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ABSTRACT 
 
In Sweden the Systembolag has sale monopoly on alcoholic over 3,5 percent, which 
make this only obtainable when the Systembolag is open and the availability is confined 
to students younger than 20 years, because of the age limit. The availability is an 
important determinant that affects the alcohol consumption.  
 
The aim of this study is to examine what has happened to the use of alcohol among 
people in a small municipality after the establishment of the Systembolag in the 1st of 
March 2000. A demarcation is done and the essay will specially illuminate the alcohol 
use among students in the ninth grade. Boys and girls will be analysed separately.  
 
A quantitative approach is chosen and aggregated data have been used. The information 
comes from drugusesurveys done 1999, 2002 and “Liv& hälsa ung 2005”.  
 
The result indicates that the share of students who use alcohol have been smaller in the 
municipality. Between the years it have been much more ordinary among students to get 
wine and liquor from “another adult” 
 
The opening of the Systembolag, with growing availability of alcohol as a consequence, 
has not increase the consumers of alcohol in the ninth grade in the municipality instead 
the consumers among girls in the municipality has decreased, significant.  
 
 
Keywords: alcohol, availability, teenagers 
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SAMMANFATTNING 
 
 
I Sverige har Systembolaget försäljningsmonopol på alkoholhaltiga drycker över 3,5 
procent, vilket gör att dessa drycker endast finns tillgängliga under Systembolagets 
öppnande samt att tillgängligheten är begränsad till ungdomar under 20 år till följd av 
åldersgränsen. Tillgänglighet är en viktig bestämningsfaktor vad gäller 
alkoholkonsumtion.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som hänt med alkoholvanorna i en 
kommun efter det att Systembolaget etablerades där 1 mars år 2000. En avgränsning har 
gjorts och arbetet kommer därmed specifikt belysa ungdomar i årskurs nio och deras 
alkoholvanor. Flickor och pojkar kommer att analyseras var för sig. 

En kvantitativ ansats har valts där aggregerad data använts. Informationen som använts 
kommer från drogvaneundersökningar gjorda 1999, 2002 samt Liv & hälsa ung 2005.  
 
Resultatet visade på att andelen ungdomar som konsumerar alkohol har minskat i 
kommunen. Det har mellan åren blivit vanligare att eleverna i årskurs nio skaffar vin 
och starksprit från ”annan vuxen”. 
 
Ett nyöppnande av ett Systembolag, med ökad tillgänglighet av alkohol som följd, har 
inte lett till att andelen konsumerande ungdomar av alkohol i årskurs nio i kommunen 
ökat, däremot ses en signifikant minskning bland flickorna.  
 
Nyckelord: alkohol, tillgänglighet, ungdomar 
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1. INLEDNING 
 
 
För att ett hälsoproblem ska betraktas som ett folkhälsoproblem beror för det första på 
hur utbrett och hur allvarligt det är. Mer än en procent av befolkningen bör vara drabbad 
av det för att det ska bli definierat som ett folkhälsoproblem. Ytterligare aspekter att ta 
hänsyn till är om problemet ökar eller minskar samt hur det fördelar sig i olika grupper i 
befolkningen. Slutligen bör konsekvenserna för individ och samhälle och möjligheten 
att göra något åt problemet också beaktas (Socialstyrelsen 2001).  

Alkoholkonsumtionen är ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan (Regeringskansliet 
2001). Hög alkoholkonsumtion kan leda till kroppliga, psykiska och sociala 
konsekvenser som sjukdomar, våld, social utslagning och för tidig död, och ses som ett 
av de stora folkhälsoproblemen i Sverige. I stora mängder är alkohol skadligt och kan 
ge upphov till minst ett sextiotal sjukdomar där bland annat hjärtinfarkt kan nämnas. 
Varje år avlider 5000-6000 personer till följd av alkoholrelaterade sjukdomar, skador 
eller olycksfall (Ohlson 2001). Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är alkoholen 
grunden till 12 procent av den sjukdomsbörda som finns i Europa (Allebeck 2005). 
Risken med alkohol är störst för unga människor och avtar sen med stigande ålder 
(Andréasson et al. 2005). 
 
Under senare år har det skett en kraftig konsumtionsökning i landet av alkoholdrycker. 
År 1996 uppskattades den totala årliga konsumtionen till 8,4 liter ren (100 procent) 
alkohol per invånare 15 år och äldre. År 2005 låg nivån på 10,3 liter vilket motsvarar 37 
helflaskor vodka (Leifman 2005). Resandeinförseln står tillsammans med smuggling 
och hemtillverkning, så kallad oregistrerad konsumtion, för 35 procent av 
totalkonsumtionen 2005 mot 38 procent år 2004. Resandeinförseln var år 2005 2,3 liter 
ren alkohol per invånare, 15 år och äldre. Smugglingen uppgick till 1 liter per invånare, 
en ökning med 0,1 liter från 2004 till 2005 som beror på ökad spritsmuggling (Ramstedt 
2006).  
 
Tillgängligheten av alkohol är en viktig bestämningsfaktor till alkoholkonsumtionen. 
De senaste åren har tillgängligheten ökat i landet bland annat till följd av lördagsöppna 
systembolag och ökad restaurangförsäljning. I och med Europeiska union inträdet, EU, 
har även privat införsel av alkohol från närliggande EU-länder ökat. Totalt får 
privatpersoner införa 10 liter sprit, 90 liter vin och 110 liter öl utan att Sverige har rätt 
att ta ut punktskatter på dessa varor (CAN 2004).  
 
Är det tillgången på öl, vin och starksprit som i första hand avgör det ökande drickandet 
hos ungdomar och vuxna? Andréasson et al. (2001) menar på att det är sannolikt att den 
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ökade tillgängligheten bland annat i form av fler systembutiker, ökade öppettider i dessa 
butiker och fler självbetjäningsbutiker leder till ökat alkoholinköp bland befolkningen. 
Det är den ohämmade överkonsumtionen som behöver hejdas och ersättas av ett 
främjande av ökad återhållsamhet i alkoholkonsumtionen (Abrahamsson 2005). Bland 
ungdomarna behöver tillgängligheten till alkohol minskas och debutåldern senareläggas.  
 
Drivkraften för ungdomar att dricka alkohol är stark i Sverige. Tidpunkten för 
alkoholdebuten och den första berusningen är mycket varierande med en median1 på 14-
15 år (Andersson et al.2000). Att skjuta upp ungdomarnas debutålder gällande alkohol 
är mycket angeläget och en av de allra viktigaste åtgärderna i det förebyggande arbetet 
för att minska risken för framtida problem. De flesta undersökningar visar att 
alkoholkonsumtionen i ungdomsåren har ett samband med konsumtionen i vuxen ålder 
(Regeringskansliet 2001). 
 
Denna uppsats har som syfte att undersöka vad som hänt med alkoholvanorna i en 
mindre mellansvensk kommun efter det att Systembolaget etablerades där 1 mars år 
2000. En avgränsning har gjorts och arbetet kommer därmed specifikt belysa ungdomar 
i årskurs nio och deras alkoholvanor. Går det att utläsa någonting specifikt, beträffande 
alkoholvanorna de senaste åren, i denna åldersgrupp, som eventuellt kan ha ett samband 
med Systembolagets etablering i kommunen? 

                                                 
1 Det mittersta värdet då samtliga variabelvärden ordnats i storleksordning från lägsta till högsta värdet 
(Ejlertsson 2003) 
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2. BAKGRUND 
 
 
2.1 Bakgrund till studien 
  
Ett nytt Systembolag etablerades i en mindre mellansvensk kommun under mars år 
2000. Ända sedan 1999 har frivilligorganisationen IOGT-NTO i det aktuella länet varit 
intresserade av att studera och analysera vilka effekter denna etablering skulle innebära 
för kommunen och dess invånare. Forskningsfrågan; ”Vad hände med folkhälsan i […] 

sedan man fick ett Systembolag”? växte fram. 
 
Ett Systembolag medför rent logiskt att tillgängligheten ökar då det blir lättare och 
närmre för kommuninvånarna att handla alkohol. IOGT-NTO hade då för avsikt att 
intervjua kommunens poliser för att se vilka förändringar som kunde urskiljas mellan 
sommaren 1999 och sommaren år 2000, utifrån alkoholrelaterade skador och brott 
(misshandel och rattonykterhet et cetera). Kommunledningen välkomnade vid denna 
tidpunkt en undersökning av just detta slag. Som referensmaterial skulle utvärderingen 
av försöksverksamheten med lördagsöppna Systembolagsbutiker, enligt 
regeringsproposition 1998/99:134 kunna komma att användas. Detta arbete blev aldrig 
av och först under våren 2006 kontaktades Hälsovetenskapliga institutionen vid Örebro 
universitet varpå uppgiften tilldelades två studenter som C-uppsatsuppdrag. Två 
uppsatser kommer att författas under våren 2006, en kvantitativ ingång och en med en 
kvalitativ ansats.  
 

2.2 Systembolaget 
 
Systembolaget har som vision att skapa en ”god dryckeskultur”, vilket innebär att 
människor ska inspireras att intressera sig mer för vad de dricker – att fokusera mer på 
kvalitet än kvantitet (Systembolaget 2004). I Sverige har Systembolaget ett uppdrag att 
förebygga alkoholskador och i och med åldersgränsen på 20 år begränsa ungdomars 
tillgång till alkohol (Kvillemo 2006a). Systembolaget har monopol på detaljförsäljning 
av alkoholhaltiga drycker över 3,5 procent i Sverige. Folköl, med en alkoholhalt på 3,5 
procent, finns att köpa i livsmedelsbutiker (Systembolaget 2004).  
 
2.2.1 Systembolagets historik 
 
Grunden till Systembolaget bildades år 1860 i Göteborg som Göteborgs 
Utskänkningsaktiebolag eller med ett annat namn, Göteborgssystemet. Syftet var att 
sanera krogarna där folk både köpte och drack brännvin. Göteborgssystemet utvidgades 
till Hudiksvall, Stockholm, Lund och flera andra städer bildade sina egna systembolag 
med regionala namn. Dessa bolagskrogar skulle vara rena och prydliga och de som var 
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berusade och otrevliga avvisades. Även ett åldersförbud på 18 år infördes. Efter krigets 
slut, år 1919, infördes motboken i landet. Hur stor ranson varje person blev tilldelad 
berodde på inkomst, kön, förmögenhet och samhällsposition. Motboken blev inte 
populär och avskaffades 1 oktober, 1955. Då infördes istället regler om att ingen 
berusad, ingen som langande och ingen under 21 år skulle få köpa alkohol. Följderna 
beräknades bli ökad försäljning, vilket också skedde med 25 procent på ett år. År 1965 
började mellanölet säljas vilket förmodligen var orsaken till att alkoholförsäljningen 
steg under både 1960- och 70 talet. Systembolaget blev mer aktivt mot supandet, under 
1970- och början av 80 talet, och kampanjen ”Spola kröken”, som pågick i 17 år, 
startades. Idén handlade från början om måttlighet, men kom till stora delar att 
förknippas med avhållsamhet i och med den starka kopplingen till idrottsrörelsen, 
musikbranschen och försvaret som deltog i kampanjen. Det var en mycket framgångsrik 
kampanj som fick stort genomslag hos svenska folket och som än idag har stor 
igenkänning, främst hos den äldre delen av befolkningen. Kampanjen gjorde att folk 
drack mindre och det har svenska befolkningen gjort fram till och med år 1995 då 
Sverige gick med i EU (Systembolaget 2004). 
 

