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The aim of this essay is to study the possible effects of changes in the alcohol availability in a 
small Swedish municipality. A special emphasis is put on the establishment of Systembolaget 
(the State Owned Off Licence Shop).  
 
Data was collected through half-structured qualitative interviews. Thirteen people were 
interviewed on nine separate occasions. The main thing that connected the interviewees, was 
their dalily work with alcohol prevention in some form.  When analysing the collected data a 
method, inspired by the categorizing of sentences, was used.  
 
The result of this study shows that alcohol prevention is well carried out in the district, along 
with an extended co-operation in the last few years. Alcohol prevetion in the district has 
given extra priority to young people and parents. Imported alcohol, mostly beer, is 
considered to be the most common type of consumed alcohol among young people. 
Systembolaget is ascribed a highly important role in the work of limiting and restrict alcohol 
availability for young people, especially by controlling that the age limit for alcohol purchase 
is conformed to. The amount of privately distilled alcohol, aswell as the public drinking 
among young people is considered to have lessened during the last few years.  
 
The establishment of Systembolaget is considered as positive for the studied municipality. 
Neither alcohol consumtion nor alcohol related problems are found to have increased in the 
municipality, since the establishment of Systembolaget.  
 
 
KK  ee  yy    ww  oo  rr  dd  ss  ::  alcohol, prevention, young people, Systembolaget, imported alcohol, 
  restriction 
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Denna studie syftar till att undersöka vad som händer i en kommun när 
alkoholtillgängligheten förändras, och detta med utgångspunkt i kommunens 
alkoholförebyggande arbete. En specifik tonvikt har lagts vid kommunens etablering av ett 
Systembolag. Följande perspektiv har studerats; 1) Beskrivningar av förebyggande arbete 2) 
Exempel på alkoholförebyggande arbete 3) Samverkan 4) Viktiga aktörer 5) Alkoholkällor 6) 
Möjligheter till tillgänglighetsbegränsning samt 7) Systembolagets betydelse för kommunen.  
 
Datainsamling skedde genom nio halvstrukturerade intervjuer med totalt tretton 
intervjupersoner vilka alla kom i kontakt med alkoholfrågan i sina arbeten. 
Intervjupersonerna kom att representera socialtjänst, kommun, skola, landsting, polis, 
Systembolaget, Brottsförebyggande rådet och nattvandrarverksamheten i den studerade 
kommunen. Insamlad intervjudata bearbetades med meningskoncentrering.  
 
Resultatet visar att ett omfattande alkoholförebyggande arbete bedrivs inom kommunen. 
Huvudsaklig fokus ligger på ungdomar och dess föräldrar och arbetet är ofta praktiskt inriktat 
på att försöka försena ungdomars alkoholdebut. Samverkan i alkoholrelaterade frågor pågår i 
stor utsträckning och många viktiga aktörer identifieras. Gruppen föräldrar bedöms vara den 
allra viktigaste parten i alkoholförebyggande sammanhang.  
 
Importerad alkohol beskrivs som vanligast i samband med ungdomars konsumtion och som 
den mest allvarliga och svårkontrollerade alkoholkällan. Systembolagets etablering i 
kommunen uppfattas som positiv. Någon konsumtionsökning eller ökad mängd 
alkoholrelaterade problem på grund av etableringen kan inte urskiljas. Systembolaget utgör 
ett viktigt led i tillgänglighetsbegränsningen med ålderskontrollen för alkoholinköp som den 
viktigaste uppgiften. Såväl den hembrända alkoholen som den offentliga 
ungdomsberusningen bedöms vara mindre förekommande än tidigare. 
 
 
NN  yy  cc  kk  ee  ll  oo  rr  dd  :: alkohol, förebyggande, ungdomar, Systembolaget, import, begränsning   
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1. I N L E D N I N G  
 
Sveriges alkoholpolitiska förutsättningar har under åren drastiskt kommit att förändras. 
Traditionella begrepp som försiktighet och restriktivitet, vilka inom svensk alkoholpolitik 
varit centrala verktyg och utgångspunkter, har fått utstå hård prövning. EU-inträdet 1995, har 
ur detta perspektiv kommit att omdana Sveriges traditionellt mycket strikta alkoholpolitik 
gentemot övriga medlemsländers alkoholpolitik och mindre inskränkande villkor. Sedan 
1995 har en successivt allt stridare ström av alkohol lättare funnit väg in över Sveriges 
landsgränser och flera farhågor, som svenska politiker innan EU-inträdet haft, kom att 
besannas (Andréasson et al.,2001).  
 
När alkoholtillgängligheten förändras i samhället ställs allt högre krav på de instrument som 
på olika sätt begränsar tillgången till alkohol. Det alkoholförebyggande arbetet spelar således 
en mycket viktig roll när det gäller att hålla de negativa effekterna av alkoholkonsumtionen i 
schack, så att alkoholrelaterade skador inte tillåts att stiga (Kjellström, Hogstedt & Håkansta, 
2004).  
 
Elva nationella folkhälsomål antogs av riksdagen under 2003 och med dessa var en ny sorts 
folkhälsopolitik skapad. Dess elfte målområde omfattar alkohol samt andra typer av droger 
och missbruk. I och med att det svenska folkhälsoarbetet därmed tilldelades en tydligare 
ställning kom även kommunernas roll att betonas (SOU, 2000) och tidigare statliga 
verksamheter och politiska beslut kom successivt att förflyttats till kommunal nivå 
(Socialdepartementet, 2001). Således fick kommunerna en allt mer framträdande roll med 
större ansvar i det lokala folkhälsoarbetet än tidigare vilket även kom även att inkludera ett 
alkoholpolitiskt perspektiv. Arbetet med att utforma en lokal alkoholpolitisk plan som 
överensstämmer både med kommuninvånarnas behov och nationell målsättning, kom mer 
och mer att vara upp till den enskilda kommunen. 
 
