsumtionen av alkohol. Undersökningen visar att personer konsumerade 

annorlunda i vuxen ålder beroende på utformningen av alkoholpolitiken när de var tonåringar 

(Raninen et al., 2016). Kategoriseringen av alkoholpolicyn var främst beroende av 

tillgänglighet till alkoholhaltiga drycker samt prispositionen av dessa (Raninen et al., 2016). 

Undersökningen visar att en liberal policy i tonåren tenderade till högre konsumtion av 

alkohol i vuxen ålder (Raninen et al., 2016).  

Norström och Skog (2005) undersökte effekten av att Systembolaget beslutade om att ha 

öppet på lördagar. Studien visar inte några uppenbara kopplingar mellan den ökade 

tillgängligheten och alkoholrelaterade skador (Norström & Skog, 2005). Undersökningen 

visar dock en ökning av konsumtion med 3,8 % under undersökningsperioden (Norström & 
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Skog, 2005). Författarna diskuterar dock svårigheten med att mäta alkoholrelaterade skador 

(Norström & Skog, 2005).  

När införselreglerna för alkohol förändrades i Sverige, Norge och Finland, hade det ingen 

märkbar påverkan på självrapporterade alkoholskador (Bloom, Wicki, Gustafsson, Mäkelä & 

Room, 2010). Studien av Bloom et al., (2010) förmodade att förändringen av alkoholpolicyn 

skulle leda till ökad konsumtion, men kunde inte knyta det till generaliserad ökning av 

självrapporterade alkoholrelaterade skador. Denna undersökning hade datainsamling i 

perioden mellan 2003-2006. Författarna nämner det faktum att undersökningen kan ha varit 

missvisande då liknande forskning resulterat i andra resultat (Bloom et al., 2010).  

Stockwell, Zhao, Marzell & Gruenewald (2015) genomförde en studie som visade att priset 

för den billigaste alkoholen som såldes mot konsument, hade en större påverkan på 

alkoholrelaterade skador än tillgängligheten. Detta under perioden mellan 2002 och 2008 i 

British Colombia, Kanada (Ibid.). Stockwell et al. (2015) härledde företeelsen till att 

produkter med lägst pris ansågs vara de som var priskänsligast. Undersökningen visar att en 

10% ökning av minimipriset, genererade i en likvärdig procentuell minskning av 

alkoholrelaterade skador (Stockwell et al., 2015). Författarna nämner att detta kunde bero på 

att de billigaste produkterna var de mest attraktiva för konsumenter med höga 

konsumtionsvanor (Stockwell et al., 2015). 

Folkhälsomyndigheten (2018) uppger att höjningar av den svenska alkoholskatten 

genomfördes 2014 och 2015. Båda höjningarna genomfördes 1:a januari i respektive år. År 

2014 utgjordes höjningarna av en procentuell höjning på sprit med 1%, samt 7% på vin och 

öl, 2014 (Ibid.). En ytterligare höjning gjordes 2015. Då utgjordes det av en procentuell 

ökning av 1% på sprit, samt 9% på vin och öl (Folkhälsomyndigheten, 2018). Båda 

höjningarna resulterade i att producenterna sänkte sina priser (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

Alkoholkonsumtionen i Sverige 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening med en 

neutral politisk ställning (CAN, 2018a). CAN:s uppgift är att informera om alkohol och 

droger och drivs av 47 stycken medlemsorganisationer (Ibid.).  

I en studie publicerad via CAN av Trolldal & Leifman (2017) undersöktes utvecklingen av 

svensk alkoholkonsumtion från året 2000 till 2016. Den totala konsumtionen visar en ökning 

från 2000 till 2016 med 2%, samtidigt som andelen registrerad konsumtion ökat med 11% 
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(Trolldal & Leifman, 2017). Från år 2014 till 2016 minskade dock den totala 

alkoholkonsumtionen med 2,5 % (Trolldal & Leifman,  2017).  

Till registrerad konsumtion räknas den uppskattade försäljningen via systembolaget, 

restauranger och folköl i livsmedelsbutiker (Trolldal & Leifman, 2017). Trolldal & Leifman 

(2017) summerar resultatet med att det sammantaget skett små förändringar i anskaffningen 

av alkohol de senaste åren. Vidare diskuterar Trolldal & Leifman (2017) Systembolagets 

stabila försäljning trots skattehöjningar mellan 2013-2016. De nämner att en tänkbar 

förklaring kan ha varit försvagningen av den svenska kronan i samband med ökningar av 

priser i Tyskland (Trolldal & Leifman, 2017).   

Syfte 

Att skapa en förståelse för argumenten och utformningen av den svenska alkoholpolitiken 

Frågeställningar 

Hur tänker inflytelserika aktörer kring utvecklingen av svensk alkoholpolitik? 

Begränsad tillgänglighet omnämns som grundläggande för svensk alkoholpolitik. Varför då? 

Vad skulle bli den förväntade effekten om distributionen av alkohol skulle ske på en fri 

marknad (licenserade butiker eller livsmedelsbutiker)? 

Metod och material 

Informationsinsamlingen gjordes via kvalitativa intervjuer av informanter ur ett målinriktat 

urval (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) är kvalitativ intervju den metod som ger upphov 

fylliga och detaljerade svar, samt att intervjun tillåts bli mer flexibel och följsam. Detta som 

en effekt av att intervjuerna låter sig dras åt flera olika riktningar, beroende på vad 

respondenten ansåg vara relevant och viktigt (Bryman, 2011). Studien har således valt att 

fokusera på enskilda individers egna uppfattningar och synsätt, vilket gjorde användningen av 

denna metod lämplig.  

I syfte att skapa en informativare studie, skickades även fyra frågor ut via mail till samtliga 

riksdagspartier. Frågorna skickades till deras allmänna mailadresser eller till deras 

presstalespersoner. Om personen hade en tydlig arbetsbeskrivning inom partiet skickades 

frågorna till dessa. Personerna skulle i så fall arbeta med folkhälsofrågor eller 

alkoholrelaterade frågor. Se intervjufrågor i Bilaga 2.  



12 

 

Intervju 

De intervjuer som genomfördes var kvalitativa och semistrukturerade (Bryman, 2011). En 

semistrukturerad intervju valdes för att intervjupersonen skulle kunna utforma svaren efter 

eget tycke (Bryman, 2011). Intervjuerna hade dock förberetts med ett antal öppna 

inledningsfrågor som berörde de ämnen som önskades få svar på (Bryman, 2011). Bryman 

(2011) säger att frågorna inte behöver ställas i den tänkta frågeföljden om den ordningen inte 

visar sig lämplig. Intervjuaren tilldelas på detta vis en plattform för att skapa unika intervjuer 

med varje respondent.  

Inför intervjuerna erbjöds alltid intervju öga mot öga. Detta då Fägerborg (2011) menar att det 

handlar inte bara om vad informanten berättar, utan även hur informanten berättar det. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades kort därefter.   

Organisationerna kontaktades initialt via deras allmänna kontaktuppgifter eller via tjänstemän, 

det vill säga via telefon eller mail för ytterligare hänvisning. Om tjänstemän hade en tydlig 

arbetsbeskrivning inom verksamheten skickades frågorna till dessa. I samband med att 

kontakt upprättades skickades inledningsfrågorna ut (Bilaga 2); tillsammans med ett 

informationsblad (Bilaga 1). Detta gjordes i syfte att skapa goda intervjuer där både 

intervjuaren och respondenten var väl medvetna om rådande förhållanden (Fägerborg, 2011). 

Frågorna skickades även ut i förväg med förhoppningen att detta skulle generera mer 

detaljerade och genomtänkta svar vid intervjumomentet. Detta i enlighet med Fägerborg 

(2011). En handfull uppföljningsfrågor förbereddes men sändes ej ut till respondenten. 

Uppföljningsfrågorna förbereddes för att på ett smidigt och genomtänkt sätt kunna addera 

relevanta frågor i intervjumomentet, beroende på svaren på inledningsfrågorna (Bryman, 

2011). Bryman (2011) menar på att dessa förberedelser är viktiga vid denna typ av intervjuer. 

Patel och Davidson (2011) nämner vikten av att försöka skapa en bra relation mellan parterna 

i en intervju. Detta för att samtliga skall känna sig trygga i situationen. Intervjuerna inleddes 

med ett antal avslappnande frågor för att skapa en känsla av trygghet. Fägerborg (2011) anser 

även att det är av största vikt att intervjumomentet har en distinkt markering för sin början. 

Vid varje intervjutillfälle markerades därför starten av inspelningen med en verbaliserad 

signal från intervjuaren.  

Formulering av intervjufrågor 

En mindre förstudie genomfördes innan själva intervjuundersökningen. Detta gjordes i 

enlighet med Bryman (2011) då syftet var att säkerställa att frågorna skulle bli bra. Det som 
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huvudsakligen testades var de öppna frågornas relevans för studiens övergripande 

frågeställning. Bryman (2011) nämner även att pilotundersökningar kan göra det möjligt att 

avgöra hur pass fullständiga frågeinstruktionerna är. Det var viktigt att testa tydligenheten 

eftersom de öppna inledningsfrågorna skickades ut i förväg.  

De öppna inledningsfrågorna granskades av två externa parter. Parterna valdes baserat på 

deras erfarenhet av kvalitativa undersökningar. Efter granskning lämnades utrymme för 

kommentarer och tankar kring frågornas utformning. Dessa kommentarer låg till grund för 

revideringen av intervjufrågorna. Under testet av frågorna hade samtliga tillgång till studiens 

övergripande syfte och frågeställning. Efter revideringen fastställdes frågorna som användes i 

studien, se frågeformulär i Bilaga 2. 

Urval  

Informanterna till studien valdes med ett målinriktat urval. Detta är den rekommenderade 

urvalstekniken för kvalitativa intervjuer och kallas även teoretiskt urval (Bryman, 2011). 

Valet av informanter baserades på hur relevant och representativ informanten anses vara i 

förhållanden till denna studies frågeställning (Bryman, 2011). Datainsamlingen gjordes 

utifrån det teoretiska urvalet tills en teoretisk mättnad var nådd (Bryman, 2011). De 

informanter som intervjuades ansågs kunna representera vederbörandes verksamhet. De 

ansågs även kunna besvara frågor om den svenska alkoholpolitiken.  

Ingående verksamhet valdes utifrån vilket inflytande dessa har på svensk alkoholpolitik. 

Systembolaget, Folkhälsomyndigheten, Socialdepartementet, CAN och Visita var de som 

ansågs ha störst inflytande. Detta grundades på att de ansågs ha en väsentlig påverkan på hur 

försäljningen av alkohol går till.  