2.3 Sveriges alkoholkonsumtionsutveckling och alkoholpolitik 
 
Sverige gick med i Europeiska unionen, EU 1, januari år 1995. Sen dess har den 
svenska alkoholpolitiken försvagats och alkoholtillgängligheten ökat med närheten till 
Europa där priserna på alkohol är lägre än i Sverige. Efter EU inträdet har alla statliga 
alkoholmonopol avskaffats, förutom Systembolagets försäljningsmonopol, vilket lett till 
att den statliga kontrollen minskat, medan privata aktörer ökat. Alkoholhandeln är sedan 
år 1995 även öppen för privata vinstintressen, förutom Systembolagets försäljning. 
Även priset på alkohol har sjunkit. Den 1 januari 1997 sänktes starkölsskatten och den 1 
december 2001 skatten på vin (Leifman 2004). Samtidigt har det i stort sett blivit fri 
införsel av alkoholhaltiga drycker från annat EU-land för privatbruk (Andréasson 2002). 
Totalt får privatpersoner införa 10 liter sprit, 90 liter vin och 110 liter öl utan att Sverige 
har rätt att ta ut punktskatter på dessa varor (CAN 2004). Dessutom har nya 
alkoholdrycker introducerats. De nya cidersorterna, med en alkoholstyrka på minst 3,5 
volymprocent, som sedan 1996 säljs på Systembolaget och i restauranger, är de mest 
betydelsefulla, åtminstone räknat i försäljningskvantiteter. Leifman (2004) menar att det 
också är högst sannolikt att introducerandet av en ny förpackningsform för försäljning 
av vin, så kallade ”bag-in-box” viner varit den dominerande orsaken till den kraftiga 
konsumtionsökningen under senare år. För att Systembolaget ska kunna ha folklig 
legitimitet och förknippas med tillgänglighet och god service har detta förändringsarbete 
med införandet av nya drycker, ansetts nödvändigt, trots att det lett till ökad försäljning 
och, enligt Leifman (2004), medverkat till ökad konsumtion. Om detta är relevant i 
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förhållande till Systembolagets roll i samhället kan ifrågasättas eftersom det största 
skälet till att Systembolaget finns själva är hälsoaspekten (Systembolaget 2006). 
 
År 1996 uppskattades den totala årliga konsumtionen till 8,4 liter ren (100 procent) 
alkohol per invånare 15 år och äldre. År 2005 låg nivån på 10,3 liter vilket motsvarar 37 
helflaskor vodka. Ett ökat berusningsdrickande ligger bakom ökningen men alkoholen 
främst i form av öl och vin, har även blivit vanligare i vardagen. I jämförelse med EU 
dricker svenskarna ändå relativt måttligt men svagheten till att dricka till 
berusningsstadiet ställer till problem. Vad skadorna leder till i framtiden i form av 
kostnader för samhället är det ingen som vet. Konsumtionen ligger idag i nivå med 
Holland och Belgien men går mot att öka så pass mycket att konsumtionen snart kan 
komma över traditionella vinodlarländer som Frankrike och Italien (Leifman 2005). 
Ungdomarnas drickande i jämförelse med Europa ligger något lägre. Vid tre tillfällen 
har CAN koordinerat genomförandet av europeiska skolundersökningar inom ett projekt 
kallat ESPAD – "The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs" 
(CAN 2006). I studien som är gjord år 2003, i sammanlagt 35 europeiska länder, visade 
det sig att de ungdomar i årskurs nio som druckit alkohol de senaste 12 månaderna i 
Sverige var 77 procent. I övriga i Europa var genomsnittet 83 procent (ESPAD 2004).  
 

2.4 Alkoholkonsumtionens bestämningsfaktorer 
 
Alkoholkonsumtionen påverkas av ett antal bestämningsfaktorer2 som även kan kallas 
risk- eller skyddsfaktorer. Dessa faktorer kan ligga både på individ-, grupp- och 
samhällsnivå. När det gäller samhällsnivå finns riskfaktorer i form av hög tillgänglighet, 
låga priser och mediabudskap som är alkoholpositiva. Skyddsfaktorer kan ibland vara 
motsatsen till riskfaktorer. Som exempel kan nämnas begränsad tillgänglighet 
(Kvillemo 2006b). 
 
2.4.1 Tillgänglighet, pris, marknadsföring och attityder 
 
Tillgängligheten av alkohol har, som tidigare beskrivits, ökat i landet bland annat till 
följd av den oregistrerade alkoholkonsumtionens storlek och förändringar men även 
lördagsöppna systembolag och ökad restaurangförsäljning. Är det tillgången på öl, vin 
och starksprit som i första hand avgör det ökande drickandet hos ungdomar och vuxna? 
Andréasson (2001) menar att det är sannolikt att den ökade tillgängligheten bland annat 
i form av fler systembutiker, ökade öppettider i dessa butiker och fler 
självbetjäningsbutiker leder till ökat alkoholinköp bland befolkningen. Samtidigt är 
försäljning i Systembolagets dryga 400 butiker ett sätt att begränsa tillgången istället för 

                                                 
2 Sådana förhållanden i människors liv och omgivning som påverkar deras hälsa (Regeringskansliet 
2001). 



8 

att släppa alkoholförsäljningen fri i till exempel cirka 8000 livsmedelsbutiker (Kvillemo 
2006a).  
 
Alkohol är även en priskänslig produkt. När befolkningen har mer pengar dricks det 
mer. Blir det för dyrt och krångligt är det många som avstår (Leifman 2005). Efter EU-
inträdet är prissättningen på alkohol mer komplicerad än innan. Svenska befolkningen 
handlar inte längre sin alkohol enbart på Systembolaget. Den ökade gränshandeln, 
privatimporten och illegala handeln med alkohol har under senare år lett till att 
regeringen blivit tvungen att vidta åtgärder i form av sänkt skatt på öl och vin. De stora 
skillnaderna som finns mellan Sveriges och andra länders beskattning av alkohol är ett 
problem som behöver kontrolleras. Utvecklingen av gränshandeln, privatimporten, 
konsumtionen och försäljningen av alkohol behöver följas för att regeringen ska kunna 
avgöra vilka framtida åtgärder på alkoholskatteområdet som kan bli nödvändiga 
(Regeringskansliet 2001). 
 

Marknadsföringens effekter på alkoholkonsumtionen är svårare att mäta än pris och 
tillgänglighet. Alkoholdrycker över 2,25 procent får inte marknadsföras hur som helst, 
vilket regleras i alkohollagen 

3. I 4 kap. 8 § i alkohollagen står att läsa följande: 
 

” Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter 

skall särskild måttfullhet iakttas. Reklam- eller annan 

marknadsföringsåtgärd som är påträngande eller uppsökande eller 

som uppmanar till bruk av alkohol får inte företas” 

 

”Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte 

har fyllt 25 år. Lag (2004:1045)” 

    (SFS 1994, 4 kap. 8 §) 
 
Den 15 maj 2003 ändrades 4 kap. 11 § i alkohollagen, det vill säga 
annonseringsförbudet, till att gälla alkoholdrycker över 15 volymprocent. Tidigare var 
det förbud att vid marknadsföring av spritdryck, vin eller starköl använda kommersiell 
annons i periodisk skrift4 eller annan skrift på vilken tryckfrihetsförordningen är 
tillämplig och som med avseende på ordningen för skriftens utgivning är jämförbar med 
periodisk skrift. Detta förbud var begränsat till spritdrycker, vin och starköl och gällde 
inte öl. I och med ändringen i 11 § den 15 maj 2003 blev det tillåtet att göra reklam i 
tryckta skrifter för öl, starköl och vin med en alkoholstyrka under 15 volymprocent 

                                                 
3
 SFS 1994:1738.  

4 Med periodisk skrift menas tidning, tidskrift, eller annan sådan tryckt skrift, som enligt 
utgivningsplanen är avsedd att under bestämd titel utgivas med minst fyra å särskilda tider utkommande 
nummer eller häften årligen, samt därtill hörande löpsedlar och bilagor ( SFS 1949:105; 7 §) 
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(SFS 2004). Den 1 januari 2005 utökades 11 § med att även reglera annonsens 
utformning vad gäller framställning i bild, förväxlingsrisk samt att annonsen skall 
innehålla informationstexter som bestämts av regeringen (Sverigesbryggerier 2005). I 
annonser vid marknadsföring av vin i dagstidningar står som exempel texten: 
 

 ”Barn som får alkohol hemma dricker sig berusade oftare än andra barn” 

     (NA 2006, sid. 7)  
 
 
Efter den 1 januari 2005 har den del av alkohollagen som reglerar marknadsföring av 
alkoholdrycker ändrats till att specialreglera specifikt marknadsföring i tryckta skrifter, 
det som tidigare reglerades i Konsumentverkets riktlinjer (Sverigesbryggerier 2005). 
 
Normer och attityder kring alkohol och alkoholpolitik är ytterligare viktiga 
bestämningsfaktorer för alkoholkonsumtion och i förlängningen de skadeverkningar 
som uppstår som en följd av dessa (FHI 2005b). Under senare år har den allmänna 
opinionen blivit mer positiv till alkohol. Massmedierna spelar här en viktig roll eftersom 
alkoholens hälsoeffekter där ofta framstår som positiva (Andréasson 2005). Individers 
normer och attityder påverkar det egna dryckesmönstret och konsumtionsnivån, men 
även benägenhet att langa och bjuda hemma, om man är förälder till minderårig (FHI 
2005b). Attityderna till alkohol behöver förändras och opinionsbildningen behöver 
förstärkas. Människor bör stimuleras till att ta eget ansvar för att deras 
alkoholkonsumtion inte leder till negativa effekter för dem själva eller för någon annan 
(Regeringskansliet 2001).  
 

2.5 Alkoholförebyggande arbete 
 
Alkoholpolitiken har en viktig roll för att minska alkoholförbrukningen och målet är att 
minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. För att lyckas med det 
arbetet har regeringen gjort en nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador5 
där det presenteras åtgärder avsedda att stimulera utvecklingen av målinriktade och 
samordnade förebyggande insatser på kommunal nivå. I handlingsplanen anges 
regeringens mål som bland annat är att åstadkomma en alkoholfri uppväxt, skjuta upp 
alkoholdebuten och minska berusningsdrickandet (Kvillemo 2006a). För att kunna ta 
alkoholpolitiska beslut är kunskaper om förändringar av såväl den registrerade6 som 
oregistrerade7 alkoholkonsumtionen, liksom förändringar om konsumtionsmönster i 
olika grupper viktiga. Därför är det värdefullt att det regelbundet genomförs 

                                                 
5 (2000/2001:20) Se mer information på http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1466 
6 Försäljningsstatistik från Systembolaget, restaurang, livsmedelsbutiker m.m. 
7 Resandeinförsel, smuggling, hemtillverkning. 
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undersökningar av svenska folkets alkoholvanor, som bland annat Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har fått i uppdrag att genomföra årligen bland 
svenska ungdomar (Andréasson 1995).  
 

2.6 Ungdomar och alkohol 
 
CAN genomför årligen riksrepresentativa undersökningar bland annat av skolelevers 
alkoholvanor i årskurs nio. Syftet med en återkommande kartläggning är inte bara att få 
en lägesbedömning vid ett enskilt tillfälle utan också att kunna följa utvecklingen över 
tid och därigenom kunna planera eventuella åtgärder. För att kunna jobba effektivt på 
det preventiva, förebyggande, området är det intressant att se om ungdomarna i denna 
ålder, 15-16 år, dricker folköl, systemvaror eller t.ex. hembränt. Andra intressanta 
faktorer att titta på i dessa undersökningar är andelen konsumenter, debutålder, 
berusningsbenägenhet, dryckesval samt hur ungdomarna får tag på alkohol (Kvillemo 
2006b). 
 