Då samhällsbilden gällande alkoholtillgänglighet förändrats, förefaller det viktigt att även 
uppmärksamma hur enskilda kommuners alkoholrelaterade arbete utformats och påverkats. 
Att på olika sätt försöka kartlägga och beskriva olika aspekter i det kommunala 
alkoholrelaterade arbetet kan, enligt Kvillemo (2006), bidra till att en gemensam bild för 
kommunens aktörer och beslutsfattare skapas. En sådan kartläggning kan vara väl behjälplig 
för såväl det nuvarande som det framtida alkoholförebyggande arbetet. Frågor som i detta 
sammanhang förefaller intressanta att försöka besvara och som utgör bakgrunden till syftet 
med denna studie är: 
 
Vilket alkoholförebyggande arbete bedrivs på kommunal nivå? Vilket samarbete pågår i 
alkoholrelaterade frågor och vilka aktörer anses vara viktiga? Vilken ledning och vilka 
strukturer finns för arbetet? Vilka förändringar gällande alkoholtillgänglighet har skett? Har 
något blivit bättre eller kanske sämre än tidigare? I så fall vad, och varför?  
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2. B A K G R U N D  
 
Detta avsnitt tar utgångspunkt i alkoholens generella roll i samhället, för att sedan 
övergripande beröra det nationella folkhälsoarbetet med alkoholinriktning. En kort 
beskrivning ges av konsumtionsutvecklingen i Sverige och ett resonemang om den ökade 
alkoholtillgängligheten i dagens samhälle förs därefter. Vidare behandlas begreppet 
förebyggande arbete/prevention samt vad alkoholförebyggande insatser kan innebära. 
Avslutningsvis berörs Systembolagets funktion och ansvar i ett alkoholförebyggande 
perspektiv. 
 
2.1 Alkoholens roll i samhället  
 
Alkoholhaltiga drycker beskrivs av Kjellström, Hogstedt & Håkansta (2004) som ett 
njutningsmedel nära förknippat med en välmående västerländsk livsstil. För de allra flesta är 
alkoholen något att njuta av, medan ett visst antal människor förhåller sig mer destruktivt till 
den. Det som dock gör alkoholfrågan så problematisk och komplex är att alkohol, till skillnad 
från andra droger, är ett socialt fenomen och något högst accepterat hos en majoritet av den 
svenska befolkningen. Alkohol är ju faktiskt vår enda legala drog”, som en av 
intervjupersonerna i denna studie sagt.  
 
Samtidigt som det råder stor enighet om att alkoholen inte hör hemma under vissa specifika 
förhållanden (som i trafiken, på arbetsplatsen eller under graviditeten) umgås vi allt som 
oftast i sociala sammanhang med alkoholen som inslag. En vanlig uppfattning bland gemene 
man är att alkohol i ”lagom” mängd inte är skadligt, utan bara något gott och trevligt 
(Romelsjö, 1999, Regeringskansliet, 2002)  
 
2.2 Folkhälsomål med inriktning på alkohol 
 
År 2003 antogs regeringens proposition Mål för folkhälsan av riksdagen och Sverige erhöll 
en ny nationell folkhälsopolitik. 11 målområden för folkhälsan definierades med det 
övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en jämlik hälsa i hela 
befolkningen. Gällande alkohol och narkotika (samt andra former av beroende) formulerades 
målområde 11, vilket lyder:  
 

Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping samt 
minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. 

 
Men redan under 2001 antog Riksdagen regeringens förslag på en nationell handlingsplan för 
att förebygga alkoholskador (Proposition nr 2000/01:20). Därmed fastställdes att huvudmålet 
för svensk alkoholpolitik består; alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar ska 
minskas. Vidare visade handlingsplanen vilken riktning och fokus det alkoholpolitiska 
arbetet i Sverige skulle följa fram till år 2005. Detta skulle ske via sex delmål, vilka då löd: 
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• Ingen alkohol ska förkomma i trafiken 
på arbetsplatsen eller under graviditeten 

• Uppväxten ska vara alkoholfri  
• Alkoholdebuten ska skjutas upp 
• Berusningsdrickandet ska minska 
• Det ska finnas fler alkoholfria miljöer 
• Den illegala alkoholhanteringen ska undanröjas 

(Regeringskansliet, 2002) 
 
I den senaste regeringspropositionen (2005/06:30) om nationella alkohol- och 
narkotikahandlingsplaner slås den alkoholpolitiska inriktningen fast för perioden 2006 till 
2010. Denna handlingsplan bygger vidare på den alkoholpolitiska riktning som gällde för 
åren 2001 till 2005 (ovan), men med de framöver särskilt prioriterade områdena; barn till 
föräldrar med missbruksproblem, unga vuxna och insatser inom arbetslivet. Strategierna för 
detta arbete består i att sänka totalkonsumtionen, förhindra att gruppen storkonsumenter 
växer samt påverka de grupper som överkonsumerar eller riskerar att överkonsumera alkohol 
och då särskilt ungdomar (Regeringskansliet, 2005) 
  
2.3  Sveriges konsumtionsutveckling  
 
Andreásson et al. (2001) menar att termen homogenisering (eller utjämning) är det ord som 
ofta används för att beskriva västvärldens, och EU: s konsumtionsutveckling. Sverige har 
kommit att influeras av övriga medlemsländers sätt att umgås med alkoholen vilket även 
torde återspeglas i konsumtionsutvecklingen (Leifman, 2002). Faktum är att svenskarnas 
alkoholvanor har genomgått stora förändringar under de senaste tio åren. Från att traditionellt 
ha räknats till det så kallade Vodkabältet i norra Europa har svensk alkoholkonsumtion, i och 
med ökad sydeuropeisk influens, kommit att inriktas mer mot vin och öl (Kjellström, 
Hogstedt & Håkansta, 2004). Antalet dryckestillfällen har generellt ökat bland befolkningen 
såväl som konsumtionstillfällen med berusningssyfte. Den totala alkoholkonsumtionen för 
2004 bedöms ligga på den högsta konsumtionsnivån sedan sent 1800-tal (CAN, 2005).  
 