Dataanalys 

Intervjuerna skedde över telefon och spelades in. Inspelningen transkriberades kort därefter 

och bearbetningen av de transkriberade intervjuerna gjordes med en tematisk analys (Bryman, 

2011). De transkriberade intervjuerna finns i Bilaga 3. Analysen användes för att definiera 

subteman och teman inom de transkriberade intervjuerna. ”För vissa författare är ett tema mer 

eller mindre detsamma som en kod, medan ett tema för andra är något mer än en kod och 

består av en grupp koder” (Bryman, 2011, s. 528). ”Det hela går ut på att skapa ett index av 

centrala teman och subteman som ställs upp i en matris som i stora drag liknar en SPSS-sida 

med fall och variabler” (Bryman, 2011, s. 528).  



14 

 

I denna studie nyttjades en matris med fyra kategorier, meningsbärande enhet, tolkad 

komprimerad text, subtema och tema. Alla subteman inkapslades inte nödvändigtvis i ett 

tema. Därför användes både subteman och teman som underlag för resultatet nedan. Se 

analysmatrisen och de tolkade intervjuerna i Bilaga 4.  

Tabell 1: Exempel från tolkad intervju 1.  

Meningsbärande 

enhet 

Tolkad 

komprimerad text 

Subtema Tema 

Det som jag säger här, de 

förenklingarna som jag 

tror kan göras utan att 

man för den skull 

minskar ansvarstagandet, 

i olika avseenden 

Det går att göra 

förenklingar utan att det 

ger negativa effekter. 

Förenkla alkohollagen.  Kontroll genom 

restaurang 

 

Analysprocessen började med att varje transkriberad intervju lästes en gång utan att några 

anteckningar gjordes. Därefter lästes materialet en gång till, men denna gång i samband med 

att noteringar gjordes av eventuella subteman. Efter att noterat potentiella subteman 

granskades dessa ytterligare för att säkerställa dess relevans. Relevansen avgjordes av om den 

komprimerade tolkade texten och den meningsbärande enheten var enhetlig med subtemat. 

Några av de subteman som blev bekräftade sammanställdes till ett tema, beroende på om 

dessa hade en samhörighet. I den tolkade analysen i Bilaga 4, finns enbart meningsbärande 

enheter som kunde kopplas till relevanta subteman eller tema för denna studies syfte. För 

intervjuerna i sin helhet, se Bilaga 3.  

Litteratur- och databasinsamlingar 

Till studien samlades data från digitala och tryckta källor. Samtliga tryckta källor fanns 

tillgängliga vid Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan och dess bibliotek under tiden 

för undersökningen. Publikationer från statliga myndigheter, organisationer och verksamheter 

hittades på respektive hemsida. Lagar och förordningar hittades på Sveriges riksdags och 

regeringskansliets hemsidor. Folkhälsomyndighetens, Systembolagets och CAN:s hemsidor 

har även referenser till rapporter och en del av dessa nyttjades i denna studie. Databasen som 

användes var Primo. Bryman (2011) menar på att internetbaserade databaser kan uppdaga 

mycket relevant information. Samtliga artiklar som användes var vetenskapligt granskade och 
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urvalet influerades av artiklarnas tillgänglighet. Enbart artiklar med ansedd relevans för 

studiens frågeställning nyttjades.  

Etisk planering för studiens genomförande 

Enligt Bryman (2011) finns det fyra etiska principer som gäller vid svensk forskning. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

principer skall följas för att försäkra att deltagarna i en undersökning inte kommer till skada. 

Principerna försäkrar även att studien inte inkräktar på informanternas privatliv, eller 

undanhåller viktig information. Principerna garanterar även att det inte förekommer några 

dolda motiv för undersökningen, samt försäkrar att det inte råder några brister i samtycke hos 

deltagarna. 

De etiska principerna efterföljdes i denna studie. Informanterna blev garanterade detta via 

utskick av ett informationsblad innan genomförda intervjuer (bilaga 1).  

Resultat 

Visita 

Intervjun gjordes med en chefjurist på Visita, fredagen den 13 april 2018. Informanten 

klargjorde att hen kunde anses som representant för Visita. Informationen och åsikter som 

presenteras nedan är således Visitas, framställt av respondenten. Se transkriberad intervju i 

Bilaga 3.  

Ett av de mest återkommande subteman är förståelse för motiven till politiken, vilket 

förgrenades i förståelsen för att alkohol är speciellt och kräver ett stort ansvarstagande. 

Reglerna anses som många och detaljerade trots att enbart 10% av den totala konsumtionen av 

alkohol sker på restaurang. Det framgår dock tydligt att Visita tycker det är viktigt att alla 

följer de lagar och förordningar som finns; samt att det måste finnas ett system för att 

kontrollera att dessa efterföljs. Således stödjer organisationen ansträngningarna som görs för 

att föra en ansvarfull alkoholpolitik. Med detta sagt, anser dock Visita att förenklingar av 

alkohollagen vore önskvärda.  

Visita menar att företag som distribuerar alkohol, generellt sett är ansvarfulla aktörer som har 

utbildad personal och kontrolleras av myndigheter. Dessutom säljs alkoholen till ett högre pris 

på restaurang än i detaljhandel. Restauranger bör därför ses som en säker och kontrollerad 

miljö med en begränsad tillgänglighet. Visita vill därför förändra fördelningen av 
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konsumtionen av alkohol i Sverige. De tror att konsumtionen skulle vara mer kontrollerad om 

en större andel skedde på restaurang. Att utveckla ett monopol i restaurangvärlden känns långt 

borta. Tilliten till privata företag bör istället vara större, och det borde vara enklare att få 

serveringstillstånd. Detta genom att förenkla de lagar som finns. I synnerhet de där relationen 

till alkoholpolitiken kan ifrågasättas. Visita förtydligade att de inte vill öka konsumtionen av 

alkohol i Sverige – samt nämnde kontrollsystem som absolut vitalt.   

Sammantaget tror Visita att de privata företagarna är förmögna att ta ett stort ansvar. Andelen 

av den totala konsumtionen borde med fördel öka på restaurangerna. Utvecklingen av 

alkoholpolitiken önskas bli enklare men med fortsatt ansvarstagande.  

Folkhälsomyndigheten 

Intervjun gjordes med en analytiker inom alkoholområdet från Folkhälsomyndigeten tisdagen 

den 17 april 2018. Respondenten klargjorde att hen kunde anses som representant för 

myndigheten. Informationen och åsikterna som presenteras nedan är således 

Folkhälsomyndighetens, framställt av respondenten. Se transkriberad intervju i Bilaga 3.  

Folkhälsomyndigheten vill begränsa den allmänna tillgången och tillgängligheten till alkohol i 

Sverige. Detta grundar sig på att man vill minimera antalet personer som överkonsumerar 

alkohol i landet. Det effektivaste sättet att göra detta på har visat sig vara att försöka minska 

den generella konsumtionen. Folkhälsomyndigheten vill dock inte eliminera den generella 

konsumtionen, utan enbart den som anses skadlig. Dock är informationen om vilken 

konsumtion som anses som riskfri otydlig.  

Folkhälsomyndigheten menar att det är en skillnad på tillgång och tillgänglighet. 

Tillgänglighet är mer subjektivt och handlar om den upplevda tillgängligheten. 

Folkhälsomyndigheten upplever tillgängligheten till alkohol som hög idag. Tillgång anses 

däremot som reglerbart med policyregler såsom öppettider, butikstäthet och prissättningen. 

Kontroll av tillgången är avgörande och i arbetet med begränsningen är alkoholmonopolet och 

alkoholskatten de viktigaste verktygen. Myndighetens uppgift i ANDT-strategin är att 

begränsa tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. I praktiken arbetar 

Folkhälsomyndigheten med att hämta och dela information om hur det går att arbeta 

preventivt i alkoholfrågan. Folkhälsomyndigeten stödjer således rådande alkoholpolicy fattad 

av regeringen. Detta innebär att de är positiva till bland annat ett fortsatt alkoholmonopol. 

Folkhälsomyndigheten refererar i sitt resonemang till uppskattningar som gjorts i annan studie 
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av Stockwell, et al. (2017). I denna framgår att alkoholmonopol är klart fördelaktig för 

folkhälsan  

Ytterligare nämnde Folkhälsomyndigheten att minimipriset på alkoholen kan ha stor effekt på 

folkhälsan. I intervjun refererades till studier som gjorts i USA, Kanada och Finland och 

framförallt i Storbritannien. Samtliga undersökningar har visat på att det lägsta priset på 

alkohol har haft en drastisk effekt på konsumtionen och därmed de alkoholrelaterade 

skadorna. En sänkning av minipriset har ökat konsumtionen, medan en ökning har minskat 

den. Informanten uppgav att studien från USA, närmare bestämt staten Washington, 

undersökte vad som hände när man avskaffade alkoholmonopolet men samtidigt chockhöjde 

alkoholskatten. Inga förändringar i konsumtion har hittills noterats i Washington. Inga 

undersökningar av minimipris har gjorts i Sverige. Folkhälsomyndigheten förtydligade att det 

tar lång tid innan det går att dra definitiva slutsatser, då vissa alkoholrelaterade skador enbart 

går att se efter en längre period. 

Sammantaget stödjer Folkhälsomyndigheten regeringens beslut och sympatiserar med dagens 

alkoholpolicy. Detta grundas bland annat på tidigare forskning och gjorda uppskattningar. 

Dock nämner Folkhälsomyndigheten att det är brist på fakta inom vissa avseenden.  

Diskussion av resultatet 

Några av de tillfrågade verksamheterna valde att inte delta i studien. På grund av det går det 

inte att avgöra vad Systembolaget, CAN, Socialdepartementet eller samtliga riksdagspartier 

står i frågan. Det kan antas att frågan är komplex och att motiven för uteblivna svar kan vara 

många.  

Systembolaget 

Systembolaget kontaktades via mail och de hänvisade till sin 

Presstaleschef/samhällsrelationsansvarige. Maildialog upprättades med personen, men hen 

ville inte svara på frågorna som ställdes. Personen uppgav att hen enbart kunde tänkas 

spekulera i vad Hen tror om utvecklingen av svensk alkoholpolitik?. En sådan intervju 

uppgavs vara av intresse för denna studie, men Systembolagets representant avbröt dialogen 

efter att ha erbjudit sig att delta. Inga ytterligare hänvisningar gavs av Systembolagets 

representant.   
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CAN 

Kontaktpersonen för CAN:s forskargrupp kontaktades vid två tillfällen via mail. Svar uteblev 

båda gångerna. Inga frågor ställdes i mailen utan enbart information och förfrågan om 

deltagande. Inga ytterligare ansträngningar gjordes för att nå CAN.  

Riksdagspartierna 

Frågorna som skickades ut via mail blev enbart besvarade av tre partier. Svar uteblev från 

resterande. Resultatet från dessa tre svar finns inte med i denna studie. Detta på grund av att 

alla riksdagspartier inte kunde bli representerade. 