2.6.1 Konsumenter och icke-konsumenter i årskurs nio 
 
För att bli klassificerad som alkoholkonsument i CAN:s rapporter är det tillräckligt att 
eleven ”en gång om året eller mer sällan” dricker antingen ett glas öl (gäller ej lättöl), 
cider, alkoläsk, 2cl vin eller 2cl sprit. Under 1970-talet var det större andel elever i 
årskurs nio som var alkoholkonsumenter i jämförelse med senare år. En minskning 
skedde i början av 1980-talet och blev som lägst 1988. Då var andelen 
alkoholkonsumenter 76 procent bland pojkarna och 73 procent bland flickorna. Efter det 
steg siffrorna fram till år 1994 vartefter andelen har sjunkit år för år för pojkarna men 
legat oförändrad för flickorna fram till år 2002. Fortfarande går det att se mönster av att 
andelen flickor som konsumerar alkohol är större än pojkar. De senaste åren går det 
däremot att se en neråtgående trend i alkoholkonsumtionen, fler blir icke-konsumenter 
(Hvitfeldt & Rask 2005).  
 
Tabell 1. Andelen konsumenter och icke- konsumenter av alkohol i riket i årskurs nio, 
1999, 2002 och 2005. 

 

  Konsumenter   Icke- konsumenter     Ej svar   

År   Pojkar (%) Flickor(%)             Pojkar(%) Flickor(%)   Pojkar(%) Flickor(%) 

1999 73 77 23 20  4 3 

2002 72 72 23 23  5 5 

2005 67 69 29 26  4 5 

 

Källa: (Hvitfeldt & Rask 2005). 
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2.6.2 Ungdomars alkoholdebut   
 
Drivkraften för ungdomar att dricka alkohol i Sverige är stark. Tidpunkten för 
alkoholdebuten och den första berusningen är mycket varierande med en median8 på 14-
15 år (Andersson et al.2000). Att skjuta upp ungdomarnas debutålder gällande alkohol 
är mycket angeläget och en av de allra viktigaste åtgärderna i det förebyggande arbetet, 
för att minska risken för framtida problem. De flesta undersökningar visar att 
alkoholkonsumtionen i ungdomsåren har ett samband med konsumtionen i vuxen ålder. 
På kort sikt kan en tidig alkoholdebut och hög alkoholkonsumtion i ungdomsåren leda 
till negativa effekter (Regeringskansliet 2001). En flicka som dricker innan 15 års ålder 
mer än fördubblar risken att i framtiden bli alkoholist. Det är därför positivt att se att 
andelen icke-konsumenter i årskurs nio ökar (Spak & Spak 2005). 
 
2.6.3 Konsumtion av alkoholhaltiga drycker i årskurs nio 
 
Sedan mellanölet slutade att säljas i vanliga livsmedelsbutiker i slutet av 1970-talet har 
folköl utgjort en stor del av alkoholkonsumtionen i årskurs 9. Andelen 
folkölskonsumenter över tid, från 1999 – 2002, i årskurs nio visar däremot på en 
minskning både för flickor och pojkar. Vad gäller starkölskonsumenterna har även den 
andelen sjunkit från 1999 – 2002, både för pojkar och flickor. Fler pojkar än flickor 
dricker öl men flickor dricker däremot mer vin än pojkarna. Beträffande 
spritkonsumtionen bland flickor och pojkar i årskurs nio har värdena varit relativt 
stabila under 2000-talet både för pojkar och flickor. Ingen skillnad kan heller ses vad 
gäller könsfördelningen (Hvitfeldt & Rask 2005).  
 
Tabell 2. Andelen konsumenter av folköl, starköl, vin eller sprit under vårterminen i 
riket, årskurs nio, 1999 och 2002.  
 

Dryck 

 

 Folköl 

 

Starköl  

 

 Vin 

 

 Sprit 

År Pojkar(%) Flickor(%) Pojkar(%) Flickor(%) Pojkar(%) Flickor(%) Pojkar(%) Flickor(%) 

1999 58 56 55 50 41 60 63 69 

2002 53 42 53 44 37 56 59 63 

         

Källa: (Hvitfeldt & Rask 2005). 

                                                 
8 Det mittersta värdet då samtliga variabelvärden ordnats i storleksordning från lägsta till högsta värdet 
(Ejlertsson 2003) 
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2.6.4 Ungdomars regelbundna konsumtion 
 
I tabell 3 redovisas andelen elever som konsumerar alkohol regelbundet. Skillnaderna 
mellan 1999 och 2002 är väldigt små, eller på vissa drycker obefintliga, både för pojkar 
och flickor i riket, när det gäller konsumtion av drycker ”någon gång i veckan”.  
 
 
Tabell 3. Andelen elever i årskurs nio i riket som konsumerar alkoholhaltiga drycker 
någon gång i veckan 1999 och 2002. 
 
   Konsumtion av alkoholhaltiga drycker  

År Dryck Kön Någon gång i veckan 
(%) 

1999 Folköl  Pojke  14 
  Flicka 5 
2002 Folköl Pojke  10 
  Flicka 6 

1999 Starköl Pojke  7 
  Flicka 3 
2002 Starköl Pojke  8 
  Flicka 5 

1999 Vin Pojke  3 
  Flicka 4 
2002 Vin Pojke  2 
  Flicka 4 

1999 Starksprit  Pojke  8 
  Flicka 6 
2002 Starksprit Pojke  6 
  Flicka 8 
 
 
2.6.5 Ungdomars berusningsbenägenhet 
 
Berusningsdrickande är en medicinsk risk för alla, oavsett ålder. Enligt forskarna 
definieras berusningsdrickande som konsumtion av minst en flaska vin eller fyra burkar 
starköl vid ett och samma tillfälle (Abrahamsson 2005). Kvinnor är biologiskt sett 
känsligare för alkohol än män men riskerna med alkohol är störst bland unga personer 
(Andréasson et al. 2005). De negativa effekterna av berusningsdrickande kan till 
exempel vara förgiftning, olyckor, oskyddat sex och våld. På längre sikt kan det leda till 
både storkonsumtion, beroendeproblem och social utslagning i vuxen ålder 
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(Regeringskansliet 2001). Baksmälla”, skador och förlust av föremål, kläder och 
värdesaker hör till de vanligaste alkoholrelaterade problemen bland ungdomar i årskurs 
nio (Andersson et al.2000). Berusningsdrickande innebär också en ökad risk för 
självmord (Andréasson et al.2005).  
 
I tabell 4 presenteras andelen elever som ”varje gång” eller ”nästan varje gång” känner 
sig berusade. Om de däremot uppfyller definitionen av berusningsdrickande, som 
presenterats ovan, framgår inte av frågan, kvantiteten finns inte med, eftersom det är 
elevernas upplevelse av berusning som efterfrågas.  
 

Tabell 4.  Andelen elever i årskurs nio i riket som uppger att de ”varje gång” eller 
”nästan varje gång” känner sig berusade när de dricker alkohol, år 1999 och 2002. 
 

 

 

 

 

 
 

             
            Källa: (Hvitfeldt & Rask 2005) 
 
 
2.6.6 Ungdomars alkoholtillgänglighet & anskaffning av alkohol 
 
Tillgängligheten när det gäller alkohol har ökat i snabb takt. I stora delar av landet är det 
lätt för ungdomar att få tag på öl, vin och starksprit. Folköl som säljs i många små 
butiker, där inte alltid kontroll av ålder på köparen sker, bidrar också till att ungdomar 
lätt kan komma åt alkohol. Enligt alkohollagen (1994:1738) och gällande 
åldersrestriktioner ska det inte vara möjligt för dessa ungdomar under 18 år att själva 
skaffa alkohol. Det är också olovligt att överlåta och langa alkohol till person som inte 
fyllt 20 år, 18 år för folköl (Hvitfeldt & Rask 2005). En åldersgräns medför däremot inte 
att ungdomar inte får tag på alkohol (Andréasson et al. 2001). Undersökningar visar att 
ungdomar, i förhållandevis låg ålder, kan få tag på alkohol, många gånger väldigt lätt 
(Hvitfeldt & Rask 2005). Åldersgränsen gör däremot alkoholen mindre åtkomlig, vilket 
leder till att konsumtionen blir mindre, samt risken att unga ska börja dricka 
regelbundet. Med åldersgränsen markerar även vuxensamhället att en alkoholfri uppväxt 
är önskvärd (Andréasson et al. 2001).   
 

 Varje gång/nästan varje 

gång 

År Flickor (%) Pojkar (%) 

1999 36 38 

2002 36 34 
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I tabell 5 presenteras andelen elever som anser det är ”mycket lätt/ganska lätt” att få tag 
på starköl eller vin 1999, 2002. Övriga svarsalternativ i frågan är ”mycket svårt”, 
”ganska svårt”, ”varken eller” och ”dricker aldrig”.  
 

 

Tabell 5. Andelen elever i årskurs nio som anser det är ”Mycket lätt/ganska lätt” att få 
tag på starköl och vin 1999 och 2002 i riket.* 
 

 Mycket 

lätt/ganska 

lätt  

 

År Starköl 

(%) 

Vin 

(%) 

1999 39 37 

2002 41 38 

 
*Anledningen till att inte folköl redovisas i tabell 5 är att den statistiken inte funnits med i CAN: s 

undersökningar under år 1999 och 2002. Sprit är uppdelad i systembolagssprit, hembränt och 

smuggelsprit vilket inte anses relevant att redovisa i förhållande till resultatet. 
 
 

2.7 Tidigare studier 
 
Statens folkhälsoinstitut har i uppdrag att följa konsekvenserna av Systembolagets 
ökade service och tillgänglighet. När efterfrågan kom om inte Systembolaget kunde 
hålla öppet även under lördagar genomfördes en utvärdering om den ökade 
tillgänglighetens konsekvenser (Kvillemo 2006a). I övrigt är liknande studier som 
denna uppsats, om hur Systembolagets ökade alkoholtillgänglighet påverkar 
alkoholvanorna bland till exempel elever i årskurs nio, inte gjorda. 
 
2.7.1 Utvärdering av Systembolagets lördagsöppet 
 
I februari 2000 startade Systembolaget en försöksverksamhet med lördagsöppna butiker 
i några delar av landet. Syftet var att skatta effekten av lördagsöppet på 
alkoholkonsumtionen och olika skadeindikatorer som misshandel och rattfylleri. 
Försöket byggde på en design med tre experimentområden med Nordsverige, 
Stockholms län och Skåne län samt och ett kontrollområde. Totalt ingick sex län. En 
vetenskaplig utvärdering gjordes av Statens folkhälsoinstitut med hjälp av statistiska 
analyser av månadsdata som visar hur försäljning och skador utvecklades i 
experimentområdet jämfört med kontrollområdet före och efter lördagsöppningen. 
Resultatet, enligt regeringsproposition 1998/99:134, visade på en marginell 
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försäljningsökning på drygt 3 procent (Kvillemo 2006a). År 2001 togs därför beslut om 
att Systembolaget även skulle hålla lördagsöppet, från och med den 7 juli samma år 
(Systembolaget 2004).  
 