I genomsnitt förtär varje svensk, 15 år och äldre, drygt 10 liter ren alkohol varje år och den 
kraftigaste ökningen står ungdomarna för (CAN, 2005). Enligt Folkhälsoinstitutets stora 
intervjuundersökning från 2004 visade sig antalet så kallade riskkonsumenter vara allra störst 
i åldersgruppen 18 till 29 år och så gott som obefintlig i åldergruppen 65 till 84 år. 
Jämförelser av ungdomars alkoholvanor mellan åren 1994 och 2003 visar att unga män förtär 
drygt dubbelt så mycket alkohol som unga kvinnor. Generellt sett utgör unga människor en 
speciellt utsatt grupp när det gäller alkoholkonsumtion. Detta visar resultaten från den 
nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Här pekas unga vuxna mellan 18 och 29 år 
ut som den största gruppen så kallade riskkonsumenter (Boström & Nykvist, 2004) och en 
ökning av bland annat alkoholförgiftning bland ungdomar kan urskiljas (Ågren, 2003). Ågren 
(2002) poängterar särskilt det starka samband, med stöd i forskningen, vilket existerar mellan 
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den totala alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterad skada. Därför, menar Ågren 
fortsättningsvis, finns det stor anledning att känna oro inför tillgänglighetsfaktorer som 
skattesänkningar på alkohol, utvidgning av försäljningsorganisationen av alkohol och 
förändrade införselkvoter.  
 
2.4 Förändrad alkoholtillgänglighet i samhället 
 
Tillgängligheten till alkohol är beroende av en rad olika faktorer och alkoholpolitiska 
processer som kontinuerligt äger rum i samhället. Året 1995, då Sverige ingick medlemskap i 
EU, utgör på flera sätt en slags milstolpe då den ökade alkoholtillgängligheten i det svenska 
samhället ska diskuteras och förklaras. Primära aspekter är att gränserna mellan EU:s 
medlemsländer allt mer kommit att öppnas upp och att införselkvoterna av alkohol för privat 
bruk successivt ökat sedan 2001, med en absolut kulmen år 2004, vilket nedan illustreras.  
 
Införselkvoter alkoholdrycker 
Liter alkohol som får föras in till Sverige  
av privatpersoner för eget bruk utan  
ytterligare punktskatt 
 
 22000011    22000022    22000033    22000044  
SSpprriittddrryycckkeerr  11  22  55  1100  
MMeellllaannpprroodduukktteerr  
((ssttaarrkkvviinn))  

66  66  66  2200  

VViinn  ((iinnkkll..  
mmoouusssseerraannddee  vviinn))  

2266  2266  5522  9900  

ÖÖll  3322  3322  6644  111100  
(Efter tabell i Regeringskansliet, 2002; Att förebygga alkoholskador – en samlad politik för folkhälsa).  

      
Dagens generösa införselkvoter har banat väg för den ökade illegala handeln av så kallad 
svartsprit1, vilket indirekt bidragit till en urholkning och försvagning av Systembolagets 
statliga monopol. Andra förklaringar till att alkoholen idag enklare når samhällsinvånarna i 
en större utsträckning än tidigare är såväl ökade utskänkningstillstånd för restauranger som 
skattelättnader på starköl (1997) och vin (2001). Till detta har såväl öppettider, sortiment 
som produktstorlekar på Systembolaget kommit att utökas och fler butiker etablerats. En 
minskad förekomst av hembränd alkohol kan dock skönjas (Leifman, 2002).  
 
De europeiska medlemsländernas integrationssamarbete sedan EU-inträdet (vilket 
ovanstående faktorer kan sägas vara ett resultat utav) har på olika sätt ha kommit att beröva 
Sverige några av de tidigare så viktiga alkoholpolitiska instrumenten. På grund av detta 

                                                 
1  Alkohol som inte säljs och distribueras inom ramen för legala försäljningsställen (som Systembolaget och 
restauranger med utskänkningstillstånd) utan den illegala alkohol som säljs på skolor, arbetsplatser och ”ute på 
stan” (SOU 1998:26). 
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förefaller alkoholförebyggande insatser speciellt viktiga (Andréasson et al., 2001) vilka 
nedan resoneras kring vidare.  
 
2.5 Förebyggande arbete 
 
Generellt likställs termen förebyggande arbete med begreppet prevention. Enligt Janlert 
(2000) avser detta olika åtgärder med syftet att förhindra uppkomsten av ohälsa eller något 
icke önskvärt. Preventivt, alternativt förebyggande arbete syftar således övergripande till att 
försöka eliminera eller reducera de faktorer som i slutänden orsakar ett problem (Andréasson, 
2002). Förebyggande arbete sägs därför representera något ständigt positivt och 
framåtsyftande (Persson & Svensson, 2005) med ett primärt mål, enligt Sahlin (2000), att 
försöka föra samhället i ”rätt” riktning, oavsett om arbetet riktar sig till individer, grupper, 
organisationer eller till samhället i stort.  
 
Att arbeta förebyggande är på intet sätt någon ny företeelse. Sedan länge bedrivs olika typer 
av prevention på såväl nationell som lokal nivå och engagerar i regel personer och 
verksamheter på samhällets alla plan (Romelsjö, 1999). Just vikten av att samverka förefaller 
som något av en förutsättning när det gäller förebyggande verksamhet. Detta poängterar 
bland annat Wallin (2002) som talar om ett ”systemtänkande” då det gäller förebyggande 
arbete i ett lokalsamhälle. I systemet samlas och mobiliseras olika krafter, resurser, 
erfarenheter och kunskaper från exempelvis skola, socialtjänst, polis, fältassistenter och 
fritidsgårdar. Resultatet av ”systemets” samlade insatser väger (som i all typ av 
folkhälsoarbete) tyngre än flera enskilda, och eventuellt även missriktade, ansträngningar. 
 

2.5.1 Att arbeta alkoholförebyggande  
 
Alkoholförebyggande verksamheter och arbetsinsatser består således i att försöka eliminera 
och/eller reducera de faktorer som i slutänden orsakar negativa effekter av 
alkoholkonsumtion. Men för att kunna förebygga ett problem måste de förhållanden och 
faktorer som orsakar specifika alkoholrelaterade problem, först åskådliggöras och bli kända. 
Arbetet med risk- respektive skyddsfaktorer i omgivningen bedöms i detta sammanhang av 
Andréasson (2002) vara mycket centrala. Exempelvis kan en konfliktfylld och otrygg 
hemmiljö fungera som en riskfaktor för senare alkoholproblem i livet, medan en harmonisk 
och stödjande hemmiljö utgör en skyddsfaktor för samma problematik. Enligt Stattin (2002) 
bör dessa faktorer riktas extra uppmärksamhet när det gäller barns och ungdomars utveckling 
och etablering till vuxna individer - med vilket ett eventuellt förhållande till, och bruk av, 
alkohol kan följa. En effektiv förebyggande åtgärd är att försöka begränsa 
alkoholtillgängligheten till ungdomar under 18 (för köp av folköl) respektive 20 år (för köp 
på Systembolaget) (Andréasson et al., 2001 & Regeringskansliet, 2002). 
 