Socialdepartementet 

Pressekreteraren för Socialministern kontaktades först via telefon. Hen uppgav att hen kunde 

svara på övergripande frågor vid telefonsamtalet. Intervjuaren önskade dock välutvecklade 

svar och hänvisades därför till Socialdemokraternas hemsida. På hemsidan skulle information 

om alkoholpolitiken finnas, samt kontaktuppgifter till dem med särskild sakkunnighet. 

Pressekreteraren kontaktades dagen efter telefonsamtalet via mail, innehållandes frågor i 

Bilaga 2. Personen erbjöds att svara på frågorna via mail eller via telefonintervju. Detta då 

hen ansågs vara den mest lämpade att svara på frågorna efter att ha studerat partiets hemsida. 

Svar uteblev för detta mail.   

Vart är vi nu? 

Det råder ett samtycke mellan Visita och Folkhälsomyndigheten om att dagens alkoholpolitik 

är befogad. Detta då alkohol anses som en riskvara och bör behandlas med respekt och 

försiktighet. Ingen av parterna vill se en ökning av alkoholkonsumtion, men heller inte en 

eliminering av den. Folkhälsomyndigheten vill dock stoppa all skadlig konsumtion, fast det 

finns ingen tydlig avgränsning av vad riskfri konsumtion innebär. Detta trots att det finns flera 

studier som visar på att alkohol hämmar en god folkhälsa. Som en effekt av detta förespråkas 

en restriktiv alkoholpolitik innan det är säkerställt vad som är en riskfri konsumtion. Vilka 

ansträngningar som görs för att definiera vad riskfri konsumtion är framgår inte. Då vi har en 

lång tradition av att förtära alkohol i Sverige, kan det ses som underligt att vi inte tagit reda på 

när mängden blir skadlig.   

Det är tydligt att arbete med tillgång och tillgänglighet är aktuellt för att kunna reglera 

konsumtionen. Folkhälsomyndigheten refererar till samma studie av Stockwell et al. (2017) 

som används som underlag av Systembolaget. Denna visar på att konsumtionen och skadorna 

skulle öka utan ett monopol. Systembolaget är således som en grundbult för svensk 
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alkoholpolitik. Dock refererar inte studien av Stockwell et al. (2017) till några tidigare 

undersökningar. Folkhälsomyndigheten menar dock att dessa undersökningar existerar och 

bygger på uppskattningar som gjorts. Varför ingen referens uppges i studien klargörs inte. 

Avsaknaden av referenser kan ses som uppseendeväckande då studien ligger till grund för 

utformningen av en statlig verksamhet.  

Det råder en brist på information på hur man jobbar effektivast med tillgängligheten av 

alkohol. Det finns en tydlig idé om att öppettider, pris, distributionsplatser med mera är av 

stor betydelse. Informationen spretar eller saknas gällande vilken av dessa faktorer som har 

störst eller minst betydelse för alkoholkonsumtionen. Även detta kan anses som besynnerligt 

då utformningen av alkoholpolitiken inte baseras på kunskap. En utformning som i värsta fall 

hämmar utvecklingen av bland annat rese - och besöksnäringen.   

Visita menar på att konsumtionen på restaurang är kontrollerad genom tillsyn av myndigheter 

och personal som är utbildad. Samtidigt som alkoholen av naturliga skäl blir dyrare på 

restaurang än i detaljhandel. På förekommen anledning borde kanske konsumtion på 

restaurang premieras mer än vad den gör idag? Detta grundas på att det borde anses som en 

ansvarfull och kontrollerad distribution. Visita dementerar samtidigt idén om att det skulle bli 

en mer kontrollerad distribution om restaurangerna blev förstatligade till ett monopol. Att 

upprätta ett monopol är alltså inte aktuellt i restaurangväsendet.  

Folkhälsomyndighetens uppgift är bland annat att arbeta tillgångsbegränsande enligt ANDT-

strategin. Folkhälsomyndighetens representant nämnde dock att minimipriset har haft en stor 

betydelse i förhållande till alkoholkonsumtionen. En höjning eller sänkning av minimipriset 

har en direkt påverkan på konsumtionen och folkhälsan. Folkhälsomyndigheten refererade till 

bland annat i studien av Stockwell et al. (2015).  Folkhälsomyndigheten menar att samma 

resultat även visats i andra studier i flera olika länder. Några sådana studier uppges dock inte 

gjorts i Sverige. Frågan blir oundvikligen – vad skulle dessa visa i Sverige? Skulle utfallet 

kunna förändra utformningen av svensk alkoholpolitik? 

Vart är vi på väg? 

Om alkoholpolitiken kommer att förändras är det ingen som vet svaret på idag. Det mesta 

tyder på att det inte kommer ske en förändring inom den närmsta tiden, då rådande politik 

anses gynna folkhälsan. Folkhälsomyndigheten ser heller inga påtryckningar för en liberalare 

alkoholpolitik. Visita vill dock göra förenklingar i alkohollagen och öka andelen av 

totalförsäljningen på restauranger. Uppfattningarna om hur man för en ansvarfull 
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alkoholpolitik är tvetydigt. Det går att konstatera att det råder brist på kunskap om vad som är 

en riskfri konsumtion av alkohol. Det finns heller inte en tydlighet i vad som faktiskt påverkar 

konsumtionen och hur mycket. Vi kan se förändringar som skett i andra länder där man 

undersökt minimiprisets påverkan på konsumtion, men vi har ännu inte gjort studier i Sverige 

i ämnet.  

Metod- och materialdiskussion 

Studien avgränsades av främst tid och ekonomiska medel. Bristen på resurser genomsyrade 

hela undersökningen och kan ha haft en betydande roll för studiens utfall.  

Metodval 

Den informationen som insamlades gjordes med kvalitativa intervjuer. Bryman (2011) 

nämner att det finns risk för att all kvalitativ forskning blir allt för subjektiv. Kvalitativ 

forskning tenderar även att involvera forskaren till en stor grad vid den faktiska 

datainsamlingen (Bryman, 2011). Detta gör att resultatet i kvalitativ forskning löper stor risk 

för att vara allt för influerad av den som gjort studien (Ibid). Studiens utformning valdes för 

att samla fyllig och detaljerad information. På förekommen anledning valdes en kvalitativ 

metod i enlighet med (Bryman, 2011). Detta trots riskerna för ett subjektivt influerat resultat.  

För att göra datainsamlingen så objektiv som möjligt bearbetades inledningsfrågor och 

följdfrågor innan intervjumomentet. Frågorna är utformade med syfte att vara öppna och 

neutrala. Följdfrågor uppstod i intervjuerna som inte var förberedda, då respondenternas svar 

inte gick att förutse. Dessa följdfrågor kan ha influerats av en mer subjektiv karaktär och 

påverkat resultatet.    

Intervju 

Intervjuerna hade vad Bryman (2011) kallar en semistrukturering. Det vill säga att 

intervjuerna inleddes med öppna frågor. Intervjuerna genomfördes via telefon då det var det 

mest tids- och kostnadseffektiva för båda parter. Kritiken som finns mot att använda sig av 

telefonintervju är flera och därför erbjöds även intervju öga mot öga. Fägerborg (2011) menar 

bland annat att det inte bara handlar om vad informanten berättar, utan även hur hen berättar. 

Patel och Davidson (2011) talar om vikten av att skapa en bra relation vid en intervju, vilket 

blev mer problematiskt via digitala kanaler. Bryman (2011) nämner vikten av att kunna se 

kroppsspråket hos respondenten vid intervjun. Detta blev givetvis mer problematiskt via 

telefon. En fördel med telefonintervju kan dock vara att informanten kan känna sig tryggare 
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att svara på obekväma frågor via telefon (Bryman, 2011). Detta kan ha påverkat 

informationen som uppges i denna studie.  

Informanten hade ett stort inflytande på när intervjun skulle äga rum och hade tilldelats frågor 

(Bilaga 2) och informationsblad (Bilaga 1) innan intervjumomentet. Kontakten mellan 

informant och intervjuare var fram till intervjuerna enbart via mail. Därför inleddes varje 

intervjumoment med ett avslappnat och informellt prat. Detta i enlighet med Patel och 

Davidson (2011) som menar på att det är viktigt att informanten känner sig trygg och 

avslappnad i intervjusituationen. Vid intervjumomentets start tillfrågades först respondenten 

om hen kände sig redo för att börja besvara formella frågor. När klartecken givits började 

intervjuerna, se Bilaga 3.  

I avsaknad av möjligheten att avgöra respondentens kroppsspråk gjordes ansträngningar att 

bedöma tonläge och eventuella fördröjningar av svar. Telefonlinjen var något bristfällig vid 

enstaka tillfällen vilket försvårade bedömningen. Som ovan nämns var vissa följdfrågor 

oförberedda då respondentens svar inte kunde förutses. Dessa löper inte bara risken att ha 

blivit vinklade, utan även otydligt framförda. Båda dessa faktorer kan ha haft en betydande 

roll resultatet av studien.  

Urval 

Informanterna valdes omsorgsfullt med ett målinriktat urval (Bryman, 2011). Samtliga 

verksamheter som var önskvärda att få representerade i studien, har stort inflytande på svensk 

alkoholpolitik. Dock ställde enbart två av de tillfrågade verksamheterna upp. Detta ledde 

förmodligen till att studien blev mer avgränsad än önskvärt. Hos verksamheter där svar 

uteblev, kan transparens och tillgänglighet ifrågasättas. Något som kan ses förvånande är att 

några av dessa verksamheter är ägda av den svenska staten. Detta kan anses som olustigt, då 

transparens och tillgänglighet kan betraktas som hörnstenar i en välfungerande demokrati.  

De personer som blev tillfrågade att representera sin verksamhet, hade en tydlig 

arbetsbeskrivning med relevans för frågeställningen. Fanns inte en sådan arbetsroll beskriven,  

kontaktades verksamheterna via växel eller annan tjänsteman för ytterligare hänvisning. 

Framgången med denna metod var dock begränsad, då enbart två intervjuer kunde 

genomföras. Metoden för att hitta representanter inom organisationerna kunde ha varit 

annorlunda. Ett annorlunda sätt att försöka hitta respondenter hade kunnat generera flera 

informanter och eventuellt ett annat annorlunda resultat.  
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I studien representeras verksamheterna enbart av en respondent vardera. Hade intervjuer 

genomförts med flera informanter inom samma verksamhet, finns det en risk att 

informationen differentierat sig. Utgångpunkten kan antas att ha blivit densamma men 

detaljerna hade eventuellt varit nyanserade. På förekommen anledning kan resultatet blivit 

annorlunda om fler respondenter från varje verksamhet intervjuats.  