2.8 Kommunbeskrivning 
 
Kommunen som uppsatsen kommer att belysa är en relativt liten kommun med cirka 
7000 invånare. Av dessa är 96 % födda i Sverige. Invandringen kan därför ses som 
relativt låg i jämförelse med övriga länet där siffran i genomsnitt ligger på 90 % 
svenskfödda och riket 88 % svenskfödda (FHI 2006). Den största näringen i kommunen 
är lantbruket men även cirka 1000 registrerade företag finns och bidrar med 
arbetstillfällen. Det totala antalet förvärvsarbetande, män och kvinnor över 16 år, 
uppgick år 2004 till 3234 personer (SCB 2005). Fler än hälften av dessa personer 
pendlar till närliggande kommuner för att arbeta (SCB 2004). Andelen personer med 
eftergymnasial utbildning uppgick år 2003 till ca 20 procent (CDUST 2005) Antalet 
arbetslösa personer uppgick i februari år 2006 till 223 personer, 5 %. I jämförelse med 
riket, där arbetslösheten i februari låg på 4,1 %, är denna siffra något högre för den 
studerade kommunen (AMS 2006). Förutom Systembolaget finns det tre ställen med 
serveringstillstånd av öl och vin. Vad gäller folkölsförsäljning finns sex butiker 
registrerade (Germer 2006). 
 
Den 1 mars år 2000 öppnade Systembolaget ett försäljningsställe i den beskrivna 
kommunen. Tidigare hade invånarna kunnat beställa sina alkoholdrycker på färghandeln 
på orten och fått det levererat dit någon dag efter. Detta krävde planering för att få 
alkoholen levererad till den dag den skulle konsumeras om det inte fanns möjlighet att 
åka till ett Systembolag i någon av de närliggande kommunerna (Holm 2006). När 
Systembolaget öppnade ökade tillgängligheten på alkohol och från och med 1 mars år 
2000 finns alkohol över 3,5 procent tillgänglig från klockan 10.00 till 18.00 på vardagar 
och från klockan 10.00 till 13.00 på lördagar (Systembolaget 2006).  
 
Nedan redovisas Systembolagets försäljning av respektive drycker åren efter öppnandet. 
Dessa siffror representerar inte den rätta konsumtionen i kommunen. Centrum för 
socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD, vid Stockholms universitet 
följer på regeringens uppdrag alkoholkonsumtionens utveckling månad för månad sedan 
år 2000. Den registrerade konsumtionen, det vill säga den alkohol som köps på 
Systembolaget, restauranger och folköl i livsmedelsbutiker ökade från 6,4 till 6,6 liter 
från 2004 till 2005 och stod år 2005 för 65 procent av totalkonsumtionen mot 62 
procent 2004. Siffror från 2005 visar på att resandeinförseln står tillsammans med 
smuggling och hemtillverkning, så kallad oregistrerad konsumtion, för 35 procent av 
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totalkonsumtionen 2005. Den oregistrerade konsumtionen uppskattas med hjälp av 
regelbundna telefonintervjuer (Ramstedt 2006). 
 
 
Tabell 6. Årlig försäljning på Systembolaget, i antal liter, i den aktuella kommunen.  
 

Dryck (liter) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Sprit 11213 14048 15100 14420 12472 12282 

Vin 37362 51440 59444 62471 60545 62765 

Cider & blanddrycker 7752 10078 13349 13137 10581 11731 

Öl 82 502 116 667 134 875 144 905 133 493 140 108 

Totalt 138 893 192 383 222 965 235 227 217 419 227 248 

Totalt (ren alkohol) 13734 18741 21621 22422 20730 21462 

     

Källa: (Systembolaget 2006). 

 
Under dessa år från 2000 till 2005 kan högsta registrerade försäljningen ses för sprit, 
cider och blanddrycker år 2002. Efter det året har försäljningen av dessa drycker 
minskat. År 2003 ses en försäljningstopp för vin och öl vilket efter det året också har 
minskat i försäljning. Totalt sett visar statistiken att den största försäljningen på 
Systembolaget i kommunen skedde år 2003. I jämförelse med år 2005 har försäljningen 
under dessa två år sjunkit med 4,3 procent när det totala antalet liter ren alkohol 
granskas, vilket motsvarar 960 liter ren alkohol (Tabell 6). 
 
2.8.1  Försäljning per invånare 15 år och äldre i kommun och län 
 
Efter det att Systembolaget öppnade i kommunen har försäljningen varierat från år till år 
(Tabell 6). Första året, 2000, blev försäljningen i liter 100 % alkohol 2,43 liter per 
person, 15 år och äldre, i kommunen och i länet 3,76 liter. År 2002 låg samma statistik 
på 3,78 liter och år 2004 3,61 liter för kommunen. Försäljningen i övriga länet låg under 
år 2002 på 4,46 liter och år 2004 på 4,15 liter. Under alla dessa år har försäljningen i 
kommunen varit lägre än i övriga länet uträknat per person, 15 år och äldre (FHI 
2005a).  
 

2.9 Problemformulering 
 
Ökad alkoholkonsumtion bland ungdomar, vuxna och äldre är i många avseenden ett 
allvarligt folkhälsoproblem. Berusningsdrickande, som enligt alkoholforskarnas 
definition innebär konsumtion av minst en flaska vin eller fyra burkar starköl vid ett och 
samma tillfälle, leder förutom till skada för individen också många gånger till negativa 
följder för andra personer (Abrahamsson 2005).  
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Ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv framstår det vara viktigt att utforska vad som 
kan påverka människors alkoholförbrukning, för att på bästa sätt kunna arbeta effektivt 
med prevention och hälsopromotion. Är det tillgången på bland annat öl, vin och 
starksprit på Systembolaget som i första hand avgör det ökande drickandet hos 
ungdomar i årskurs nio? Det här arbetet kan förhoppningsvis tillföra ny kunskap om hur 
tillgängligheten av alkohol i form av ett nyöppnat Systembolag kan påverka 
alkoholvanorna hos elever i årskurs nio. 
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3. SYFTE 
 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som hänt med alkoholvanorna bland 
elever i årskurs nio i en kommun efter det att Systembolaget etablerades där 1 mars år 
2000. 

Utifrån det övergripande syftet har följande frågeställningar formulerats;  

• Har andelen konsumenter av alkohol bland ungdomar i årskurs nio ökat sen 1 
mars år 2000? 

• Vilken är den vanligaste drycken som konsumeras bland pojkar och flickor i 
årskurs nio? 

• Är det vanligt att eleverna i kommunen konsumerar illegalt införd och såld 
sprit? 

• Har andelen pojkar och flickor som dricker alkohol ”någon gång i veckan” ökat? 
• Har berusningsbenägenheten ökat bland flickor och pojkar? 
• Upplever elever i årskurs nio i kommunen att det blivit lättare att få tag i 

alkohol? 
• På vilket sätt skaffar elever i årskurs nio i kommunen alkohol? 
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4. METOD 
 
 
4.1 Studiedesign  
 
Denna uppsats bygger på en kvantitativ ansats med aggregerade9 data. Den studietypen 
benämns ekologisk studie och innebär att geografiska områden jämförs avseende vissa 
variabler, vilket även kan innebära utveckling över tid (Ejlertsson 2003). Är syftet att 
studera förändringar på samhällsnivå, utan hänsyn till individuella variationer, kan den 
ekologiska studien vara att föredra. För att besvara frågeställningar används data på 
gruppnivå som redan finns tillgängliga i till exempel databaser, vilket även har skett i 
denna uppsats. Detta sparar tid och pengar (Andersson 2006).  
 

4.2 Datainsamling 
 
För att få fram statistik över ungdomars alkoholvanor och dryckesmönster studerades 
och bearbetades statistik från drogvaneundersökningar gjorda i årskurs nio år 1999 och 
2002 samt statistik från ”Liv och hälsa ung 2005” (CDUST 2006). Den aktuella 
kommunen jämfördes med ett genomsnitt av hela länet. Utifrån detta har ett resultat 
arbetats fram som besvarar ovanstående frågor. För att få tillgång till statistiken 
kontaktades statistiker på Samhällsmedicinska enheten, Universitetssjukhuset, Örebro. 
En överenskommelse har gjorts med Samhällsmedicinska enheten om att dessa data får 
användas, under förutsättning att det sker enligt sekretesslagen (SFS 1980.100, 9 kap 
4§). Detta innebär att jag som arbetar och har tillgång till materialet har tystnadsplikt. 
Kopian på materialet kommer att förstöras efter det att uppsatsen är klar. 
 
En avgränsning har gjorts och arbetet kommer därmed specifikt belysa ungdomar i 
årskurs nio och deras konsumtion av alkohol, där material från 
drogvaneundersökningarna 1999, 2002 och Liv & hälsa ung 2005 kommer att bearbetas. 
Flickor och pojkar kommer att analyseras var för sig. 
 
4.2.1 Drogvaneundersökningar 1999 & 2002 och Liv & hälsa ung 2005 
 
Drogvaneundersökningar gjorda år 1999 och år 2002 samt Liv & hälsa ung 2005 är 
totalundersökningar10 gjorda på länets alla skolelever i årskurs nio, det vill säga 
ungdomar i 15–16 års ålder. Totalundersökningar har i dessa fall varit möjliga att 
genomföra eftersom populationen, elever i årskurs nio, inte varit alltför stor. Syftet med 
dessa undersökningar har varit att följa ungdomars drogvanor, där främst alkohol, 

                                                 
9 Uppgifter som inte går att hänföra till enskilda individer (Andersson 2006). 
10 Alla individer i en viss population studeras (Ejlertsson 2003). 
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narkotika och tobaksvanor fokuserats (Lindén Boström 2003). I detta arbete har med 
hänseende till syftet endast alkoholvanorna studerats. 
 
Enkäten som använts år 1999 och 200211 utgår från de frågor som CAN använder i sina 
årliga undersökningar. Detta har gjorts dels för att nyttja de väl beprövade frågorna men 
även för att kunna jämföra skolelevers drogvanor i länet med riket (Lindén Boström 
2003). År 2005 gjordes en ny enkät med fler frågor, i syfte att få en bild av hur 
ungdomarnas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor ser ut. Frågorna som avser att 
undersöka alkoholvanorna bland ungdomarna har förändrats från de två tidigare åren, 
1999 och 2002. År 2005 användes AUDIT12 frågor. En jämförelse kan därför inte ske 
med alla frågor ställda under dessa tre år. Endast frågan som avser att få svar på andelen 
icke-konsumenter – konsumenter av alkohol, kan analyseras och jämföras mellan 1999, 
2002 och 200513. 
 
 
Tabell 7. Deltagande elever, flickor och pojkar i årskurs nio, i 
drogvaneundersökningarna gjorda 1999, 2002 och Liv & hälsa ung 2005 i den aktuella 
kommunen och länet. 
 
 Antal deltagare    Ej svar    

 År Flickor  Pojkar Flickor & pojkar 

1999 Kommun n=76 34 42 0 

 Län n= 2523 1201 1302 20 

2002 Kommun n=77 37 39 1 

 Län n=2745 1291 1415 39 

2005 Kommun n=71 35 36 0 

 Län n=3084 1478 1527 79 

 
 

4.3 Bortfall 
 
Då en person i urvalet inte vill delta, inte har möjlighet att delta eller att 
observationsdata av andra anledningar blir oanvändbara i undersökningen talas det om 
bortfall. Dessa personer kan skilja sig från övriga deltagare. Detta bör beaktas eftersom 
risken för felaktiga generaliseringar till populationen ökar ju större bortfallet är 

                                                 
11 Se bilaga 1. 
12 AUDIT formulär (Alcohol Use Disorder Identification Test) kan användas för att identifiera riskbruk 
av alkohol. Testet mäter både konsumtion och grad av problem och är framtaget av WHO (Babor et al. 
2001). 
 
13 Se fråga 2 bilaga 1. 
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(Ejlertsson 2003). I denna uppsats där redan befintlig, aggregerad data, använts har 
ingen påverkan på bortfallet, det vill säga bortfallsanalys, kunnat göras.  
 