De alkoholpolitiska försvagningar som Sverige sedan 1995 tvingats till, kan dock inte enbart 
kompenseras med utökad och förbättrad information om alkoholen och dess skadliga 



 8

effekter. Förändringar i den fysiska miljön måste även göras där tillgänglighetsbegränsningar 
är ett viktigt inslag (Andréasson et al., 2001). Enligt Regeringskansliet (2001) kan detta 
säkras genom olika strategier och insatser. Exempel på sådana är att skapa åldersgränser för 
att få inhandla alkohol, införa speciella bestämmelser för att reglera folkölsförsäljning och 
alkoholservering, kriminalisera svartspritshanteringen samt låta alkoholförsäljningen ske i 
Systembolagets drygt 400 butiker, istället för i Sveriges dryga 8000 livsmedelsbutiker. 
Prisinstrumentet, det vill säga relativt höga skatter på alkohol, är också ett viktigt 
alkoholförebyggande och restriktivt inslag vilket Mosher (1999) påtalar. 
Tillgänglighetsbegränsande strategier, i form av bland annat höjda priser på alkohol, utgör ett 
effektivt sätt för att på lång sikt reducera alkoholrelaterade problem för gruppen ungdomar.  
 

2.5.2 Systembolagets alkoholförebyggande roll och funktion 
 
Systembolagets äger genom sitt statliga detaljhandelsmonopol ensamrätten att i Sverige sälja 
alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt över 3,5 volymprocent. I Sveriges nationella 
handlingsplan för att förebygga alkoholskador tillskrivs Systembolaget en viktig roll när det 
gäller att begränsa alkoholen till unga människor (Regeringskansliet, 2001). Den egna 
förklaring till varför Systembolaget behövs är kort och koncis: 

 
Systembolaget finns till av en enda anledning: De alkoholrelaterade problemen blir mindre om 
alkoholförsäljningen inte styrs av vinstintresse. 

(Systembolaget a, 2006). 
 
Monopolet, menar Systembolaget själva, skapar bättre förutsättningar för att erbjuda kunder 
ett större utbud i ett sortiment under ständig utveckling, hårdare kvalitetskontroller och en 
mer välutbildad personal. Detta skulle inte vara möjligt på en konkurrensinriktad marknad. 
Systembolagets främsta uppgift består således i att sälja alkohol under ordnade former med 
visionen:  

 
Att skapa en god dryckeskultur enligt vilken alla ska kunna njuta av våra alkoholhaltiga drycker utan att 
skada sig själva eller andra. 

(Systembolaget a, 2006). 
 

Andra, för Systembolaget, viktiga uppgifter är att bistå med information och rådgivning 
gällande alkohol samt vara tydliga med att alkoholen inte är att betrakta som andra livsmedel, 
trots att den idag är en del av vår svenska kultur. Systembolaget poängterar att de skadliga 
baksidorna av ett alkoholbruk inte får förbises och att Systembolaget kontinuerligt ska 
fortsätta att informera sina kunder om detta (Systembolaget a, 2006). Ett praktiskt exempel är 
informationsfoldern Tonårsparlören som beskriver hur man som vuxen på ett bra sätt 
samtalar med ungdomar om alkohol (Systembolaget b, 2006). Speciell information om 
exempelvis alkohol under graviditet finns också att tillgå (Systembolaget c, 2006). 
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Det främsta redskapet när det gäller att begränsa tillgängligheten och förhindra att ungdomar 
under 20 år får handla alkohol är att kontinuerligt se till att åldersgränsen på 20 år efterföljs. 
Detta sker genom internkontroller fyra gånger per år i varje butik i Sverige. I och med detta 
upplever Systembolaget sig ha ett mycket omfattande socialt ansvar och gör vad som står i 
deras makt för att vidare försäljning till minderåriga, påverkade eller misstänkta langare. En 
Systembolagsrepresentant belyser den förebyggande rollen enligt nedan:  

 
Vi ska ju sälja alkohol men samtidigt vara förebyggande. Men det gäller ju att vi erbjuder bra 
produkter och att vi säljer under kontrollerade former. Att vi säljer till dem som har åldern 
inne och misstänker vi langning så sätter vi stopp för det och är någon för berusad så får de 
inte handla. 

(Systembolaget d, 2006). 
 

Trots Systembolagets tydliga uppdrag att sälja alkohol under ordnade former och att i det 
längsta förhindra langning och försäljning till minderåriga öppnas fortfarande fler 
Systembolag i Sverige varje år. Även öppettiderna har utökats, sortimentet breddats och en 
del förpackningar blivit större. Dessa faktorer har således kommit att bidra till en i 
förlängningen ökad alkoholtillgång i Sverige (Leifman, 2002). Norström och Skogs studie 
från 2005 handlar om Systembolagets försök med lördagsöppet i sex svenska försökslän. 
Dessa fick på prov under ett år ha lördagsöppna Systembolag för att sedan jämföras med 
andra referenskommuner utifrån olika folkhälsoaspekter. Resultaten visade endast på en 
marginell försäljningsökning i de län med lördagsöppet, samtidigt som någon ökning av 
alkoholens negativa konsekvenser som misshandel, brott och fylleri et cetera, inte kunde 
noteras (Norström & Skog, 2005). Statens Folkhälsoinstitut har dock fått i uppdrag att 
kontinuerliga följa och utvärdera de konsekvenser och effekter som Systembolagets ökade 
service och tillgänglighet medför (Regeringskansliet, 2001). 
 
2.6 Tidigare forskning  
 
Vid databassökningar2 efter vetenskapliga artiklar med alkoholanknytning uppkommer 
tusentals sökträffar, vilket tyder på att alkoholområdet generellt sett är mycket väl beforskat. 
Några av nedanstående har undersökt sambandet mellan alkoholtillgänglighetens betydelse 
för negativa effekter av alkoholkonsumtion. 
 