Dataanalys 

I analysen av de transkriberade intervjuerna användes en tematisk analys (Bryman, 2011). Se 

(Bilaga 4) för tolkade intervjuer. En vanlig kritik av analys av kvalitativa intervjuer är att 

tolkningarna ofta blir väldigt subjektiva och tolkningsmetoden saknar transparens (Bryman, 

2011). Kodning av intervjuer är även problematisk då informationen som tolkats kan hamna 

utanför sitt sociala sammanhang (Bryman, 2011). Kodning av kvalitativa intervjuer är dock en 

väletablerad metod och accepterad i forskarkollektivet (Bryman, 2011). För att göra 

tolkningen av intervjuerna så transparent som möjligt vidtogs följande åtgärder. En matris 

med fyra steg användes för att tolka delar ur intervjuerna. Styckena som tolkades valdes 

beroende på dess relevans för denna studies syfte och frågeställningar. Att tolkningen blev 

subjektiv är givetvis ofrånkomligt, men det är möjligt att göra en egen bedömning om 

tolkningen är relevant eller inte genom att se Bilaga 4. De transkriberade intervjuerna avslöjar 

även det som tolkades. Tolkningen hade en självklar påverkan på hur resultatet slutligen 

summerades. Dock går tolkningen att repetera med hjälp av matrisen och det transkriberade 

materialet. Hade flera tolkningar gjorts av flera olika personer hade resultatet förmodligen 

blivit annorlunda.  

Litterär/datainsamling  

Datainsamlingen som gjordes innan studien gjordes via flera digitala och tryckta källor. 

Mycket information som samlades in påverkade frågeställningen. Efter att ha erhållit 

resultatet från intervjuerna, stod det klart att det kunde gjorts ytterligare ansträngningar i 

förarbetet. En av respondenterna nämnde nämligen studier som hade varit av relevans för 

bakgrunden. Studierna i åtanke är huvudsakligen de som undersökt konsumtionsmängd i 

förhållande till alkoholens minimipris. Denna slutledning skönjer även risken för att mycket 

information som kunnat påverka studien inte togs med.  
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Etisk reflektion om studiens genomförande/Forskningsetisk 

uppföljning 

Informationsbrevet som skickades ut skapades i syfte att försäkra informanterna om att 

Brymans (2011) etiska principer efterföljdes, se Bilaga 1. Personuppgifter till respondenterna 

uppgavs inte, dock åskådliggjordes verksamhetens namn och respondentens arbetstitel. Valet 

att exponera namn på verksamheterna grundades i önskan om att öka studiens reliabilitet och 

validitet. Av samma anledning uppgavs arbetstiteln av respektive respondent. Studien ansågs 

nämligen löpa en stor risk att bli otydlig om denna information skulle utelämnats. 

Bedömningen gjordes att exponeringen av namnen på verksamheterna och arbetstitlarna inte 

kolliderade med de etiska principerna. Respondenterna hade möjlighet att själva uttrycka om 

de ville att verksamheternas skulle anonymiseras. Respondenterna fick vid önskemål även 

skärskåda studien innan publikation. Detta gjordes av en respondent innan hen bekräftade 

godkännande av sitt deltagande.  

Slutsatser 

Begränsad tillgång av alkohol är avgörande för en god folkhälsa. Enskilda faktorer som 

minipris kan vara avgörande för alkoholkonsumtionen. Det krävs forskning om när 

alkoholkonsumtionen blir skadlig. Det krävs även undersökningar om vad som faktiskt 

påverkar konsumtionen. 

Praktisk användning och vidare forskning 

Denna studie kan användas i syfte att informera om hur tankarna går kring svensk 

alkoholpolitik. Den kan även användas som inspirationskälla för ytterligare forskning kring 

alkohol. Fördjupade undersökningar skulle förmodat skapa en mer detaljerad förståelse av 

dagens alkoholpolitik.  
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Bilaga 1: Informationsblad  

Studien syftar till att belysa det faktum att jag, i en kommersiell konsumtionssituation, agerar 

i en viss konsumtionskultur och vill tillhandahålla en ökad medvetenhet om motiven bakom 

utformningen. På detta sätt hoppas jag kunna bidra med en vidare förståelse kring hur 

alkoholkonsumtion kan behandlas.  

 

Deltagande sker anonymt och inga personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje part. 

Information som kommer fram kommer endast att användas i forskningssyfte. Resultatet 

kommer också att anonymiseras så att identifikation av person inte är möjlig. Vid önskemål 

kan även organisation/verksamhet anonymiseras.  

 

Deltagande är frivilligt och du kan välja att dra dig ur fram till dess att arbetet publiceras 30 

maj 2018. Resultatet kan, vid intresse, skickas till dig som deltar i undersökningen. Se 

kontaktuppgifter nedan.  

 

Tack för att ni deltar i min undersökning! 

 

Kontaktinformation  

Namn: Joel Welander 

Mailadress: joelwelander@hotmail.com 

Telefonnummer: +46 (0) 76 0912 794 

 

Handledare för projektet  

Namn: Marie-Louise Danielsson-Tham, Professor vid Restaurang- och hotellhögskolan 

Mailadress: marie-louise.danielsson-tham@oru.se 

Telefonnummer: +46 (0) 19 30 20 01 

 

 

 

 

mailto:marie-louise.danielsson-tham@oru.se
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Bilaga 2- Intervjufrågorna 

Frågeformulär 

Frågorna som skickades ut till samtliga som kontaktade är de fyra första frågorna nedan. 

Frågorna med särskild underrubrik skickades enbart ut till Folkhälsomyndigheten, 

Systembolaget och Visita. Folkhälsomyndigheten erhöll således fem stycken frågor, 

Systembolaget sju stycken och Visita fem stycken.  

1. Begränsad tillgänglighet omnämns som grundläggande för svensk alkoholpolitik. Hur går dina 

tankar kring det? 

2. Om distributionen av alkohol skulle ske på en fri marknad (licenserade butiker eller 

livsmedelsbutiker) vad tror du skulle bli effekten? 

3. Hur tänker du kring utvecklingen av svensk alkoholpolitik? 

4. Övriga tankar eller funderingar som du vill förmedla efter att ha svarat på ovanstående 

frågor? 

Folkhälsomyndigheten  

1. Hur tänker du kring ert arbete med alkoholfrågorna i ANDT-strategin? 

Systembolaget 

1. Idag finns ett räntabilitetsmål gentemot den svenska staten. Samtidigt skall Systembolaget 

aldrig driva volym-, kvantitets- eller omsättningsökningar. Hur går dina tankar runt det?  

2. Tror du Systembolaget skulle ha en annorlunda utformning utan ett räntabilitetsmål?  

3. Det görs mätningar av systembolagets konsumtionsandel på totalmarknaden. Vad tänker du 

kring det? 

Visita 

1. En betydande del av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige sker på restaurang. Hur tänker 

du gällande det? 
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Bilaga 3 – Transkriberade intervjuer 

Intervju 1: Chefsjurist – VISITA   

13 april 2018 

Vi börjar då! Då tänker jag såhär, som du nämnde representerar du branschen. En betydande 

del av totala alkoholkonsumtionen i Sverige ju just på hotell och restaurangverksamheter. 

Hur tänker du kring det? 

Ah, nu är det ju så att, ofta, man tror ju det. Men det är ju en ganska liten del alltså,  när det 

gäller den totala alkoholkonsumtionen i Sverige så är det ungefär 10% som sker på 

restaurang. Och det innebär att 90% sker någon annanstans, och ehm. Men vi kan konstatera 

det ganska snabbt att det är ett stort och tungt regelverk som rör restaurangernas 

alkoholservering. Så det är väl nummer ett, att vi konstaterar att det är en ganska liten andel 

faktiskt om man skall vara ärlig, av ehm, alkoholkonsumtionen som sker på restaurang. 

Mycket av det som man köper in är dels genom Systembolaget, gränshandel, alltså att man för 

in från Tyskland eller får nått annat land, charterflyget och, jamen du vet. Där är det mycket 

alkoholkonsumtion som sker.  

Så, men det vi brukar säga är såhär, vi tycker väl att det är bra och, det ska liksom vara 

ordning och reda när det gäller alkoholservering och alkohol är en speciell vara som kräver att 

ett högt ansvarstagande. Men vi tycker ju att man skulle kunna förenkla, lite grann ytterligare. 

Det är okej naturligtvis att det finns krav på serveringstillstånd för att servera alkohol, att man 

gör kontroller och att man skall vara seriös, givetvis, för att få servera alkoholdrycker. 

Samtidigt så tycker ju vi att man skulle kunna förenkla, göra det lite enklare, man skulle 

kunna bevilja fler serveringstillstånd än vad man gör idag. Därför att vår uppfattning är att det 

vore ju bra, om en större andel av den totala konsumtionen skedde på restauranger. För 

restauranger med serveringstillstånd har ju utbildad personal och man har tillsyn av 

myndigheterna och så vidare. Så att, vi tycker det skulle kunna göras litegrann för att få en 

större andel. Vi vill inte öka den totala alkoholkonsumtionen, det har vi inget intresse av. Men 

den konsumtion som sker, så tror vi att det är bra om ytterligare andel skulle ske på 

restaurang, ungefär så. 

Okej! När du säger förenkla då tänker du mer att, att det ska vara tillgängligt som i att det 

skall vara enklare att få tillstånd, eller är det hur man.. 
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Ja! Jag tror att det finns. Alltså det finns, lite regelkrångel kring det här med alkoholtillstånd. 

Så att det, eh, det handlar ju allt från vilket matutbud skall man ha, du vet, man säger ju idag 

att det skall finnas ett varierat matutbud, med förrätt, huvudrätt och dessert. Det är väl en sak 

att man skall kunna handla mat men att man skall ha den typen av detaljkrav. Det skulle man 

kunna röra sig bort ifrån. Jag menar, om man jag vill servera förrätt eller dessert eller inte, det 

kanske inte spelar så stor roll. Men så ser lagen ut. Det handlar ju också om öppettiderna 

förstås, där det liksom är, det ser olika ut i olika kommuner. I Stockholm finns det ju dem som 

får ha öppet till fem med serveringstillstånd, men i vissa kommuner kan man inte ha öppet 

längre än till ett. Eh, ja, det ju ett antal sådana här krav, regler och alkohollagar som gör det 

kanske lite onödigt krångligt. Och som inte egentligen inte har någonting med alkoholpolitik 

att göra.  

Ja, för att min uppfattning eller den uppfattningen som jag läst mig till. Är att tillgänglighet 

är det som anser som grundläggande egentligen för svensk alkoholpolitik. Eh, att man skall 

begränsa den helt enkelt liksom. Hur går dina tankar kring det då, med tanke på det du precis 

har sagt? 

Jah, men alltså det är väl rimligt. Vi har ju ingen sån här generell synpunkt på att 

tillgängligheten skall vara obegränsad eller sådär. Det är ju ingenting vi har, utan det är väl 

bra det finns ordning och reda som sagt. Men tillgängligheten, alltså när man lägger väldigt 

mycket fokus på till exempel att skapa restriktiva regler för alkoholservering på restauranger. 