4.3.1 Bortfall i drogvaneundersökningar 1999, 2002 och 2005 
 
I drogvaneundersökningen som genomfördes år 1999 besvarade 2523 elever av totalt 
3065 elever enkäten i hela länet. Det ger en andel på 82 procent svarande. Bortfallet var 
således 18 procent. I kommunen fanns totalt 106 elever i årskurs nio år 1999. Av dessa 
deltog 76 elever vilket ger en svarsfrekvens på 72 procent och bortfallet därför 28 
procent. 
  
Bortfallet i undersökningen år 2002 var 19 procent totalt i länet. Av 3399 elever i länet 
svarade 2745 på frågorna. Således var svarsfrekvensen 81 procent. Antalet elever som 
svarade i den aktuella kommunen var 77 elever av totalt 89. Bortfallet var således 13,5 
procent.  

 

År 2005, i undersökningen Liv & hälsa ung, var bortfallet i kommunen bland eleverna 
årskurs nio 17 procent. Andelen svarande var därmed 83 procent. I länet var bortfallet 
15 procent och andelen svarande 85 procent.  

 
Andelen svarande skiljer sig åt mellan skolorna vilket delvis kan förklaras av att en hel 
eller delar av en klass varit borta under det tillfälle som undersökningen genomfördes på 
skolan. Detta bortfall benämns externt bortfall. Det interna bortfallet, att eleverna inte 
svarat på enstaka frågor, är generellt sett lågt och håller sig omkring några få procent 
(Lindén Boström 2003).  
 

4.4 Databearbetning  
 
Bearbetningen av statistiken har gjorts med hjälp av dator och statistikprogrammet 
Statistical Package for the Social Science, SPSS (Wahlgren 2005). För de frågor som 
använts och bearbetats (Bilaga 1) har korstabeller tagits fram och på nästan alla frågor 
presenteras kommun och län, pojkar och flickor var för sig. Förändringar mellan åren 
har jämförts både mellan kommun och län totalt sett samt flickor och pojkar inom 
kommun och län och även flickor och pojkar mellan kommun och län.  
 
På vissa frågor har svarsalternativen transformerats, omkodats, för att presentera det 
resultat som anses relevant utifrån syftet och frågeställningarna samt för att göra 
resultatdelen mer överskådlig. Namnen på kategorierna som variabeln antog efter 
transformeringen bestämdes utifrån egna definitioner. Hur transformeringen är gjord 
framgår i respektive tabell samt löpande text i resultatdelen. De svar som uteslutits 
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presenteras inför varje fråga. På första frågan har en jämförelse gjorts med år 1999, 
2002 och 2005. Övriga frågor behandlar endast resultat från drogvaneundersökningarna 
gjorda år 1999 och 2002. 

 

Vid en enkätundersökning förekommer ofta kvalitativa variabler som mäts enligt 
nominal- eller ordinalskala. De tre årens totalundersökningar ses som ett urval i tiden. 
Tre år, 1999, 2002 och 2005, har slumpmässigt valts ut för att undersökas och de tre 
stickproven från kommunen jämförs med länet. Urvalet består av de elever som befann 
sig i skolan den dag som undersökningen genomfördes, vilka betraktas som ett 
slumpmässigt urval i denna uppsats. 
  

Eftersom undersökningarna de tre åren och andelen svarande i denna uppsats betraktas 
som ett slumpmässigt urval går det med hjälp av chitvå-test att analysera dessa 
variabler. Chitvå-test är ett sätt att jämföra flera fördelningar med varandra och 
undersöka om det föreligger en signifikant skillnad dem emellan. Signifikansnivån 
anger hur sannolikt det är att ett resultat har uppkommit av slumpen. En signifikansnivå 
på 95 % har använts med ett p-värde på 0,05. Detta innebär att det är mindre än fem 
procents sannolikhet att skillnaden beror på slumpen (Ejlertsson 2003).  
 

Utgångspunkten för att använda chitvå-test är att det finns en indelning i kategorier och 
detta kan ske oberoende av skalnivå, vilket det gör i detta material (Ejlertsson 2003). I 
denna undersökning har den signifikanta skillnaden beräknats för vissa fördelningar 
vilket presenteras i resultatet. Chitvå-test har gjorts med manuell räkning och inte med 
hjälp av dator eftersom materialet fanns i två olika datafiler 

 
4.5 Validitet och reliabilitet 
 
Begreppen validitet och reliabilitet är vanligt förekommande inom all forskning. Båda 
termerna används för att beskriva kvaliteten av olika mätningar. Med validitet menas 
förmågan att mäta det som ska mätas, att helt enkelt mäta rätt sak. Reliabilitet är ett mått 
på hur bra mätmetoden står emot slumpinflytet och avser graden av överensstämmelse 
mellan mätningar med samma mätinstrument. Är reliabiliteten hög ska samma resultat 
fås vid olika mätningar om inte individerna har ändrat sig under tiden mellan de två 
olika mätningarna (Olsson & Sörensen 2002). 
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5. RESULTAT 
 

5.1 Alkoholkonsumtion bland elever årskurs nio 
 
Definitionen av konsument i denna uppsats är den samma som i CAN: s 
undersökningar. Det vill säga att om eleven någon gång under vårterminen druckit öl, 
vin starkcider, alkoläsk eller starksprit tillhör eleven andelen konsumenter. Det räcker 
inte att bara ha smakat eller smuttat ur någons glas för att räknas som alkoholkonsument 
(Lindén Boström 2003).  
 
Tabell 8. Andelen elever i årskurs nio som definieras som konsument respektive icke-
konsumenter av alkohol i kommun respektive län år 1999, 2002 och 2005. 
 
 Icke konsument (%)    Konsument (%) 

År Flickor  Pojkar Totalt Flickor   Pojkar Totalt 

1999 Kommun n=76 32 33 30 68 67 67 

 Län n= 2399 40 36 38 60 65 62 

2002 Kommun n=76 32 33 33 68* 67 67 

 Län n=2622 42 41 42 58 59 58 

2005 Kommun n=70 59 53 56 41* 47 44 

 Län n=3029 48 52 50 52 48 50 

 

* Signifikant skillnad 

 
En stor skillnad kan ses i kommunen på den totala andelen konsumenter under åren. 
Mellan åren 2002-2005 har en minskning av andelen konsumenter skett med 27 
procentenheter för flickorna. Skillnaden mellan åren är signifikant (p= 0,01) (Tabell 8). 
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5.2 Konsumtion av alkoholhaltiga drycker 
 
Tabell 9. Andelen konsumenter av respektive dryck i  
kommun respektive län år 1999 och 2002.  
Procentuell fördelning bland flickor och pojkar i årskurs nio14. 
 

  Konsument (%) 

År Dryck Kön Kommun  Län 

1999 Folköl Pojkar 57 62 
  Flickor 62 53 
2002  Pojkar 53 51 
  Flickor 46 43 

1999 Starköl Pojkar 50 58 
  Flickor 64 48 
2002  Pojkar 59 50 
  Flickor 49 40 

1999 Vin Pojkar 43 40 
  Flickor 67 57 
2002  Pojkar 33* 32 
  Flickor 70* 48* 

1999 Starksprit Pojkar 55 57 
  Flickor 74* 55* 
2002  Pojkar 49 47 
  Flickor 62 47 

1999 Hembränd sprit Pojkar 55* 38* 
  Flickor 50* 33* 
2002  Pojkar 36 28 
  Flickor 35 31 

1999 ”Smuggelsprit” Pojkar 0 0 
  Flickor 0 0 
2002  Pojkar 23 15 
  Flickor 11 12 
* Signifikant skillnad 

 
Mellan kommunens flickor och länets flickor föreligger en signifikant skillnad (p = 
0,01) år 2002 bland de flickor som konsumerar vin. Andelen är högre i kommunen än i 
länet. Skillnaden mellan kommun och län för flickorna var år 2002, 22 procentenheter. 

                                                 
14 Uppgifter saknas för andelen konsumenter av smuggelsprit år 1999 
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Det är även mer vanligt att flickor i kommunen konsumerar vin än pojkarna år 2002 
(Tabell 9).  
   
För flickorna var andelen konsumenter av starksprit större i kommunen än i länet år 
1999. Skillnaden var då 19 procentenheter. År 1999 fanns en större andel konsumenter 
av hembränd sprit i kommunen bland både flickor och pojkar. Skillnaden mellan 
kommun och län för pojkarna var år 1999, 12 procentenheter. För flickorna var samma 
skillnad år 1999, 17 procentenheter (Tabell 9). 
 
Vin är vanligare att konsumera bland flickor i kommunen än hembränt. I övrigt går det 
inte att se någon skillnad på vilken som är den vanligaste drycken att konsumera bland 
flickorna. Ingen skillnad går heller att se bland pojkarna (Tabell 9). 
 
5.3 Ungdomars berusning och regelbundna konsumtion 
 
Vad gäller ungdomars berusningsbenägenhet kunde ingen skillnad noteras mellan åren 
varken mellan flickor och pojkar i kommunen eller länet. Det går däremot att se en 
tendens till ett ökat berusningsdrickande bland kommunens flickor från 1999 till 2002.  
 
I tabell 10 presenteras andelen elever som konsumerar respektive dryck ”någon gång i 
veckan”. En transformering har skett av variabeln. ”Två gånger i veckan eller oftare” 
presenteras tillsammans med ”en gång i veckan” som ”någon gång i veckan”. Totala 
andelen, 100 procent presenteras inte eftersom det inte anses relevant i förhållande till 
frågeställningen. Övriga svarsalternativ var ”två gånger i månaden”, ”en gång 
månaden”, ”två till sex gånger om året” samt ” en gång om året eller mer sällan”.  
 
Tabell 10. Andelen elever i årskurs nio i kommun och län som konsumerar 
alkoholhaltiga drycker ”någon gång i veckan” 1999 och 2002. 
 
    Konsumtion av alkoholhaltiga drycker  

År Dryck Område Kön Någon gång i veckan 
(%) 

1999 Folköl  Kommun Pojke  24 
   Flicka 6 
  Län Pojke  16 
   Flicka 6 
2002 Folköl Kommun Pojke  8 
   Flicka 14 
  Län  Pojke  10 
   Flicka 6 
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Forts Tabell 10   Konsumtion av alkoholhaltiga drycker  

År Dryck Område Kön Någon gång i 
veckan 

(%) 

1999 Starköl Kommun Pojke  7 
   Flicka 0* 
  Län Pojke  8 
   Flicka 5 
2002 Starköl Kommun Pojke  18 
   Flicka 11* 
  Län Pojke  9 
   Flicka 5 

1999 Vin Kommun Pojke  5 
   Flicka 0 
  Län Pojke  3 
   Flicka 12 
2002 Vin Kommun Pojke  8 
   Flicka 5 
  Län Pojke  3 
   Flicka 3 

1999 Starksprit  Kommun Pojke  10 
   Flicka 3 
  Län Pojke  7 
   Flicka 4 
2002 Starksprit Kommun Pojke  10 

   Flicka 14 
  Län Pojke  5 
   Flicka 6 

1999 Hembränt Kommun Pojke  12 
   Flicka 9 
  Län Pojke  5 
   Flicka 4 
2002 Hembränt Kommun  Pojke  8 
   Flicka 5 
  Län Pojke  4 
   Flicka 4 
 

* Signifikant skillnad 
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Den enda signifikanta skillnad som går att se i tabell 10 är att andelen flickor i 
kommunen som dricker starköl ”någon gång i veckan” har ökat mellan år 1999 och 
2002 (Tabell 10). 
 

5.4 Ungdomars alkoholtillgänglighet  
 
I tabell 13 har svarsalternativen transformerats. ”Mycket lätt” och ”ganska lätt” 
presenteras ihop. Övriga svarsalternativ har uteslutits eftersom dessa inte ansågs 
relevanta att redovisa i förhållande till frågeställningarna. Dessa var ”mycket svårt”, 
”ganska svårt”, ”varken lätt eller svårt” samt ” dricker aldrig”. 
 