En kvantitativ studie av Tatlow, Clapp & Hohman (2000) visar att antalet försäljningsställen 
av alkohol inom ett postnummerområde i San Diago, USA utgjorde en signifikant 
förutsägande faktor för invånarnas alkoholrelaterade sjukhusvistelser. Totalt undersöktes 65 
olika postkodsområden och resultatet visade alltså att desto fler försäljningsställen av alkohol 
som fanns inom området desto högre var också antal alkoholrelaterade sjukhusvistelser i 
respektive område.  
 
                                                 
2 Vid sökning efter vetenskapliga artiklar användes databaserna ASSIA, elin@örebro och PsycINFO med 
sökord som alkohol, tillgänglighet och alkoholprevention. 
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Hinkly och Ronaldos brasilianska studie, från 2002 om alkoholtillgängligheten i ett tungt 
kriminellt belastat förortsområde i São Paolo, kunde påvisa ett sannolikt samband mellan 
områdets rekordhöga alkoholtillgänglighet, en utbredd starkspritskonsumtion och en tung 
kriminalitet. Även en amerikansk ekologisk studie av Zhu, Gorman och Horel (2004) kan 
visa på ett samband mellan alkoholtillgänglighet och förekomst av grovt våld. Resultatet från 
två studerade städer i delstaten Texas visade att utbredningen av alkoholförsäljningsställen 
var en förutsägande faktor för våldsbenägenheten i respektive stad. Författarna drar också 
slutsatsen att alkoholtillgänglighet är en fundamental faktor när det gäller alkoholprevention 
för att reducera alkoholrelaterade problem inom olika samhällen.  
 
Andersson et al. (2003) har studerat den effekt som samhällets alkoholtillgänglighet och 
dryckesmönster har för ungdomars bruk av alkohol. Resultatet kunde påvisa, att i samhällen 
där tillgängligheten till alkohol var hög var även ett kraftigt alkoholbruk bland ungdomar 
vanligare. Ogynnsamma effekter av att leva i icke-intakta familjer, visade sig också vara 
störst i de samhällen där alkoholtillgängligheten var högre och där ungdomar oftare 
förbrukade alkohol.  
 
Andersson (1995) som studerat och sammanställt befintlig forskning kring ungdomars väg in 
i olika typer av missbruk, fann att de faktorer som har starkt samband med utvecklandet av 
missbruk, primärt varit familjerelaterade. Faktorer som uppfostringsmetod, familjemönster, 
relation till föräldrarna och föräldrars alkoholvanor, urskiljs vara starkt avgörande för 
utvecklandet av ett senare missbruk. 
 
Studier vilka på olika sätt önskat studera effekterna av ökad alkoholtillgänglighet är flera, 
vilket bland annat ovanstående urval visar. Däremot har några studier som på lokal nivå 
belyser relationen mellan en förändrad alkoholtillgänglighet och det alkoholförebyggande 
arbetet inte kunnat påträffas och än färre med kvalitativ ansats. Detta torde vara ett tecken på 
att denna studie kan anses väl motiverad. 
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3. S Y F T E  
 
Denna studie syftar till att undersöka vad som händer i en kommun när 
alkoholtillgängligheten förändras, detta med utgångspunkt i kommunens 
alkoholförebyggande arbete. En specifik tonvikt har lagts vid betydelsen av att 
Systembolaget etablerats i kommunen. För att avgränsa området och precisera studiens syfte 
kommer nedanstående perspektiv att undersökas: 
 

1) Beskrivningar av alkoholförebyggande arbete 
2) Exempel på kommunens alkoholförebyggande arbete 
3) Samverkan i arbetet 
4) Viktiga aktörer i arbetet 
5) Alkoholkällor 
6) Möjligheter till tillgänglighetsbegränsning 
7) Systembolagets betydelse för kommunen 
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4. M E T O D 
 
I detta avsnitt redogörs för motiverandet av studieansats, urval, förberedelser och 
tillvägagångssätt i intervjugenomförandet samt bearbetning av insamlad data. Därefter 
presenteras studiens etiska överväganden och avslutningsvis följer en metoddiskussion. 
 
4.1 Val av metod 
  
Studiens karaktär och syfte föranledde ett val av en kvalitativ intervju som forskningsmetod. 
Den kvalitativa ansatsen syftar till att beskriva ofta komplexa och mångfasetterade 
sammanhang och företeelser, med ambitionen att skapa en överblick och en vid förståelse av 
ett specifikt område (Svenning, 2003). En av de stora fördelarna med en kvalitativ 
intervjumetod är enligt Kvale (1997) dess öppenhet och flexibilitet med syftet att inhämta 
uttömmande och redogörande svar från intervjupersonen. Samtidigt möjliggör den valitativa 
intervjun att intervjupersonen får en möjlighet att motivera och förklara sina svar, vilket 
också varit ambitionen i denna studie. Vidare menar Olsson och Sörensen (2001) att en 
kvalitativ intervju är att föredra då olika personers uppfattningar, tankar, erfarenheter och 
personliga perspektiv vill beskrivas, eller som Kvale (1997) utrycker det; att önska fånga det 
efterforskade temats alla nyanser och dimensioner. Även detta är något som väl 
överensstämmer med denna studies syfte.  
 
Som ett hjälpmedel i intervjusituationen utformades en intervjuguide (se bilaga 1) av 
halvstrukturerad typ vilken inkluderar de övergripande huvudområden som intervjuaren 
önskade lyfta vid intervjutillfället. Till varje huvudområde följde tillhörande förslag på 
eventuella följdfrågor. Beroende på den specifika intervjusituationen, intervjuarens 
analytiska förmåga och intervjupersonens erfarenhet och förmåga att bemöta och besvara 
frågorna, kom valet av följdfrågor och frågeordningen naturligt att variera. Detta då varje 
intervjusituation, enligt Kvale (1997), är unik.  
 
4.2 Urval 
 
Forskarens önskemål gällande studiens urval var att komma i kontakt med representanter från 
olika professioner vilka i sitt arbete kom i kontakt med alkoholfrågan och 
alkoholförebyggande verksamhet på något sätt. Ett så pass brett perspektiv av 
forskningsfrågan önskades varför representanter från olika typer av verksamheter, instanser 
och nivåer söktes.  
 