Samtidigt som 90% av alkoholen konsumeras på ett annat sätt, då kanske man jobbar på fel 

sätt med tillgänglighetsfrågan alltså. Det får gärna finnas begränsningar i tillgänglighet, jag 

vet inte om det skall finnas alkohol i dagligvaruhandel, det är liksom inte vår fråga riktigt. 

Men kanske att man borde, eh, förenkla som jag säger, förflytta en större del av konsumtionen 

till restauranger som kontrollerade miljöer. Där är ju tillgängligheten per automatik 

begränsad. Eftersom på restaurangen betalar du ett högre pris för alkoholen, än vad du gör på 

systembolaget eller gränshandeln. Du har någon som serverar som säger stop när du har 

druckit för mycket och så vidare. Så restaurangerna är väl ett bra exempel på hur man kan 

begränsa, ju fler som konsumerar på restaurang i någon mening, ju högre kontroll får vi över 

alkoholkonsumtionen.  

Mm, Ja, för att då tänker jag såhär att många pratar ju om då, då att systembolaget i det här 

fallet som du nämnde, eh, är ju just, liksom, gynnande för svensk folkhälsa för att man kan ha 

en kontroll på ett helt annat sätt. Av priser, marknadsföring, och så vidare så vidare.. Är det 

lite samma argument du är inne på då när du pratar om att det finns tillsyn och utbildad 
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personal i restaurangvärlden. Att det är någonstans samma, liksom, kategori av kontroll, eller 

har jag missuppfattat situationen?  

Nja, Systembolaget handlar ju om att det är ett monopol helt enkelt. Det finns inget monopol 

för försäljning på restauranger. Så att det är ju mer att man står under myndigheternas tillsyn 

och att det råder ordning och reda och det är väl okej. Sen Systembolaget, där är det ju liksom 

en monopolsituation. Den är inte vi inne så mycket i, det är väl möjligen, där skulle du kunna 

höra, tycker jag är ett tips i den delen att prata med, till exempel svensk dagligvaruhandel. Hur 

ser dem på det? För dem är ju mer berörda av att man inte får sälja vin och starköl och så 

vidare i butik. Vilket man ju får i vissa andra länder. I just den aspekten, tycker jag närmast är 

någonting att diskutera med svensk dagligvaruhandel, den organisationen. 

Mm, det skall jag absolut tänka på. Det jag tänker på rent spontant när du säger, 

Systembolaget är ett monopol, det är vi överens om, haha. Och det är ju inte 

restaurangbranschen, men Systembolaget nämner ju då att, alltså att en fri marknad skulle 

egentligen, liksom göra så att konsumtionen ökade kraftigt och de skulle bli de här 

konsekvenserna si och så. Det skulle helt enkelt inte bli bra. Men i restaurangbranschen så 

har man ju inte det, om man leker med tanken då att. Tror du att det skulle vara en 

restriktivare, liksom och en bättre, ansvarsfullare skall jag säga, alkoholdistribution om det 

fanns ett monopol i restaurangvärlden också? 

Nej, jag tror att man inte ska underskatta privata företag förmåga att ta ansvar. Alltså privata 

företag är väldigt, väldigt duktiga att ta ansvar. Och så länge man ställer krav på privata 

företag, som när det gäller vad man har för bakgrund, hur man sköter sig med 

skattebetalningar, att man följer de regler som gäller. Så, klarar privata företag generellt sett 

av det. Sen är det väl bra om man har ett system för att fånga upp, precis som man har när det 

gäller serveringstillstånd. Som när ett företag inte sköter sig, då kan man få en nedhindrande 

ordning eller indraget tillstånd.  Så att, jag tror man måste komma bort, vi delar ju inte 

synsättet att, så att säga att privata företag inte kan ta ansvar.  

Alright, då leder det mig in på nästa fråga då, som är, hur tänker du kring utveckling av 

svensk alkoholpolitik? 

Eh, ja, man kan ju tycka att det skulle gå lite fortare i vissa avseenden alltså. Det som jag 

säger här, de förenklingarna som jag tror kan göras utan att man för den skull minskar 

ansvarstagandet, i olika avseenden. Och, det finns ju frågor, sen har man ju gjort ett antal 

förändringar i Finland, till exempel där det handlar om möjligheterna till gårdsförsäljning och 
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när de handlar om tider och sånt där. Det skulle man ju kunna titta på, tror jag, här i Sverige 

också. Det är viktigt att vi inte hamnar efter, alltså när det gäller till exempel möjligheten till 

gårdsförsäljningar. Producenter på landsbygden sådär som tillverkar sprit eller brygger öl, 

eller liknande, de får idag inte sälja produkterna till besökare som kommer dit. Men det är väl 

en sådan sak som man skulle kunna utveckla och liksom skulle gynna Sverige som land utan 

att det skulle bli ett problem i förhållande till en något försiktig hållning, vilket kanske är 

rimligt att ha. Kort sagt, tycker jag man kanske är lite för försiktig i vissa avseende. Vi skulle 

kunna utveckla alkoholpolitiken, komma framåt, men fortfarande fortsätta ta ansvar.  

Tycker du att det är en rimlig utveckling, om man ser till hur det sett ut historiskt? Ett rimligt 

önskemål eller rimlig förhoppning ska man jag säga.  

Hur menar du? Hur tänker du? 

Jag menar att man såhär, du vill att man inte skall vara lika försiktig men man skall behålla 

ett ansvar. Tänker du då att det är en önskan från din sida, att det skulle utvecklas så? Eller 

tror du det rent krasst att skulle vara rimligt att det blir en sådan utveckling? 

Äsch, jag tror att det kommer en sådan utveckling, men att vi har  ju en lång tradition att vara 

restriktiva som du själv var inne på. Och då tar ju förändringen tid. Att man gärna vill hålla 

fast vid det gamla. Men jag tror det kommer en utveckling på flera områden, vi ser det ju 

hända  i omvärlden, vi ser det hända nära oss. Finland är ett exempel där det hänt mycket nu i 

år. Så jag tror det kommer hända saker som liksom, gör att det går framåt och utvecklas på det 

här området, men det tar lite tid.  

Mm, så då, du har varit inne lite frågan tidigare. Men jag tänker om distributionen av all 

alkohol skulle ske på en liberalare marknad i den meningen, både på restaurang och även via 

licenserade butiker eller hos matvaruhandlare, vad tror du skulle bli effekten av det? 

Ja, min personliga uppfattning är att det skulle gå alldeles utmärkt. Jag ser liksom inte, så 

länge man har ordning och reda och ställer krav på dem som säljer, så tror jag även 

andrahandsparten skulle klara av det. Så jag tror kanske inte man skall överskatta effekten av 

det. Tillgängligheten är idag oerhört hög, även fast vi har Systembolaget. Så vet vi ju att man 

köper alkohol på andra sätt, att man importerar över gränserna och så vidare. Så att det inte så 

att vi har en låg tillgänglighet på alkohol idag.  

Nej, då är det faktiskt så att jag har slut på tilltänkta frågor så jag tänkte höra med dig om du  

har någonting du vill lägga till som inte jag tagit upp? 
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Nej, men jag tror någonstans är väl vår ingång de här med att, ta bort allt onödigt krångel till 

följd av alkoholpolitiken. Ge företagen lite mer ansvar, men fortsätta ställa krav på dem som 

säljer alkohol. Ungefär så för att liksom förenkla det litegrann.  

Ja, nej det är allt jag behöver. Då får jag tacka allra ödmjukast för intervjun.  

 

Intervju 2 - Analytiker inom alkoholområdet – Folkhälsomyndigheten 

17 april 2018 

Jag skickade ut lite frågor där då, som jag hade tänkt, och jag tänkte bara kolla om du har 

hunnit kika någonting på dem eller? 

Ja precis, om vi börjar med den första som är då: Begränsad tillgänglighet omnämns som 

grundläggande för svensk alkoholpolitik. Hur går mina tankar kring det? Det är ju 

myndigheten, så jag får ju liksom ha det i åtanke så att säga. Att mina personliga åsikter är 

underordnad myndigheten. Men, vi går ju på regeringens linje i det fallet, så då är att begränsa 

tillgängligheten en grundbult för svensk alkoholpolitik. Mot bakgrund av då, eh, att det finns 

ett tydligt samband mellan den genomsnittliga konsumtionen i befolkningen och andelen 

högkonsumenter. Eller personer som kanske konsumerar för mycket alkohol. Då har man 

tittat på, hur kan man förebygga en överdriven konsumtion av alkohol? Är det bäst att man 

riktar sig mot de grupper som har den har typen av konsumtion och erbjuder dem olika former 

av hjälp. Eller är bättre att försöka sänka den genomsnittliga konsumtionen i befolkningen? 

Och de visar sig att dem försök som gjort, att det är effektivare i flera fall att rikta sig mot den 

här genomsnittliga konsumtionen. Så det är grunden.  

Alright, jag för att, då tänker jag såhär. Tillgänglighet är ju liksom en effekt av flera saker. 

Man kan ju begränsa tillgänglighet med öppettider, marknadsföring, pris osv. Har du någon 

uppfattning om vad som anses som liksom, viktigast där? 

Mm, vi kan säga såhär att man får särskilja tillgänglighet och tillgång. Tillgång är det vi 

försöker reglera med policyinstrument. Tillgängligheten är någonstans subjektiv, jag menar 

jag kan försöka höja priset. Men om du samtidigt tjänar mer pengar så kommer inte det få 

någon effekt för din upplevda tillgänglighet. Förstår du vad jag menar? 

Mm, jag förstår.  
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Så, men i de fall. Men det man arbetar med utifrån att vi har ett alkoholmonopol är just det att 

reglera öppettider, vi reglerar butikstätheten och med hjälp av skatteverktyg även då priset. Så 

de är de universella preventiva metoder som används i huvudsak då, och det är ju så vi arbetar 

ju med alla dem, kan man ju väl säga. Genom att vi har ett bolag då, det är ju då i viss mån. 

Öppettiderna bestäms i riksdagen. Eh, men butikstätheten är då systembolaget fått ett uppdrag 

av regeringen. Så då får man titta på deras stadgar, hur de tänker kring sin butikstäthet. Men 

generellt sett är det så att det ändå är, eh, strikt reglererat så att säga. De väger in, 

befolkningstätheten på de orter där de etablerar nya butiker.  

Exakt, och då tänker jag såhär att om man då. Man använder ju systembolaget för att 

kontrollera det här bland annat i detaljhandeln. Vad tror du skulle hända om hade kvar 

samma regler, men de skedde, alltså distributionen skedde på en fri marknad. Det vill säga 

via livsmedelsbutiker eller andra licenserade butiker? 

Mm, då skicka jag ju dig en studie där man har räknat på, alltså på systemet. På två olika 

typer av alternativ, de ena är att man släpper det fritt den andra är just att man har någon slags 

licensering. Och då ser du ju själv vad som skattas. För de blir ju alltid hypotetisk diskussion, 

det är ju ingen som vet exakt vad som kommer hända. Men enligt de skattningar som gjorts 

kommer de ju öka, de alkoholrelaterade skadorna och konsumtionen. I första hand 

konsumtionen då, i samband med de relaterade skador.  