 
Tabell 11. Andelen elever i årskurs nio som anser att det är ”mycket lätt/ganska lätt” att 
få tag på alkohol i kommun respektive län, år 1999 och 2002 
 
 Folköl (%) Starköl (%) Vin (%) Sprit (%) 

1999 Kommun Län Kommun Län Kommun Län Kommun Län 

”Mycket 

lätt/ganska lätt” 

55 60 38 42 44 38 49 43 

2002         

”Mycket 

lätt/ganska lätt” 

56 52 44 40 49 37 44 41 

 

 

Ingen signifikant skillnad går att utläsa av tabell 11 mellan åren. Det som däremot går 
att konstatera av tabellen är att ungefär hälften av alla elever i årskurs nio anser att det 
är ”mycket lätt” eller ”ganska lätt” att skaffa alkoholhaltiga drycker (Tabell 11). 
 
Pojkar och flickor presenteras inte var för sig eftersom inga skillnader gick att utläsa på 
dryckerna förutom på några variabler. Den skillnad som kunde utläsas mellan åren på 
ungdomars alkoholtillgänglighet var att 26 av flickorna ansåg att det var mycket lätt 
eller ganska lätt att få tag på vin år 2002 av 35 svarande. Motsvarande siffra för 
pojkarna var 8 personer av 35 svarande. 
 

5.5 Ungdomars anskaffning av alkohol 
 
I tabell 12 presenteras de mest vanliga sätten eleverna skaffar alkohol på. Tre 
svarsalternativ har däremot uteslutits eftersom dessa procentsiffror för de flesta drycker 
var obefintliga och för andra ansågs ointressant låga. Dessa alternativ var ”på 
restaurang, pub eller liknande”, ” tillverkar själv” samt ”annat sätt”. 
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Tabell 12. Elevers anskaffning av alkohol i kommunen år 1999 och 2002, årskurs nio, 
absoluta tal (%). 
 

 

 

n = antal  

Folköl 

1999  

n =76 

Folköl 

2002 

n=77 

Starköl 

1999 

n =76 

Starköl 

2002 

n=77 

Starksprit 

1999 

n =76 

Starksprit 

2002 

n=77 

Vin 

1999 

n=76 

Vin  

2002 

n=77 

Köper själv  6 (8) 5 (7) 0 (0) 2 (3) 8 (11) 1 (1) 2 (3) 1 (1) 

Eget syskon, 

kamrats 

syskon, 

äldre 

kamrat  

 

 

25 (33) 

 

 

12 (16)  

 

 

24 (32)  

 

 

17 (22)  

 

 

23 (30) 

 

 

15 (20)  

 

 

12 (16) 

 

 
 
9 (12) 

Tar 

hemifrån  

1 (1) 3 (4) 2 (3) 2 (3) 6 (8) 4 (3) 3 (4) 

 

3 (4) 

Egna 

föräldrar 

köper  

5 (7) 3 (4) 4 (5)  4 (5)  0 (0) 0 (0) 1 (1)  1 (1) 

Egna 

föräldrar 

bjuder  

12 (16) 4 (5) 7 (9) 2 (3) 2 (3) 3 (4) 14 (18) 7 (9) 

Annan 

vuxen  

4 (5) 9 (12) 5 (7) 11 (14) 5 (7) 14 (18) 3 (4) 10 (13) 

 
Den signifikanta skillnad som går att se i kommunen från 1999 till år 2002, på elevernas 
anskaffning av alkohol, är att en ökning har skett bland dem som skaffar starksprit och 
vin från annan vuxen. Det vanligaste sättet att få tag i alkohol för eleverna, år 2002, är 
genom eget syskon, kamrats syskon eller äldre kamrat (Tabell 12). 
 
I tabell 12 har ingen jämförelse med länet gjorts. Det har inte heller gjorts någon 
uppdelning mellan pojkar och flickor. Anledningen till det är att ingen stor skillnad 
kunde ses förutom på några variabler. Många fler flickor än pojkar 29 respektive 5 
procent, vilket motsvarar 10 flickor och 2 pojkar, får hjälp att skaffa vin från eget 
syskon, kamrats syskon eller äldre kamrat i kommunen år 1999. När det gäller att ta 
alkohol hemifrån är det inga pojkar som tar vin hemifrån, däremot 9 procent, 3 personer 
av flickorna år 1999. Tre av flickorna tar även sprit hemifrån utan att någon vet om det, 
ingen av pojkarna. Tio procent av pojkarna, 4 personer, får sin öl genom att föräldrar 
köper ut till dem, år 2002.  
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6. DISKUSSION 
 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Den kvantitativa och kvalitativa designen är två perspektiv inom forskningen som 
grundar sig på olika kunskapsfält. Studiens syfte är avgörande för vilken metod som är 
passande, där kvantitativa metoder svara på frågor gällande kvantitet, det vill säga hur 
mycket eller hur många samt samband och skillnader. Då en kvantitativ ansats valts 
fokuseras ofta ett stort antal individer och ett begränsat antal variabler (Olsson & 
Sörensen, 2001). Med utgångspunkt i syftet och frågeställningarna har därför en 
kvantitativ ansats valts.  
  
Eftersom syftet var att undersöka förändringar över tid, från 1999 och framåt fanns 
ingen möjlighet att göra en egen undersökning. Att göra en lika stor undersökning själv, 
för att få ett resultat från 2006, som exempelvis en drogvaneundersökning i alla skolor i 
länet under den tid som finns till förfogande för C-uppsats, hade inte heller varit möjlig. 
Med anledning av detta användes redan insamlad data, så kallad registerdata, under 
1999, 2002 och 2005.  
 
Vid användning av registerdata som skett i denna uppsats finns det vissa saker att tänka 
på. Då data redan var insamlad och uppgifterna kodade fanns ingen möjlighet att 
påverka enkät och metod för insamling. Tillförlitligheten beror till stor del på hur 
datainsamlingen görs och vilka kvalitetskontroller som sker (Andersson 2006). 
Eftersom data är hämtad från samma källa är troligtvis de tre årens data bearbetade på 
samma sätt vad gäller kvalitetskontroll och likaså datainsamlingen kan anses vara 
pålitlig då den skett på lektionstid under kontroll av lärare. 
 
Bortfallet som är viktigt att känna till eftersom det kan påverka tolkning av data 
(Andersson 2006) har under bearbetningarna av materialet, på Samhällsmedicinska 
enheten, redan beräknats. Eftersom deltagandet i alla tre undersökningar var drygt 80 
procent anser jag att det går att utesluta det systematiska bortfallet, att elever från någon 
skola saknas helt. 
 
Användbarheten är också en punkt att ta hänsyn till vid användning av registerdata 
(Andersson 2006). Datan anser jag har gett mig den information jag sökte. Frågorna 
som använts i enkäterna besvarar olika alkoholkonsumtionsmönster hos elever i årskurs 
nio i kommunen och länet under de år som i det här fallet är intressanta, 1999, 2002 och 
2005.  
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Resultatet från en ekologisk studie bör tolkas med stor försiktighet och med många 
reservationer då skensamband, ekologiska felslut, lätt kan konstrueras (Andersson 
2006). Samband kan ses med hjälp av aggregerade data men däremot bör slutsatser om 
kausalitet dras med försiktighet. Ofta används dessa studier till att få idéer till 
orsakssamband som senare kan testas i studier på individnivå (Ejlertsson 2003).    
 
Efter att ha bearbetat fram resultatet har det uppkommit vissa funderingar i jämförelsen 
av data mellan åren. Enkäterna från drogvaneundersökningarna som genomförts under 
år 1999 och 2002 har inte helt och hållet innehållit samma frågor. Det som hade varit 
intressant att jämföra mellan åren är cider- och alkoläskkonsumtionens utveckling bland 
eleverna. Tyvärr fanns inte dessa drycker med som alternativ i undersökningen som 
genomfördes år 1999 och därför kunde ingen jämförelse av dessa drycker göras. 
Resultatet från drogvaneundersökningen år 2002 visade däremot på att dessa 
blanddrycker utgör en stor del av den alkohol, främst flickor, i länet och även 
kommunen föredrar att konsumera (Lindén Boström 2003).   
 
I tabell 9 i denna uppsats finns ungdomarnas konsumtion av ”smuggelsprit” med år 
2002. Vad räknar ungdomarna in under ”smuggelsprit”? Ingen definition har tagits med 
i enkäten varför det går att ställa frågan om det bara är 40 % utländsk sprit som hamnar 
under den variabeln. Är det så ger den enligt min åsikt inte rätt syn på vad ungdomarna 
dricker eftersom även illegalt infört vin och starköl borde tillhöra kategorin 
”smuggelsprit”. Eftersom ingen definition är gjord kan även vissa elever definiera 
”smuggelsprit” som sprit medan andra även räknar in vin och starköl som är köpt 
utomlands. Någonting att tänka på är att det kan vara svårt för ungdomarna att veta om 
den alkohol de dricker är illegal alkohol eller inte, samt att det eventuellt inte är något 
de registrerar om de inte köper alkoholen själva, utan kompisen fixar. Många burkar och 
flaskor som är köpta utomlands finns även att köpa på Systembolaget här i Sverige. 
Detta kan enligt min åsikt leda till ett missvisande resultat på frågan angående 
konsumtion av ”smuggelsprit”. 
 
En ytterligare fråga där eleverna fått besvara varifrån alkoholen de dricker kommer ifrån 
hade varit intressant att få svar på. Nu kan enbart en diskussion föras om alkoholen, som 
konsumeras bland elever i årskurs nio i kommunen, kommer från Systembolaget eller 
om den är illegalt eller lagligt köpt utomlands. Som diskuterats ovan kan det vara svårt 
för ungdomarna att veta exakt varifrån alkoholen kommer men frågan skulle ändå kunna 
ge en bild av vad som är vanligast att konsumera; alkohol från Systembolaget eller inte. 
 
I enkäten finns heller ingen fråga som besvarar hur mycket alkohol eleverna intar under 
ett och samma tillfälle. Att uppleva berusningsdrickande innebär för många olika grader 
av berusning. Ju oftare alkohol intas desto mer alkohol tål också kroppen innan 
berusning uppnås (Spak & Spak 2005). Det hade därför varit intressant att få veta, enligt 
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min åsikt, ungefär hur stora mängder alkohol eleverna normalt intar under ett och 
samma tillfälle för att se hur stora mängder eleverna vanligtvis konsumerar.  
 
6.1.1 Validitet och reliabilitet 
 
Validiteten kan stärkas genom att göra en provenkät där samtidigt en intervju 
genomförs. I intervjun kan det då komma fram om personen som bevarar enkäten 
uppfattar frågorna på det sätt det var tänkt, vilket stärker både intern och extern 
validitet. Intern validitet som även kallas begreppsvaliditet, är starkt då sambandet 
mellan det aktuella mätinstrumentet, enkäten i det här fallet, och andra mätinstrument 
som är liknande, är högt (Olsson & Sörensen 2002). Extern validitet, eller 
innehållsvaliditet, innebär att mätinstrumentet mäter alla de delar som expertis inom 
området uppfattar ingår i begreppet (Andersson 2006). Eftersom ingen egen 
undersökning har gjorts i denna uppsats har ingen egen mätning av validitet, på 
enkäterna som statistiken grundar sig på, genomförts. Eftersom den däremot bland annat 
baserar sig på undersökningar gjorda under flera år med utprovade enkätformulär som 
är väl utarbetade och beprövade och därmed pålitliga, eftersom bland annat CAN använt 
sig av dessa sedan 1971, kan det antas att även validiteten i denna uppsats är tillräckligt 
hög. 
 