För att komma i kontakt med, för studiens syfte värdefulla personer, användes ett strategiskt 
urval baserat på personlig kännedom (Merriam, 1994). Detta innebär att studiedeltagare 
värvas till studien utifrån rekommendationer från en erfaren ”expert”. Den expert (i 
studiekommunen) som initialt kontaktades hade en lång arbetslivserfarenhet inom den 
aktuella kommunen samt en god kännedom och översikt över kommunens professioner med 
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alkoholrelaterade yrken. Denna person kunde förorda nio personer vilka även av forskaren 
bedömdes vara intressanta att intervjua. Dessa nio personer kontaktades per telefon och 
samtliga ställde sig positiva till att låta sig intervjuas efter att ha informerats om studiens 
syfte och upplägg. Personerna gavs även möjligheten att sedan själva föreslå andra som 
kunde komma att vara värdefulla intervjupersoner utifrån studiens syfte. En person förordade 
en annan kollega varav ytterligare en rekommenderade tre kollegor. Dessa fyra erhöll samma 
information som de nio tidigare personerna och även dessa ställde sig positiva till att delta i 
studien. Detta resulterade i ett urval på totalt 13 personer från olika verksamheter och med 
varierande arbetsuppgifter men med den gemensamma kopplingen att samtliga hade yrken 
med koppling och anknytning till alkoholfrågan. 
 

4.2.1 Beskrivning av studiedeltagarna 
 
De sammanlagt 13 personerna som deltagit i denna intervjustudie är alla yrkesverksamma 
inom den aktuella kommunen. Sju är kvinnor och sex är män i åldrarna 27 till 62 år. Fyra av 
tretton arbetar även gentemot angränsande kommuner medan resterande nio uteslutande 
arbetar inom den studiekommunen. Antal år i nuvarande tjänst varierar från knappt ett år upp 
till 21 år. Nio av tretton har dock arbetat fem år eller längre på nuvarande befattning. Vissa 
arbetar mestadels individ- och gruppinriktat, medan andra har mer strategiska och 
samordnande tjänster och ett flertal har en specifik inriktning mot ungdomar i sina arbeten. 
Urvalspersonerna finns representerade inom följande verksamheter:  
       

• SSoocciiaallttjjäännsstteenn  Socialchef  
Ungdomshandläggare  
Samordnare 
Socialsekreterare  
Alkohol- och drogsamordnare 

• KKoommmmuunneenn   Politiker  
Alkoholhandläggare 
Folkhälsopedagog 

• SSkkoollaann  Lärare 
• LLaannddssttiinnggeett   Hälsopedagog 
• PPoolliisseenn    Representant 
• SSyysstteemmbboollaaggeett   Representant 
• BBrroottttssfföörreebbyyggggaannddee  rrååddeett Representant 
• NNaattttvvaannddrraarrvveerrkkssaammhheetteenn  Ordförande 

 
En majoritet av intervjupersonerna kommer i sitt arbete till stor del i kontakt med ungdomar 
och/eller ungdomsfrågor med alkoholanknytning. Några exempel på informanternas praktiskt 
alkoholrelaterade arbete är: 
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• Agera metod- och kunskapsstöd i skolans ANT-frågor (Alkohol Narkotika Tobak)  
• Stödja skolor med sitt alkohol- och drogpolicyarbete 
• Kartlägga utveckling och utbredning av alkohol och narkotika bland ungdomar  
• Via skolämnet Livskunskap och socioemotionell träning bemöta alkoholfrågan med elever 
• Uppsökande ungdomsverksamhet under kvällar, helger och storhelger 
• Bedriva alkoholtillsyn och tillståndshandläggning 
• Strategiskt utforma, samordna och leda alkoholrelaterat folkhälsoarbete 
• Möta och stödja individer, familjer och grupper med alkoholrelaterad problematik  
• Bemöta och hantera alkoholrelaterade brott och problem 

 
4.3 Förberedelser och genomförande 
 
Efter att tid och plats för respektive intervju bestämts per telefon, skickades ett 
informationsbrev (se bilaga 2) via e-post till varje respondent. I brevet bekräftades först det 
som per telefon avtalats varpå en mer detaljerad information om studiens syfte och tänkta 
upplägg framfördes. Informationsbrevet redogjorde för såväl informantens garanterade 
anonymitet i uppsatsen som att en konfidentiell förvaring av insamlad data garanterades. En 
önskan om att få spela in intervjun på band uttrycktes, med motiveringen att detta utgör ett 
säkert sätt för intervjuaren att korrekt och sakligt kunna återkalla och analysera det insamlade 
svarsmaterialet. Brevet innehöll även ett antal etiska aspekter, som informanten ombads att 
förhålla sig till och beakta innan intervjutillfället. Ingen av respondenterna hade något att 
invända mot varpå samtliga intervjuer som bokats in också genomfördes.  
 
Totalt intervjuades 13 personer vid nio separata tillfällen. Sju av intervjuerna genomfördes 
enskilt, medan flera personer deltog vid två intervjutillfällen. Detta i form av att två personer 
med samma befattning deltog vid ett tillfälle samt att fyra personer från samma 
verksamhetsavdelning medverkade vid ett annat intervjutillfälle. Samtliga intervjuer 
genomfördes på intervjupersonernas respektive arbetsplatser vilket avsåg att representera 
avslappnade och bekväma miljöer för varje intervjuperson. Detta kan enligt Starrin och 
Renck (1996) generera fler trovärdiga svar då intervjun äger rum i en för informanten, 
välbekant och trygg omgivning.  
 
Innan varje intervju inleddes upprepades studiens syfte samt de övergripande områden, som 
studien avsåg att beröra. Därefter gjordes en avstämning av att informationsbrevet mottagits, 
lästs igenom och godkänts varpå eventuella frågor kunde besvaras. Informanten fick därefter 
ge sitt godkännande till att intervjun spelades in på band. Innan intervjun påbörjades och 
bandspelaren slogs på informerades varje intervjuperson åter om sin rätt att när som helst 
under intervjuns gång få avbryta sin medverkan om detta skulle upplevas befogat.  
 