Ja, jag har kikat på den undersökningen. Men jag har svårt att hitta referenser till vilken 

undersökning man grundar det på, alltså den här hypotesen då. Var man finner grund i den? 

Har du någon djupare insikt om det? 

Det är ju flera olika aspekter, men man använder någonting som heter riskfunktioner när man 

tittar och eh. Det finns, man gör så att säga. Det finns ju flera studier där man har tittat på till 

exempel sambandet mellan konsumtion av alkohol och leverskador, till exempel. Sen gör man 

mätanalyser, det vill säga att man väger samman resultatet från flera sådana studier och 

etablerar en riskfunktion. Och med hjälp av den så kan man estimera andelen skador, om vi 

höjer konsumtionen med såhär mycket, hur kommer det, använda den funktionen att, hur 

kommer det påverka alkoholrelaterade leverskador. Så gör man på motsvarande sätt på de 200 

skador, nu är det inte så många i det här fallet är det då begränsat till ett 30 tal skador, de 

vanligast förekommande om jag minns rätt. Men om man tittar på WHO’s globala 

alkoholrapport från 2014 till exempel, finns det över 200 som på ett eller annat sätt är 

förknippade med alkohol. Vi har ju inte riskfunktionen för alla dem, och flera av dem har 
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väldigt liten, eller låg prevalens. Men, det är så man gör, så estimerar man det. När det gäller 

skattningarna, vad får effekterna av pris på konsumtion eller i grupper. Då får man titta på 

någonting som vi kallar priselasticiteter, alltså hur villiga är folk att acceptera variationer av 

pris på en viss vara, innan byter till en annan vara och så vidare. Och de är ju de dem har vägt 

in, så att säga. Så det är ett flertal antaganden, de blir ju så när man modellerar. Att man 

försöker tänka in tänkbara aspekter, och de är de dem liksom gör.  

Jag förstår, eh, precis. För att, de jag sitter och tänker på när du pratar om prisvariation. För 

det finns ju studier som har gjorts i Kanada, i British Colombia. När man kikade på hur 

minimi priset påverkade alkoholrelaterade skador. Alltså det lägsta priset tillgängligt. Och då 

såg man ju att det fanns en ganska tydlig koppling till däremellan. Skulle du säga att priset. 

Om man reglera skattningarna och priset, eh, att det skulle räcka som en prevention liksom 

för alkoholkonsumtion eller finns det mycket mer som man inte ser som också krävs? 

Alltså det är omöjligt att svara på, men det finns som du säger en del naturliga experiment. 

Alltså där man haft ett monopol tidigare och så har man avskaffat det till förmån för 

någonting annat. Ehm, vi kan ju se om, för inte så länge sedan när vi gick med i EU, så i 

Finland, för att motverka ökade resandeinförsel så sänkte man skatten. För att så att säga, 

sänka priserna och därmed behålla en viss inhemsk konsumtion. De har fått de 

konsekvenserna att väldigt ökade skador och konsumtion, i Finland. Eh, under den perioden 

och då pratar vi 2004 till 2008. Sen har man succesivt höjt skatterna och idag är man tillbaks 

på samma nivå, eller till och med lite över där man var när man sänkte den 2004. Men där är 

konsekvenserna att så att säga, försöka motverka en eh, förväntad sänkning av priserna eller 

förväntad ökad resande införsel med en skattesänkning. Kan man titta på naturliga experiment 

där. Märkele är en forskare en forskare om du tittar som gjort mycket på där, men det finns 

fler. Men sen i till exempel Washington State, i västra USA då. Där man avskaffade 

monopolet, eh men samtidigt så chockhöjde man skatten. Eh, och de fick ju då andra sidan 

konsekvensen att man inte såg så mycket effekter hitintills på konsumtion. Så det finns 

absolut liksom, eh medel att försöka motverka det men då får man ju ställa dem mot varandra 

så att säga. Om man är intresserad och tala väldigt mycket mer. Men det där med minipriset 

det är en intressant aspekt som vi inte tittat på så mycket i Sverige specifikt. Men som man 

tittat på i Storbritannien. Det vill säga om vi höjer priset på den billigaste spriten, hur påverkar 

det ojämlikhet i hälsan, till exempel. Och där, det är absolut en lovande approach. Och på de 

sättet så kan man ju tycka till exempel att mängdrabatter man får när man köper boxvinet är 

olycklig. 
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Ja, jag finner det där oerhört intressant faktiskt. Det är kul att du nämner det. Men då tänker 

jag såhär då, vi går vidare. Eller det hänger ju ihop allt det här givetvis, men, när ni arbetar 

med ANDT-strategin för att gynna folkhälsan i det här fallet då. Eller, ja jag vet inte hur man 

skall uttrycka det på ett bättre sätt? Eh, vad är det ni fokuserar på då? 

Eh, ja vi har ju en kunskapsbyggande roll så att säga. Så i huvudsak så sammanställer vi vad 

vi tror är för målgrupper, av det då, ANDT samordnare i länsstyrelserna och beslutfattare i 

landstingen kunskap, utvärderar men även kvalitetsbedömer den. Och så sprider den till dessa 

här målgrupperna. För att vara till stöd i det regionala och lokala förebyggande arbetet. Med 

tillsyn till exempel, att man ser till att de regler som finns för detaljhandel och servering, då 

pratar jag då om bland annat om folköl, följs. Systembolaget har ju sina egna ålderkontroller 

och sist jag kollade så tror jag att de ligger på 97%. Det är en annan sån där, preventiv åtgärd, 

eller tillgänglighetsbegränsande åtgärd. Att man har åldersgräns alltså.  

Ja, du säger att ni forskar och försöker upplysa och informera, men då antar jag att man gör 

undersökningar och så vidare. Eh, vad har ni gjort det på hittills och vad är planen att ni ska 

göra det på i framtiden? 

Vad det gäller undersökningar specifikt för alkohol, så dels så lägger vi upp till uppdrag för 

universitetet om vi har en specifik frågeställning. Men, och det kan göras till exempel om ”hur 

ser migranters hälsa ut i avseende till alkohol?”, eller någonting annat. Men eh, i det här fallet 

så, de regelbundna årliga undersökningar vi gör är dels, länsrapporter där vi frågar 

samordnare i länen och kommunala företagare som jobbar med ansvar för folkhälsofrågor. 

Om vad man gör på kommunal nivå, preventivt. Vilka metoder man använder och hur man 

jobbar, eh, med samverkan och så vidare över olika relaterade områden. Och sen har vi en 

annan undersökning som är den nationella folkhälsoenkäten, hälsa på lika villkor. Där vi 

ställer frågor om mängd hälsorelaterade beteenden men även alkoholkonsumtion. Och genom 

den mäter vi riskkonsumtion, andelen som inte dricker, intensivkonsumtion. Så det är så vi 

följer den. Utöver det så sammanställer vi då, resultat från, sammanställer, då, eh, ibland 

också sammanväger resultat från publicerade vetenskapliga studier så man får en överblick 

över den litteratur som finns. Så, olika sådana aspekter.  

Tack för insikten. Då tänker jag såhär att då har jag bara en fråga kvar egentligen. Och då 

äre, vad tänker du kring svensk alkoholpolitik, från och med nu och gå framåt då. Ni gör ju 

hel del arbete redan. Men vad väntar liksom, vad är runt krönet? 
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Det man ser då är ju att, eller ja, det kan man alltid diskutera. Vi undersöker själva frågan hur 

tillgången ut. Det är ett av målen i ANDT-strategin att minska tillgången till ANDT och eh. 

Det är svårt att se, vad vi kan konstatera är till exempel att antalet serveringstillstånd per 100 

000, 15 år eller äldre har gått upp kraftigt. Samtidigt så, eh, har antalet systembolagsbutiker 

legat relativt stabilt per 100 000 invånare. 15 år eller äldre. Och antalet detaljhandelsställen 

för folköl har minskat, likaså antalet ombud för systembolaget. Alltså där man inte har en 

butik men där det finns ett ombud där man kan köpa ut, beställa dit då, alkohol. Så det är svårt 

att säga, eh, exakt vart, hur tillgången kommer utvecklas och hur svensk alkoholpolitik. Om 

tillgången ökat eller minskat, men generellt så har vi ju en, eh, är det ju en, upplever jag väl 

om vi håller oss till tillgängligheten, att den är hög. Det går ju köpa alkohol på nätet, det går 

att, vi har blivit mer mobila det går att köpa, i och med att det i praktiken inte finns några 

införselkvoter så kan man köpa mycket alkohol när man reser utomlands och så vidare. Så jag 

upplever att det finns, eh, att det finns. Eller, det är svårt att säga helt enkelt om det finns ett 

ökat tryck på en liberalisering eller inte av svensk alkoholpolitik. Jag, eh, tycker att vår 

approach är bra. Det vill säga den svenska alkoholpolitiken som finns och vi stödjer ju 

regeringen i det så att säga. Sen så, förhoppningen är ju att fortsätta arbeta med dem 

tillgänglighet, dem liksom, den typen av universell prevention och alkoholpolicy som vi har. 

Fortsätta jobba tillgänglighetsbegränsande, fortsätta jobba, ha ett alkoholmonopol. Och det är 

ju i grunden viktigaste hörnstenen för svensk alkoholpolitik.  

Ja, ja för tittar man nu från 2000 till 2016 i alla fall, så har ju konsumtionen relativt jäm. I 

alla fall totalkonsumtionen. Vad skulle du säga? Det är svårt att säga givetvis, det har vi 

konstaterat. Men vad hade du sett som önskvärt att det hände, med så att säga 

totalkonsumtionen, eller hur det rent är fördelat mellan de olika sektionerna? 

Ja, alltså det, i strategin så har vi ju inte målet att man skall sluta dricka alkohol. Utan målet är 

att förebygga att unga börjar dricka. Och att minska den skadliga konsumtionen av alkohol så 

att säga. Sen är då frågan vad är skadlig konsumtion? Och den kan inte jag besvara. Men man 

kan ju konstatera att eh, att det säkert varierar, eller ja, det gör det, med vilken sjukdom man 

tittar på. Det finns ett linjärt samband även, regelbunden låg konsumtion av alkohol ökar 

risken för till exempel bröstcancer bland kvinnor. Eh, samtidigt om du inte har någon genetisk 

predisposition av att drabbas av bröstcancer så kanske det inte är lika farligt för dig.  Och 

innan vi kan prata om det, det vill säga vad vi kan garantera är en säker, eller riskfri 

konsumtion. Så tycker inte jag man skall rekommendera någon att dricka. Utan då är det 

bättre att ge rådet att dricka mindre generellt. Men vad de gäller, eh, sambandet mellan den 
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totala konsumtionen och skadebördan så har det varit, eh, så får man titta dels över långa 

perioder för att se det. För det finns alltid en laggfas så att säga, det tar tid innan en ökning 

eller minskning av konsumtion får en konsekvens i skadeledet. Eftersom många av de här 

tillstånden kräver att man dricker lite eller mycket under en lång tid för att etableras. Men, det 

är, vi kan ju konstatera att det är så här till exempel att bland ungdomar så är det ju en kraftigt 

minskad konsumtion. Och har varit det under hela 2000 talet egentligen. Den har ju gått 

liksom, för första gången också i historien kan man nästan man säga, skiljer den sig från 

konsumtionen i den vuxna befolkningen som du nämnde. Eh, och genom att den då minskat. 