Att använda sig av data från drogvaneundersökningar 1999, 2002 och Liv & hälsa 2005 
kan innebära vissa begränsningar. Informationen bygger på subjektiva skattningar, upp 
till 12 månader tillbaka i tiden, vilket kan äventyra kvaliteten av det som insamlats. 
Uppskattning av exempelvis alkoholkonsumtion kan i många fall leda till att människor 
överskattar eller underskattar sig själva, eller svarar så de tror sig förväntas svara. Vid 
flera studier som är gjorda på vuxna personer har resultatet visat på en benägenhet att 
medvetet eller omedvetet underskatta sin konsumtion av alkohol. För ungdomar är det 
däremot mer troligt att somliga av eleverna överskattat svaren på vissa frågor för att till 
exempel imponera på sina kamrater (Hvitfeldt & Rask 2003). Det är själva skattningen 
som kan orsaka missbedömning och därmed äventyras reliabiliteten. Självuppskattning 
framstår trots allt vara en accepterad teknik för att samla in data och används ofta i 
studier med många undersökningspersoner (Ejlertsson 2003). 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka vad som hänt med alkoholkonsumtionen i 
den presenterade kommunen efter det att Systembolaget etablerades där 1 mars år 2000. 
Avgränsningen gjordes till att enbart omfatta ungdomar i årskurs nio och deras 
konsumtion av alkohol. 
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Resultatet från denna uppsats visar på att när andelen konsumenter och icke- 
konsumenter jämförs mellan åren 2002 och 2005 går det att utskilja en stor minskning 
av andelen konsumenter i kommunen bland flickor. Minskningen är hela 27 
procentenheter, signifikant skillnad, medan det inte är någon skillnad för pojkarna. 
Dock går det att se tendens till en lägre andel pojkar i kommunen som konsumerar 
alkohol medan det i länet inte går att utläsa någon skillnad vare sig för pojkar eller 
flickor. I jämförelse med riket, där konsumenter bland pojkar minskat (Hvitfeldt & Rask 
2005), är flickornas utveckling i kommunen intressant att diskutera vidare.  
 
I och med minskningen av konsumenter bland flickorna i kommunen går det att anta att 
de skjutit fram sin alkoholdebut, vilket är viktigt för att minska framtida problem som 
storkonsumtion, beroendeproblem och social utslagning i vuxen ålder 
(Regeringskansliet 2001). En intressant fråga är då vad denna minskning bland 
flickorna i kommunen beror på? Enligt CAN (2005) kan orsaker till minskningen av 
konsumerande ungdomar bero på att föräldrar har blivit mer medvetna, och därmed mer 
restriktiva, gentemot ungdomarnas alkoholkonsumtion, vilket visat sig vara väldigt 
viktigt för att förhindra tidig alkoholdebut. Enligt de intervjuer som är gjorda i 
kommunen med bland annat polisen, i den kvalitativa uppsatsen som är gjord som ett 
komplement till denna kvantitativa uppsats, framkom det att en prioritering gjordes mot 
ungdomsfylleriet från år 1999 och framåt, då polisen öppnade en närpolisstation i 
kommunen. Det ansågs då nödvändigt från kommuninvånarna att minska 
ungdomsfyllan eftersom den tidigare hade fått ”härja” fritt. Ytterligare aspekter att ta 
med är att det år 2000 tillkom ett nytt förbud i kommunen mot att förtära alkohol på 
allmän plats (Englund 2006). Eftersom jag av egen erfarenhet vet att ungdomar i stor 
utsträckning intar alkohol utomhus kan detta också vara en trolig orsak till minskningen. 
Många bestämningsfaktorer finns med och påverkar alkoholkonsumtionen (Kvillemo 
2006b) varför det enligt min åsikt inte går att avgöra exakt vilket insats som varit mest 
effektiv, och troligtvis finns det flera åtgärder än de som presenterats här som påverkat 
minskningen.  
 
I kommunen kan restriktioner mot ungdomar ses som något positivt eftersom dessa kan 
ha påverkat andelen flickor som konsumerar alkohol i årskurs nio, då andelen har 
minskat, men varför har inte pojkar påverkats i samma utsträckning? Enligt CAN 
(2005) kan en orsak till minskningen av andelen konsumerande ungdomar i årskurs nio 
bland annat bero på att hälsomedvetenheten har ökat i denna ålder. Om detta sätts i 
relation till skillnaden mellan flickor och pojkar anser jag att flickor är mer måna om sin 
hälsa än pojkar, varför detta kan vara en trolig orsak. En annan orsak till skillnaden kan 
vara flickors och pojkars olika attityder och beteende till alkohol. På rätt sätt och med 
rätt metoder kan ANT- (alkohol, narkotika och tobak) undervisningen i skolan påverka 
elevers attityder och beteende i alkoholfrågor enligt Ohlsson (2001). Det som däremot 
är viktigt att tänka på är att de riktade insatserna ska vara anpassade utifrån de olika 
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målgruppernas behov (Ohlsson 2001). Genusperspektivet behövs när man planerar 
preventiva insatser (CAN 2005). Detta kan vara en anledning till den skillnad som går 
att se i kommunen. De förebyggande insatser som är gjorda kan ha varit bättre 
anpassade till flickor vilket därför lett till en minskning av andelen konsumenter enbart 
bland dem.  
 
År 1999 fanns det en skillnad i konsumtion av hembränd sprit mellan både pojkar och 
flickor i kommun och län. Det var då vanligare att konsumera hembränd sprit i 
kommunen. Denna skillnad går inte att se år 2002. Istället har det blivit vanligare bland 
flickorna i kommunen än i länet att konsumera vin, där en signifikant skillnad ses. Det 
är också vanligare att flickor i kommunen konsumerar vin än hembränt år 2002. 
Konsumtionen av hembränd sprit bland elever i årskurs nio har minskat sen 1999 även i 
riket. Troligaste orsaken till det tros vara den ökade konsumtionen av ”smuggelsprit” 
(Hvitfeldt & Rask 2005). Eftersom ingen ökning av konsumtion av ”smuggelsprit” 
kunde utläsas i detta resultat, på grund av att uppgifter saknas från år 1999, kan därför 
inte samma slutsats dras för kommun och län som riket. Enligt min åsikt kan ändå den 
ökade importen av vin och starköl i landet (Ramstedt 2006) och säkerligen även i 
kommunen ha lett till minskad hembränning i kommunen och därmed minskad 
konsumtion som följd även bland elever i årskurs nio. 
 
Flickor i kommunen konsumerar vin i större omfattning än pojkar i kommunen. 
Däremot går det inte att se någon ökning av andelen som konsumerar vin oftare år 2002 
än 1999. Men en ökning har skett av andelen som konsumerar starköl ”någon gång i 
veckan” bland flickorna i kommunen. Samma utveckling för pojkarna har inte gått att 
visa i detta material men i riket går det även att se en tendens till ökning av andelen 
flickor som konsumerar starköl ”någon gång i veckan” (Hvitfeldt & Rask 2005). Att 
dricka alkoholhaltiga drycker någon gång i veckan är ett mönster som går att se 
generellt bland den svenska befolkningen, som förutom ofta dricker sig berusade på 
helgen, även tar en öl eller ett glas vin mitt i veckan. Detta drickande har under de 
senaste åren blivit mer tolererat (Leifman 2005). På kort sikt kan en tidig alkoholdebut 
och hög alkoholkonsumtion i ungdomsåren leda till negativa effekter (Regeringskansliet 
2001). Förhoppningsvis konsumerar majoriteten av flickorna som kategoriserats in i 
gruppen ”någon gång i veckan” endast ”en gång i veckan”, vilket enligt min åsikt är 
mycket bättre än ”två gånger i veckan eller mer”, men detta går inte att utläsa av 
resultatet. 
 
Vilken roll har Systembolaget i kommunen haft för dessa ungdomar i årskurs nio vad 
gäller alkoholtillgängligheten? Enligt alkohollagen (1994:1738) och gällande 
åldersrestriktioner ska det inte vara möjligt för dessa ungdomar under 18 år att själva 
skaffa alkohol (Hvitfeldt & Rask 2005). Trots detta visar ändå tabell 11 på att nästan 
hälften av eleverna i årskurs nio i kommunen anser att det är ”mycket lätt” eller ”ganska 
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lätt” att få tag i alkohol, men det går inte att se någon signifikant skillnad mellan åren. I 
jämförelse med riket är andelen som anser att det är ”mycket lätt” eller ”ganska lätt” att 
få tag i alkohol högre i detta material, främst i kommunen. Den ökade införseln i landet 
av alkoholhaltiga drycker från annat EU-land, har ökat i stor omfattning de senaste åren 
(Andréasson 2002). Totalt får privatpersoner införa 10 liter sprit, 90 liter vin och 110 
liter öl under förutsättning att det bara är avsett för privatbruk (CAN 2004). Många 
gånger har jag hört talas om personer som åker till annat EU land enbart för att handla 
alkoholhaltiga drycker. Kommunen i denna uppsats har sådan placering i landet att det 
säkert förekommer inköpsresor av alkohol bland invånarna även där. Är denna resa 
enbart till för att handla för privatbruk? Många personer har säkerligen ett stort förråd 
hemma i garaget eller källaren och säljer till vänner och bekanta vilket även i sin tur kan 
leda till att ungdomar lättare får tillgång till alkohol. Finns det ett stort lager av starköl 
och vin hemma är det inte lätt för föräldrarna att lägga märke till om deras son eller 
dotter olovligt tar några burkar öl. Detta förråd av alkohol, som troligtvis finns hos 
många familjer i kommunen, kan vara källa till de elever som svarat att de tar alkohol 
hemifrån. Enligt Alkoholkommittén (2005) har det aldrig tidigare varit så lätt för 
ungdomar att få tag i alkohol som idag varför kommittén går ut i en publikkampanj om 
den olovliga försäljningen till ungdomar. 
 

I kommunen är det vanligast att elever i årskurs nio skaffar alkohol från eget syskon, 
kamrats syskon eller äldre kamrat. Från 1999 till 2002 har det däremot blivit vanligare 
att eleverna i årskurs nio i kommunen får tag på starksprit och vin genom ”annan 
vuxen”. Var dessa personer köper alkohol till ungdomarna går det däremot enbart att 
spekulera om men enligt diskussionen som förs nedan är det mest troligt att alkoholen 
inte inhandlas på Systembolaget. 
 
Skillnaden som presenterades i resultatet gällande flickor och pojkars sätt att få tag på 
vin, att 10 av flickorna och bara 2 av pojkarna skaffar vin med hjälp av eget syskon, 
kamrats syskon eller äldre kamrat, kan ha ett samband med att det är vanligare för 
flickor än pojkar i kommunen att konsumera vin. Intressant att se är att två av eleverna, i 
det här fallet pojkar, själva köper sin starköl, men är det starköl från Systembolaget eller 
illegalt införd alkohol? I intervjuerna gjorda med Systembolaget på orten, framkom att 
Systembolaget har egna interna kontroller för att se om det är möjligt för personer under 
20 år att köpa alkohol. Dessa kontroller har sällan misslyckats vilket stärker 
Systembolagets ställning vad avser kontroll av ålder (Englund 2006). Utifrån detta går 
det enligt min mening att anta att eleverna som köper starköl själva, inte köper den på 
Systembolaget. Även enligt de intervjuer som är gjorda i kommunen visar resultatet på 
att det ungdomarna i kommunen dricker inte kommer från Systembolaget. Stor del av 
den konsumtion som sker av alkoholhaltiga drycker, upplever de intervjuade personerna 
är så kallad ”smuggelsprit”, inköp i andra EU- länder (Englund 2006). Detta går dock 
inte att se i detta material men anledningen till det kan vara att intervjuerna i Englunds 
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studie är gjorda i år, 2006, och datan som använts i denna uppsats är från 2002. År 2004 
ändrade EU införselkvoterna vilket gjort att konsumtionen av ”smuggelsprit” sen dess 
har ökat bland vuxna (Ramstedt 2006) och därför säkerligen även bland elever i årskurs 
nio i kommunen. 
 