Under intervjun var den i förväg utformade intervjuguiden ett viktigt hjälpmedel. 
Användandet av intervjuguiden kom att variera beroende på den specifika intervjusituationen 
och på vilket sätt intervjupersonerna valde att bemöta och besvara frågorna. Intervjuns 
inledande frågor var enkla och av mer sluten form med anknytning till personens befattning, 
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ålder och antal är i yrket. Därefter ställdes frågor av mer öppen karaktär med anknytning till 
studiens två centrala huvudteman; alkoholförebyggande arbete och alkoholtillgänglighet. 
Följdfrågor användes då svaren behövde vidareutvecklas, eller för att säkerställa att 
informantens svar uppfattats på ett korrekt sätt av intervjuaren. Trots att ledande frågor i en 
intervjusituation, enligt Kvale (1997), sällan helt kan undvikas, har detta i det längsta velat 
undvikas. Bara genom att intervjuaren (innan intervjun äger rum) själv medvetandegjorts om 
risken att omedvetet ställa ledande frågor i en intervjusituation kan studiens validitet 
påverkas positivt (Kvale, 1997). 
 
När intervjuaren ställt de avsedda frågorna tillfrågades varje intervjuperson om hon/han hade 
något övrigt att tillägga samt om personen kände att det fanns några ämnen som intervjuarens 
frågor inte berört men som upplevdes viktiga att få framföra i sammanhanget., varpå två 
personer önskade komplettera sina tidigare givna svar med ytterligare information. Tiden för 
intervjuerna kom att variera mellan 30 minuter och 45 minuter. Efter avslutad intervju 
informerades varje informant om möjligheten att få sina svar återkopplade till sig, innan 
analysen av materialet startade. Detta möjliggjorde för informanten att korrigera, förtydliga 
alternativt komplettera sina svar då eventuella feltolkningar kan ha gjorts av intervjuaren 
under transkriberingen då intervjusvaren skrivits ut. Endast två av tretton personer önskade få 
sina svar skickade till sig, varpå vissa förtydligande av informanterna kom att göras. I övrigt 
uttryckte samtliga intervjupersoner att få ta del av resultatet då studien kommit att 
sammanställas. 
 
En reflektion som gjordes i samband med de sista intervjuerna var att intervjupersonernas 
resonemang mer och mer kändes igen sedan tidigare intervjuer. Trots att vissa nyanser 
fortfarande framkom, upplevde jag som intervjuare att liktydiga svar återkom och 
resonemangen mer och mer började kännas igen. Detta kan ha varit ett tecken på att en viss 
form av mättnad (Starrin & Svensson, 1996) i intervjusvaren infunnit sig.  
 
4.4 Databearbetning 
 
Efter genomförda intervjuer lyssnades varje intervju igenom för att sedan skrivas ut. Även på 
utskriftsstadiet måste konfidentialiteten enligt Kvale (1997) säkras. Detta innebär att privata 
data som skulle kunna identifiera en intervjuperson inte får redovisas. Efter att utskrifterna 
gjorts avidentifierades varje intervjuperson och refererades fortsättningsvis till som ”IP” 
(intervjuperson) i stigande nummerordning. Det sammanlagda datamaterialet kom totalt att 
omfatta 56 sidor.  
 
Den fortsatta analysen kom att inspireras av en så kallad meningskategorisering, enligt Kvale 
(1997). Det utskrivna svarsmaterialet lästes noggrant igenom utifrån studiens två centrala 
teman alkoholförebyggande arbete och alkoholtillgänglighet vilka kom att utgöra 
utgångspunkterna för den fortsatta analysen. Materialet analyserades vidare genom att 
huvudkategorier till respektive tema och i sin tur underkategorier till dessa, utlästes. Därefter 
sammanfördes all information kring en specifik kategori och en fortsatt analys av den 
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kategoriserade informationen syftade till att utläsa såväl mönster som nyanser. Dessa kom att 
bilda underkategorier i materialet. Enligt Ejvegård (2003) kan den information som inte 
direkt faller in under materialets huvudteman samlas i en såkallad restpost. Är restposten 
liten kan tematiseringen anses vara fullgod. Denna restpost av information har samlats under 
benämningen ”övrigt resultat”. För att vidare belysa de olika kategorierna plockades ett antal 
citat ut ur textmaterialet, vilka använts för att åskådliggöra intervjupersonernas svar. 
Intervjupersonerna citeras i texten med hänvisning till IP 1 till IP 12. Observeras bör att den 
trettonde personen, Systembolagets representant hänvisas till som en muntlig referens 
(Systembolaget, d, 2006) och citeras i bakgrundens avsnitt 2.5.2.  
  
4.5 Etiska överväganden 
 
Etiska aspekter och överväganden ska enligt Kvale (1997) genomsyra samtliga faser av en 
forskningsstudie, vilket jag som forskare även försökt eftersträva i denna studie. Speciellt har 
informationskravet, informerat samtycke och konfidentialitetskravet beaktats. Samtliga etiska 
aspekter har syftat till att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma och väl införstådda 
med samtliga aspekter i förestående studie. 
 
Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002), innebär att forskaren har skyldighet att 
informera varje uppgiftslämnare om studiens syfte och upplägg, att deltagandet i studien 
alltid är frivilligt samt att man som uppgiftslämnare alltid har rätt att avbryta sin medverkan 
om detta skulle kännas befogat och utan att detta ska medföra några negativa konsekvenser 
för informanten.  
 
Ett informerat samtycke (Forsman, 2001) bör även inhämtas från alla studiedeltagare innan 
själva intervjutillfället, vilket informationsbrevet (se bilaga 2) syftade till. Detta brev 
skickades, efter medgivande per telefon, ut till alla studiedeltagare,. I brevet lämnades ärlig 
och på intet sätt förskönande information (Forsman, 2001) om studiens syfte och upplägg. 
Dessutom menar Forsman (2001) att forskaren bör försäkra sig om att intervjupersonerna 
tillgodogjort sig och korrekt uppfattat informationen om studien. Detta säkerställdes genom 
att informanten uppmanades att läsa igenom informationsbrevet och återkomma, innan 
intervjutillfället, om någonting föreföll oklart alternativt oacceptabelt.  
 
Vid insamling, förvaring och bearbetning av datamaterialet tillämpades 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) då insamlad data förvarats, behandlats och 
bearbetats på ett sådant sätt att obehöriga inte kunnat ta del av denna. Däremot bör en 
forskare alltid uppmärksamma att även om personuppgifter bokstavligen inte skrivs ut, kan 
identifiering av vissa studiedeltagare ändå vara möjlig, förutsatt att data är tillräckligt 
detaljerade. Detta har beaktats vid bearbetning av studiens insamlade datamaterial.  
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4.6 Metoddiskussion 
 
Validitet 
 
En studies validitet avser enligt Kvale (1997) och Ejvegård (2003) att en forskare i praktiken 
undersöker det som avsetts att undersöka. Enligt Svenning (2003) kan validiteten vidare 
styrkas, då forskaren lyckats fånga ”rätt” intervjupersoner till studien.  
 