Och det är till trots att vi sett en ökning av alkoholreklamen, till exempel, i investering i 

alkoholreklamen, med flera tusen procent. Exakt vad det beror på vet vi inte, men det vi kan 

konstatera, eller det man får liksom falla tillbaka då på, är ju en tanke som ”vad hade hänt om 

det inte hade varit så ökade investeringar i alkoholreklam, hade konsumtionen minskad ännu 

mer?” Kanske, kanske inte. Där tycker jag att försiktighetsprincipen bör gälla, det är alltså 

rimligt att anta, att om vi inte fått en ökad exponering på alkoholreklam, så hade 

konsumtionen minskat fortare. Men den frågan kommer vi aldrig kunna besvara.  

Nej, det är ju givetvis komplext det här, men jag tycker det är likväl intressant. Eh, då är det 

egentligen upp till dig om du har några övriga frågor eller tankar som jag inte lyckats fråga 

om här som du skulle vilja ta upp? 

Nej, jag tycker att du verkar, liksom ha initierat en del bra frågor själv. Och liksom funderat 

kring det här, så att jag inget att tillägga. Så är det så att du kommer på fler frågor såhär så får 

du höra av dig igen helt enkelt. 

Amen fantastiskt, men då får jag tacka ödmjukast för det här då.   
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Bilaga 4 – Tolkade intervjuer  

Intervju 1: Chefsjurist – VISITA   

13 april 2018 

Meningsbärande enhet Tolkad komprimerad 

text 

Subtema Tema 

Men vi kan konstatera det ganska 

snabbt att det är ett stort och tungt 

regelverk som rör restaurangernas 

alkoholservering. 

Upplever lagar och 

förordningar som högst 

influerande vid 

alkoholservering. 

Anmärkningsvärt 

konstaterande 

 

Så, men det vi brukar säga är såhär, 

vi tycker väl att det är bra och, det 

ska liksom vara ordning och reda 

när det gäller alkoholservering och 

alkohol är en speciell vara som 

kräver att ett högt ansvarstagande 

Alkoholservering är med 

rätta hårt kontrollerat för att 

det är viktigt att det sker 

ansvarsfullt. 

Förståelse för 

motiven till 

politiken.  

 

Det är okej naturligtvis att det finns 

krav på serveringstillstånd för att 

servera alkohol, att man gör 

kontroller och att man skall vara 

seriös, givetvis, för att få servera 

alkoholdrycker. Samtidigt så tycker 

ju vi att man skulle kunna förenkla, 

göra det lite enklare, man skulle 

kunna bevilja fler 

serveringstillstånd än vad man gör 

idag. Därför att vår uppfattning är 

att det vore ju bra, om en större 

andel av den totala konsumtionen 

skedde på restauranger. För 

restauranger med 

serveringstillstånd har ju utbildad 

personal och man har tillsyn av 

myndigheterna och så vidare 

Det är viktigt att 

alkoholservering sker under 

kontrollerade former samt 

följer lagar och 

förordningar. Dock är 

kontrollen hög av 

konsumtionen när den sker 

via restaurang. Därför ser vi 

inga nackdelar med att den 

sker där framför någon 

annan plats.  

Förståelse för 

motiven till av 

politiken.  

 

Ifrågasättande av 

politikens praktiska 

utformning.  

Rätt fokus? 

Vi vill inte öka den totala 

alkoholkonsumtionen, det har vi 

inget intresse av. 

Vill inte driva upp 

konsumtionen.  

Ingen önskad 

förändring av 

konsumtionsmängd.  
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Eh, jah, det ju ett antal sådana här 

krav, regler och alkohollagar som 

gör det kanske lite onödigt 

krångligt. Och som inte egentligen 

inte har någonting med 

alkoholpolitik att göra.  

 

Relevansen för alla 

detaljutformningen av 

lagarna kan ifrågasättas.  

Ifrågasättande av 

politikens praktiska 

utformning. 

Rätt fokus? 

Vi har ju ingen sån här generell 

synpunkt på att tillgängligheten 

skall vara obegränsad eller sådär. 

Det är ju ingenting vi har, utan det 

är väl bra det finns ordning och 

reda som sagt. Men 

tillgängligheten, alltså när man 

lägger väldigt mycket fokus på till 

exempel att skapa restriktiva regler 

för alkoholservering på 

restauranger. Samtidigt som 90% 

av alkoholen konsumeras på ett 

annat sätt, då kanske man jobbar på 

fel sätt med tillgänglighetsfrågan 

alltså. 

Vi arbetar inte med 

tillgängligheten av alkohol 

som en enskild sakfråga. Vi 

förstår vikten av att 

distribution sköts med 

ansvar, men vart fokus 

ligger för att begränsa 

tillgängligheten kan 

ifrågasättas med tanke på 

konsumtionssiffrorna.  

Förståelse för 

motiven till av 

politiken.  

 

 

Ifrågasättande av 

politikens praktiska 

utformning. 

Rätt fokus? 

Det får gärna finnas begränsningar 

i tillgänglighet, jag vet inte om det 

skall finnas alkohol i 

dagligvaruhandel, det är liksom 

inte vår fråga riktigt. 

Vi behandlar egentligen inte 

sakfrågan om hur alkohol 

distribueras i 

dagligvaruhandel.    

Fel person att uttala 

sig om frågan.  

 

Men kanske att man borde, eh, 

förenkla som jag säger, förflytta en 

större del av konsumtionen till 

restauranger som kontrollerade 

miljöer. Där är ju tillgängligheten 

per automatik begränsad. 

Konsumtion på restaurang 

är en kontrollerad sådan. 

Därav borde andelen för 

konsumtionen på restaurang 

öka i förhållande till 

totalkonsumtionen.  

Konsumtion på 

restaurang bör 

uppmuntras.  

Kontroll genom 

restaurang 

Det finns inget monopol för 

försäljning på restauranger. Så att 

det är ju mer att man står under 

myndigheternas tillsyn och att det 

råder ordning och reda och det är 

väl okej. 

Det finns ingen enskild 

aktör som sköter 

distributionen via 

restaurang, men så länge det 

går att kontrollera i alla fall 

är det okej.  

Kontroll fungerar 

utan monopol. 
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Nej, jag tror att man inte inte 

underskatta privata företag förmåga 

att ta ansvar. Alltså privata företag 

är väldigt väldigt duktiga att ta 

ansvar. Och så länge man ställer 

krav på privata företag, som när det 

gäller vad man har för bakgrund, 

hur man sköter sig med 

skattebetalningar, att man följer de 

regler som gäller. Så, klarar privata 

företag generellt sett av det. Sen är 

det väl bra om man har ett system 

för att fånga upp, precis som man 

har när det gäller 

serveringstillstånd. 

Privata företags förmåga att 

ta ansvar skall inte 

undermineras, det handlar 

om att ställa krav och 

utforma ett system för att 

kontrollera att alla följer 

dessa.  

Kontroll utan 

monopol 

 

Större tillit till 

privatföretag. 

Kontroll genom 

restaurang 

Det som jag säger här, de 

förenklingarna som jag tror kan 

göras utan att man för den skull 

minskar ansvarstagandet, i olika 

avseenden 

Det går att göra förenklingar 

utan att det ger negativa 

effekter. 

Förenkla 

alkohollagen.  

Kontroll genom 

restaurang 

Äsch, jag tror att det kommer en 

sådan utveckling, men att vi har  ju 

en lång tradition att vara restriktiva 

som du själv var inne på. Och då 

tar ju förändringen tid. Att man 

gärna vill hålla fast vid det gamla. 

Men jag tror det kommer en 

utveckling på flera områden, vi ser 

det ju hända  i omvärlden, vi ser det 

hända nära oss. 

Förändringen av svensk 

alkoholpolitik förväntas bli 

en liberalare utformning, 

men förändringen kommer 

ta lång tid.  

Liberalare politik 

väntar.  

 

Ja, min personliga uppfattning är 

att det skulle gå alldeles utmärkt. 

Jag ser liksom inte, så länge man 

har ordning och reda och ställer 

krav på dem som säljer, så tror jag 

även andrahandsparten skulle klara 

av det. 

Så länge man kan reglera 

alkoholkonsumtionen med 

lagar och regler, klarar 

privatföretag att sköta 

distributionen.  

Större tillit till 

privatföretag.  

Kontroll genom 

restaurang 

Nej, men jag tror någonstans är väl 

vår ingång de här med att, ta bort 

allt onödigt krångel till följd av 

Förenkla politiken och ställ 

krav på privatföretagen för 

Större tillit till 

privatföretag. 
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alkoholpolitiken. Ge företagen lite 

mer ansvar, men fortsätta ställa 

krav på dem som säljer alkohol. 

en fortsatt ansvarfull och 

förbättrad alkoholpolitik.  
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Intervju 2 - Analytiker inom alkoholområdet – Folkhälsomyndigheten 

Meningsbärande enhet Tolkad 

komprimerad text 

Subtema Tema 

Det är ju myndigheten, så jag 

får ju liksom ha det i åtanke så 

att säga. Att mina personliga 

åsikter är underordnad 

myndigheten. Men, vi går ju på 

regeringens linje i det fallet, så 

då är att begränsa 

tillgängligheten en grundbult 

för svensk alkoholpolitik. Mot 

bakgrund av då, eh, att det 

finns ett tydligt samband 

mellan den genomsnittliga 

konsumtionen i befolkningen 

och andelen högkonsumenter. 

Eller personer som kanske 

konsumerar för mycket 

alkohol. Då har man tittat på, 

hur kan man förebygga en 

överdriven konsumtion av 

alkohol? Är det bäst att man 

riktar sig mot de grupper som 

har den har typen av 

konsumtion och erbjuder dem 

olika former av hjälp. Eller är 

bättre att försöka sänka den 

genomsnittliga konsumtionen i 

befolkningen? Och de visar sig 

att dem försök som gjort, att 

det är effektivare i flera fall att 

rikta sig mot den här 

genomsnittliga konsumtionen. 

Så det är grunden.  

Jag talar för 

Folkhälsomyndigheten 

och inte ur ett personligt 

perspektiv.  