Med denna ekologiska studie som genomförts kan ingen slutsats dras om de 
förändringar som kan ses i alkoholvanorna bland eleverna i årskurs nio i kommunen 
beror på Systembolagets öppnande (Andersson 2006). Systembolagets ställning i det 
svenska samhället har förändrats de senaste åren vilket lett till att den alkohol som 
konsumeras inte enbart köps där (Leifman 2004) Trots Systembolagets öppnande i 
kommunen vilket lett till att tillgängligheten av alkohol ökat, har inte andelen 
konsumenter av alkohol i årskurs nio ökat i kommunen, utan däremot minskat bland 
flickorna, i förhållandevis högre utsträckning än i länet och riket. Utifrån resultatet i 
detta material och intervjuerna som är gjorda i kommunen verkar inte Systembolaget, 
enligt min åsikt, vara det stora problemet och avgörande för om ungdomar i årskurs nio 
i kommunen konsumerar mer alkohol. Det verkar mer troligt att alkohol som 
konsumeras bland eleverna kommer från andra länder, vilket säkert inte bara sker i 
kommunen och länet utan även i övriga Sverige. Därför ser jag Systembolagets 
försäljningsmonopol som positivt i det svenska samhället, i jämförelse med att släppa 
alkoholen fri i bland annat livsmedelsbutiker. Nu säljs alkoholen med kontrollering av 
ålder vilket Andréasson et al. (2001) också påpekar gör alkoholen mindre åtkomlig och 
risken för att ungdomar ska börja dricka regelbundet minskar.  
 
Tidigare var insatser från nykterhetsrörelsen, införande av motbok, skatter, 
försäljningsmonopol och restriktioner för ungdomar olika sätt att begränsa en 
överdriven alkoholkonsumtion (Abrahamsson 2005). Nu behöver andra åtgärder arbetas 
fram för att minska överkonsumtionen av alkohol bland de ungdomar som dricker, 
vilket är en stor utmaning för folkhälsoarbete, forskning och politik. Även om inte 
konsumenterna i kommunen har ökat efter Systembolagets öppnande är ändå andelen 
konsumenter av alkohol i årskurs nio enligt min åsikt alldeles för hög. För att förändra 
tillgängligheten av alkohol till ungdomar ser jag främst att förändringar bör komma från 
EU där beslut om införselkvoterna bör förändras. Svenska befolkningen kommer 
troligtvis innan det sker fortsätta köpa stora mängder alkohol utomlands, vilket leder till 
att ungdomarna också får tillgång till alkohol i större mängd. Därför anser jag att den 
stora utmaningen för bland annat Sveriges EU-parlamentariker är att fortsätta kämpa för 
sänkta införselkvoter inom EU. Innan det sker får kvinnor och män i Sverige som jobbar 
med dessa frågor fortsätta kämpa med att stärka opinionen för att Sverige ska behålla 
Systembolaget, jobba med förebyggande arbete och framförallt inte glömma att fråga 
ungdomarna vad de själva upplever som viktigt och betydelsefullt för att skjuta upp 
debutåldern och främja ett hälsosamt alkoholdrickande. 
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6.2.1 Slutsatser och framtida forskning 
 
Slutsatserna som presenteras nedan bör tolkas med stor försiktighet och med många 
reservationer eftersom skensamband i ekologiska studier lätt kan konstrueras 
(Andersson 2006) 
 
Utifrån denna uppsats går det att dra följande slutsatser: 
 

• Ett nyöppnande av ett Systembolag, med ökad tillgänglighet av alkohol som 
följd, har inte lett till att andelen konsumerande ungdomar av alkohol i årskurs 
nio i kommunen ökat, däremot minskat bland flickorna.  

• Någon skillnad bland dryckerna, vad gäller den vanligaste drycken som 
konsumeras går inte att se. År 2002 var det vanligare att flickor i kommunen 
konsumerade vin än hembränt. För övriga drycker gick ingen skillnad att se, inte 
heller för pojkar. 

• ”Smuggelsprit” konsumeras år 2002 både bland flickor och pojkar i kommunen 
men någon signifikant skillnad går inte att se mellan eleverna i kommun och län. 

• Andelen som dricker alkohol ”någon gång i veckan” har ökat bland de flickor 
som konsumerar starköl i kommunen. En signifikant skillnad ses från 1999 till 
2002. För pojkar kunde ingen ökning ses för någon av dryckerna av konsumtion 
”någon gång i veckan”. 

• Någon skillnad i berusningsbenägenheten går inte att utläsa i detta material vare 
sig för pojkar eller flickor. 

• Ingen skillnad kan utläsas av elevernas upplevelse av tillgänglighet till alkohol 
mellan 1999 och 2002. 

• Den vanligaste källan för anskaffning av alkohol är eget syskon, kamrats syskon 
eller äldre kamrat. Den skillnad som går att se från 1999 till 2002 bland eleverna 
i årskurs nio i kommunen är att det blivit vanligare att skaffa vin och starksprit 
från ”annan vuxen”.  

 
Vid uppsatsens inledningsfas fanns intentionen att jämföra även vuxnas, ålder 18-84 år, 
förändring av alkoholkonsumtion och dryckesmönster från år 1999 – 2005. På grund av 
att frågeformulären i Liv & hälsa undersökningarna till denna åldersgrupp, under dessa 
år fått nya frågor gick inte denna jämförelse att genomföra. Med anledning av det 
omfattar frågeställningarna enbart alkoholkonsumtion bland elever i årskurs nio. Det 
vore därför intressant att i framtida forskning se vad som hänt med konsumtion och 
dryckesmönster bland den vuxna befolkningen i kommunen. Det är denna åldersgrupp 
som har möjlighet att köpa alkohol på Systembolaget vilket eventuellt också skulle visa 
sig i studiens resultat. Eventuellt kan skillnader gå att utläsa vad gäller inköp, 
konsumtion och dryckesmönster, från 1999 till 2005, hos de vuxna, som inte går att se 
hos ungdomar i årskurs nio.  
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Bilaga 1 

Örebro Universitet och Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting. April 1999. 

Enkät i ANT-frågor       
 
                                                                                                     
1. Jag är:  

� 1 pojke  

� 2 flicka  

 

2. Har Du någon gång under vårterminen druckit öl, vin, starkcider, alkoläsk eller 
starksprit?  
Räkna inte med lättöl eller vanlig cider.  

� 1 Har inte druckit alkohol  

� 2 Har smakat/smuttat ur någon annans glas  

� 3 Har druckit en gång  

� 4 Har druckit flera gånger  

 

3. Hur ofta dricker Du öl klass II (folköl)?  

� 1Aldrig  

� 2 Två gånger i veckan eller oftare  

� 3 En gång i veckan  

� 4 Två gånger i månaden  

� 5 En gång i månaden  

� 6 Två till sex gånger om året  

� 7 En gång om året eller mer sällan  
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4. Hur får Du vanligen tag på öl klass II (folköl)?  

� 1 Dricker inte öl klass II  

� 2 Köper själv  

� 3 Eget syskon, kamraters syskon, äldre kamrat  

� 4 Tar hemifrån utan att föräldrarna vet det  

� 5 Egna föräldrar köper ut  

� 6 Egna föräldrar bjuder  

� 7 Annan vuxen  

� 8 På restaurang, pub eller liknande  

� 9 Tillverkar själv  

� 10 Annat sätt, nämligen ..................................................................................  

 

5 Hur ofta dricker Du öl klass III (starköl)?  

� 1 Aldrig  

� 2 Två gånger i veckan eller oftare  

� 3 En gång i veckan  

� 4 Två gånger i månaden  

� 5 En gång i månaden  

� 6 Två till sex gånger om året  

� 7 En gång om året eller mer sällan  
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6. Hur får Du vanligen tag på öl klass III (starköl)?  

� 1 Dricker inte starköl  

� 2 Köper själv  

� 3 Eget syskon, kamraters syskon, äldre kamrat  

� 4 Tar hemifrån utan att föräldrarna vet det  

� 5 Egna föräldrar köper ut  

� 6 Egna föräldrar bjuder  

� 7 Annan vuxen  

� 8 På restaurang, pub eller liknande  

� 9 Tillverkar själv  

� 10 Annat sätt, nämligen ..................................................................................  

 

7. Hur ofta dricker Du vin?  

� 1 Aldrig  

� 2 Två gånger i veckan eller oftare  

� 3 En gång i veckan  

� 4 Två gånger i månaden  

� 5 En gång i månaden  

� 6 Två till sex gånger om året  

� 7 En gång om året eller mer sällan  
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8. Hur får Du vanligen tag på vin?  

� 1 Dricker inte vin  

� 2 Köper själv  

� 3 Eget syskon, kamraters syskon, äldre kamrat  

� 4 Tar hemifrån utan att föräldrarna vet det  

� 5 Egna föräldrar köper ut  

� 6 Egna föräldrar bjuder  

� 7 Annan vuxen  

� 8 På restaurang, pub eller liknande  

� 9 Tillverkar själv  

� 10 Annat sätt, nämligen ..................................................................................  

 

9. Hur ofta dricker Du starksprit?  

� 1 Aldrig  

� 2 Två gånger i veckan eller oftare  

� 3 En gång i veckan  

� 4 Två gånger i månaden  

� 5 En gång i månaden  

� 6 Två till sex gånger om året  

� 7 En gång om året eller mer sällan  
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10. Hur får Du vanligen tag på starksprit?  

� 1 Dricker inte sprit  

� 2 Köper själv  

� 3 Eget syskon, kamraters syskon, äldre kamrat  

� 4 Tar hemifrån utan att föräldrarna vet det  

� 5 Egna föräldrar köper ut  

� 6 Egna föräldrar bjuder  

� 7 Annan vuxen  

� 8 På restaurang, pub eller liknande  

� 9 Tillverkar själv  

11. Hur ofta dricker Du hembränd sprit?  

� 1 Aldrig  

� 2 Två gånger i veckan eller oftare  

� 3 En gång i veckan  

� 4 Två gånger i månaden  

� 5 En gång i månaden  

� 6 Två till sex gånger om året  

� 7 En gång om året eller mer sällan  

 
12. Hur ofta händer det att Du känner dig berusad när Du dricker alkohol?  

� 1 Dricker inte alkohol  

� 2 Varje gång  

� 3 Nästan varje gång  

� 4 Någon gång ibland  

� 5 Sällan  

� 6 Jag känner mig aldrig berusad när jag dricker  
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13. Hur ofta dricker du smuggelsprit 
 

� 1 Aldrig  

� 2 Två gånger i veckan eller oftare  

� 3 En gång i veckan  

� 4 Två gånger i månaden  

� 5 En gång i månaden  

� 6 Två till sex gånger om året  

� 7 En gång om året eller mer sällan 
 
 
 
14. Är det lätt eller svårt för Dig att få tag på öl, vin eller sprit?  
Markera ett svar i varje kolumn.  

 Folköl  Starköl  Vin  Sprit  

Mycket svårt  1  1  1 1 

Ganska svårt  2 2  2 2  

Varken lätt eller svårt  3  3  3  3  

Ganska lätt  4  4  4  4 

Mycket lätt  5  5 5  5 

Dricker aldrig  6 6 6 6  