 

Att begränsa 

tillgängligheten är 

grundläggande i svensk 

alkoholpolitik för att 

undersökningar visar att 

det effektivaste arbetet 

för att minska 

”överdriven” 

konsumtion är att minska 

den generella 

konsumtionen. 

Representerar 

Folkhälsomyndigheten 

 

 

 

Vill minska skadlig 

konsumtion. 
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Mm, vi kan säga såhär att man 

får särskilja tillgänglighet och 

tillgång. Tillgång är det vi 

försöker reglera med 

policyinstrument. 

Tillgängligheten är någonstans 

subjektiv, jag menar jag kan 

försöka höja priset. Men om du 

samtidigt tjänar mer pengar så 

kommer inte det få någon 

effekt för din upplevda 

tillgänglighet. 

Tillgänglighet och 

tillgång är två olika 

saker. Tillgången kan 

kontrolleras och mätas 

lättare än 

tillgängligheten. 

Reglering av tillgång  

Men det man arbetar med 

utifrån att vi har ett 

alkoholmonopol är just det att 

reglera öppettider, vi reglerar 

butikstätheten och med hjälp 

av skatteverktyg även då priset. 

Alkoholmonopolet och 

beskattning är instrument 

för att kontrollera 

tillgång och 

tillgänglighet. 

Beskattning och 

monopol är viktiga 

instrument. 

 

På två olika typer av alternativ, 

de ena är att man släpper det 

fritt den andra är just att man 

har någon slags licensering. 

Och då ser du ju själv vad som 

skattas. För de blir ju alltid 

hypotetisk diskussion, det är ju 

ingen som vet exakt vad som 

kommer hända. Men enligt de 

skattningar som gjorts kommer 

de ju öka, de alkoholrelaterade 

skadorna och konsumtionen. 

Det finns två alternativ 

till monopol. Effekten av 

dessa är inte definitiva 

men enligt 

uppskattningar ökar både 

konsumtion och 

alkoholrelaterade skador.  

Folkhälsan gynnas av 

ett monopol. 

Behåll monopolet. 

Det finns ju flera studier där 

man har tittat på till exempel 

sambandet mellan konsumtion 

av alkohol och leverskador, till 

exempel. Sen gör man 

mätanalyser, det vill säga att 

man väger samman resultatet 

från flera sådana studier och 

etablerar en riskfunktion. Och 

med hjälp av den så kan man 

Studier visar att det är 

skadligt med 

alkoholkonsumtion och 

att det finns ett 

förhållande mellan hur 

mycket man konsumerar 

och hur det påverkar 

kroppen.  

Alkohol är en 

hälsofara. 

Skadligt med alkohol. 
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estimera andelen skador, om vi 

höjer konsumtionen med såhär 

mycket, hur kommer det, 

använda den funktionen att, 

hur kommer det påverka 

alkoholrelaterade leverskador. 

När det gäller skattningarna, 

vad får effekterna av pris på 

konsumtion eller i grupper. Då 

får man titta på någonting som 

vi kallar priselasticiteter, alltså 

hur villiga är folk att acceptera 

variationer av pris på en viss 

vara, innan byter till en annan 

vara och så vidare. Och de är 

ju de dem har vägt in, så att 

säga. Så det är ett flertal 

antaganden, de blir ju så när 

man modellerar. 

Uppskattningen av hur 

mycket som kommer 

konsumeras, sätts i 

förhållande till 

förväntade variationer i 

pris. Det är dock enbart 

uppskattningar.  

Prisvariationer avgör.  Vikten av pris.  

Ehm, vi kan ju se om, för inte 

så länge sedan när vi gick med 

i EU, så i Finland, för att 

motverka ökade 

resandeinförsel så sänkte man 

skatten. För att så att säga, 

sänka priserna och därmed 

behålla en viss inhemsk 

konsumtion. De har fått de 

konsekvenserna att väldigt 

ökade skador och konsumtion, 

i Finland. Eh, under den 

perioden och då pratar vi 2004 

till 2008. 

I Finland sänkte man de 

inhemska priserna för att 

minska risken för ökad 

reseinförsel. Under 

perioden för de lägre 

skatterna ökade 

konsumtionen i Finland. 

Prissänkning ledde till 

ökad konsumtion. 

Vikten av pris.  

Men sen i till exempel 

Washington State, i västra 

USA då. Där man avskaffade 

monopolet, eh men samtidigt 

så chockhöjde man skatten. Eh, 

och de fick ju då andra sidan 

konsekvensen att man inte såg 

När man avskaffade 

alkoholmonopolet i 

Washington höjde man 

samtidigt skatterna. Där 

syns ännu inga effekter 

på konsumtion.  

Tillgång ökade, 

tillgänglighet 

minskade.  

Vikten av pris.  
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så mycket effekter hitintills på 

konsumtion. 

Men det där med minipriset det 

är en intressant aspekt som vi 

inte tittat på så mycket i 

Sverige specifikt. Men som 

man tittat på i Storbritannien. 

Det vill säga om vi höjer priset 

på den billigaste spriten, hur 

påverkar det ojämlikhet i 

hälsan, till exempel. Och där, 

det är absolut en lovande 

approach. Och på de sättet så 

kan man ju tycka till exempel 

att mängdrabatter man får när 

man köper boxvinet är 

olycklig. 

Minipriset på den 

billigaste spriten har 

visat sig avgörande 

enligt undersökningar 

ifrån Storbritannien. 

Sådana undersökningar 

har inte gjorts i Sverige. 

I Sverige tillämpas även 

mängdrabatt vid köp av 

boxvin.  

Minipriset är 

avgörande. 

Vikten av pris. 

För det finns alltid en laggfas 

så att säga, det tar tid innan en 

ökning eller minskning av 

konsumtion får en konsekvens 

i skadeledet. Eftersom många 

av de här tillstånden kräver att 

man dricker lite eller mycket 

under en lång tid för att 

etableras. 

Det tar tid innan man 

kan se effekterna av 

förändrad konsumtion.  

Tiden får utvisa 

effekten. 

 

Vad det gäller undersökningar 

specifikt för alkohol, så dels så 

lägger vi upp till uppdrag för 

universitetet om vi har en 

specifik frågeställning. Men, 

och det kan göras till exempel 

om ”hur ser migranters hälsa ut 

i avseende till alkohol?”, eller 

någonting annat. Men eh, i det 

här fallet så, de regelbundna 

årliga undersökningar vi gör är 

dels, länsrapporter där vi frågar 

samordnare i länen och 

kommunala företagare som 

Folkhälsomyndigheten 

för statistik och gör 

uppföljningar på hur 

konsumtionen av alkohol 

ser ut i Sverige. Man ger 

även stöd i hur man 

jobbar förebyggande 

med frågan och följer 

upp det arbetet. 

Folkhälsomyndigheten 

är i huvudsak en 

protokollförare och 

handledare.  
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jobbar med ansvar för 

folkhälsofrågor. Om vad man 

gör på kommunal nivå, 

preventivt. Vilka metoder man 

använder och hur man jobbar, 

eh, med samverkan och så 

vidare över olika relaterade 

områden. Och sen har vi en 

annan undersökning som är 

den nationella 

folkhälsoenkäten, hälsa på lika 

villkor. Där vi ställer frågor om 

mängd hälsorelaterade 

beteenden men även 

alkoholkonsumtion. Och 

genom den mäter vi 

riskkonsumtion, andelen som 

inte dricker, 

intensivkonsumtion. 

Vi undersöker själva frågan 

hur tillgången ut. Det är ett av 

målen i ANDT-strategin att 

minska tillgången till ANDT 

och eh. 

Målet är att minska 

tillgången till alkohol, 

narkotika, dopning och 

tobak.  

Minska tillgången. Tillgången avgörande. 

Så det är svårt att säga, eh, 

exakt vart, hur tillgången 

kommer utvecklas och hur 

svensk alkoholpolitik. Om 

tillgången ökat eller minskat, 

men generellt så har vi ju en, 

eh, är det ju en, upplever jag 

väl om vi håller oss till 

tillgängligheten, att den är hög. 

Det är svårt att åt vilket 

håll svensk 

alkoholpolitik kommer 

utvecklas. Men 

tillgängligheten är redan 

hög. 

Framtiden är oviss 

trots hög tillgänglighet 

idag.  

 

Så jag upplever att det finns, 

eh, att det finns. Eller, det är 

svårt att säga helt enkelt om 

det finns ett ökat tryck på en 

liberalisering eller inte av 

svensk alkoholpolitik. Jag, eh, 

tycker att vår approach är bra. 

Det är svårt att avgöra 

om det finns ett ökat 

intresse för en liberalare 

marknad. 

Folkhälsomyndigheten 

kommer fortsätta sitt 

arbete i enlighet med 

Monopolet viktigt 

verktyg.  

Behåll monopolet 
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Det vill säga den svenska 

alkoholpolitiken som finns och 

vi stödjer ju regeringen i det så 

att säga. Sen så, förhoppningen 

är ju att fortsätta arbeta med 

dem tillgänglighet, dem 

liksom, den typen av universell 

prevention och alkoholpolicy 

som vi har. Fortsätta jobba 

tillgänglighetsbegränsande, 

fortsätta jobba, ha ett 

alkoholmonopol. Och det är ju 

i grunden viktigaste hörnstenen 

för svensk alkoholpolitik.  

regeringen för att 

begränsa tillgången och 

tillgängligheten. 

Folkhälsomyndigheten 

stödjer monopolet och 

regeringens politik.  

Ja, alltså det, i strategin så har 

vi ju inte målet att man skall 

sluta dricka alkohol. Utan 

målet är att förebygga att unga 

börjar dricka. Och att minska 

den skadliga konsumtionen av 

alkohol så att säga. Sen är då 

frågan vad är skadlig 

konsumtion? Och den kan inte 

jag besvara. 

Målet är inte att 

eliminera drickandet i 

allmänhet, enbart de 

skadliga. Vad som är 

skadligt är okänt.  

Eliminera det man 

ännu inte definierat.  

Försiktighetsprincipen 

Och innan vi kan prata om det, 

det vill säga vad vi kan 

garantera är en säker, eller 

riskfri konsumtion. Så tycker 

inte jag man skall 

rekommendera någon att 

dricka. Utan då är det bättre att 

ge rådet att dricka mindre 

generellt. Men vad de gäller, 

eh, sambandet mellan den 

totala konsumtionen och 

skadebördan så har det varit, 

eh, så får man titta dels över 

långa perioder för att se det. 

För det finns alltid en laggfas 

så att säga, det tar tid innan en 

När en säker och riskfri 

konsumtion kan 

garanteras kanske vi 

ändrar vårt sätt att 

arbeta. Det tar dock tid 

att undersöka saken 

ordentligt för att kunna 

definiera vad som är 

skadligt. 

Ytterligare forskning 

krävs om alkohol och 

dess effekter. 
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ökning eller minskning av 

konsumtion får en konsekvens 

i skadeledet. 