Förförståelse 
 
En viktig utgångspunkt för en god utgång av kvalitativa intervjuer är enligt Kvale (1997) att 
intervjuaren är väl förberedd innan intervjuerna tar vid. Detta handlar om att vara insatt i det 
område studien behandlar, att ha formulerat ett klart syfte med sina intervjuer samt ha 
beslutat vilken typ av intervjuteknik som bäst lämpar sig för den föreliggande studien. För att 
uppnå dessa kriterier på validitet inhämtades förkunskaper kring alkohol, tillgänglighet och 
alkoholförebyggande arbete samt kring den kvalitativa intervjun som forskningsmetod. 
Arbetet med att inhämta relevanta förkunskaper hade påbörjats redan under utbildningens 
tidigare delkurser. Detta möjliggjorde att jag som forskare, redan på ett tidigt stadium blev 
bekant med det område studiefältet, vilket enligt Kvale (1997) medför att forskaren mer 
tillförlitligt kan bemöta och tillgodogöra sig den information som framkommer under 
intervjutillfället. Tilläggas bör att jag, som forskare sedan tidigare har en viss erfarenhet av 
att genomföra kvalitativa intervjuer, detta i och med en uppsats på B-nivå i 
Folkhälsovetenskap. 
 
Val av metod 
 
Utifrån studiens syfte och för att besvara förestående forskningsfråga valdes en kvalitativ 
intervju vilket bedöms ha varit ett passande metodval. Detta för att olika perspektiv av 
studiens syfte inhämtades inom studiens specifika område. Som forskare är det även min 
uppfattning att de nio intervjuerna lyckades fånga intervjupersonernas tankar, erfarenheter 
och resonemang av de huvudteman vilka studien önskade beröra. Intervjupersonernas 
erfarenheter och resonemang har delvis möjliggjort en bredd i resultatet men samtidigt en 
samstämmighet på ett antal punkter. Detta anses överensstämma med den kvalitativa 
intervjuns syfte genom att försöka fånga en så pass bred och mångfasetterad bild av det 
område en studie ämnar behandla. Det personliga mötet i intervjusituationen upplevs även till 
stor del ha möjliggjort för informanten att motivera respektive förtydliga sina svar. Samtidigt 
har intervjuaren getts möjlighet att återkoppla och vid behov ställa följdfrågor, vilket positivt 
påverkat studiens validitet (Kvale, 1997). 
 
Urval  
 
Metoden för urvalet har, utifrån studiens syfte bedömts som passande. Det bedöms även som 
positivt att ha tillfrågat en ”expert” från den aktuella kommunen gällande den strategiska 
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urvalsprocessen, baserad på personlig kännedom (Merriam, 1998) Sålunda upplever jag mig 
ha kommit i kontakt med för studiesyftet värdefulla personer, vilka jag initialt på egen hand 
eventuellt inte kunnat komma i kontakt med. De personer som förordades och valdes ut 
bedöms i hög grad ha svarat mot studiens syfte samt de insamlade intervjusvaren 
datamaterialet väl ha motsvarat de sju perspektiv och områden som studien syftade till att 
behandla.  
 
Etiska överväganden 
 
Något som dock reflekterats över i efterhand är dock om självbestämmandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002) gällande medverkan i studien förbisetts eller inte. Detta då de tre 
personer som kopplades till studien via den person som initialt eventuellt känt sig ”tvingade” 
till att delta vid intervjutillfället och inte helt självständigt fått bedöma huruvida de önskat 
delta eller inte. Detta var dock inget som reflekterade över under själva intervjutillfället men 
risken kvarstår ändå. Förtydligas bör att vissa intervjupersoner arbetat en för kort tid inom 
den aktuella kommunen för att ha möjlighet att uttala sig om den förändringsperiod som 
förflutit sedan Systembolagsetableringen. Samma faktum kan däremot generera att andra 
”nya” perspektiv läggs till bilden då dessa personer bär med sig andra erfarenheter från 
tidigare arbetserfarenheter.  
 
Genomförande 
 
Intervjuguiden utgjorde ett mycket värdefullt hjälpmedel i intervjusituationen. För att i 
förväg ha testat min intervjuguide kunde en pilotintervju (innan den första ordinarie intervjun 
ägde rum) ha genomförts. En sådan kunde ha korrigerat för eventuella amatörmässiga fel 
samt ha bidragit med eventuell värdefull återkoppling till intervjufrågorna, dess utformning 
samt graden av professionalism hos mig som intervjuare. Att några systematiska fel ska ha 
existerat under genomförandets gång, bedöms i efterhand dock inte ha varit fallet.  
 
Dock har en viss tidigare erfarenhet av kvalitativa intervjustudier hjälpt mig som forskare i 
denna studie och ett visst antal nybörjarfel bedöms ha kunnat undvikas. Bland annat då jag 
tidigare uppmärksammats på intervjuarens (ibland omedvetna) inverkan på 
uppgiftslämnaren, genom att exempelvis ge uppmuntrande nickar eller instämma i svar som 
upplevs som intressanta och ”korrekta”. Detta bör undvikas för att stärka studiens validitet. 
(Kvale, 1997).  
 
Inspelning på band kan i intervjusituationen av vissa personer eventuellt uppfattas som ovant 
och därför även obehagligt (Kvale, 1997). Att någon påtaglig oro eller osäkerhet i och med 
detta moment förekom hos någon av informanterna kunde av mig som forskare inte 
registreras under något av intervjutillfällena. Snarare visade de allra flesta informanterna stor 
förståelse för den uttryckta önskan att få spela in varje intervju, då detta på bästa sätt syftar 
till att ärligt och objektivt återkalla den information som informanterna lämnat. 
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Det faktum att det vid två av intervjutillfällena deltog fler än en person, är värt att vidare 
diskuteras. Möjligheten finns att de sociala processer, vilka naturligt uppstår i mötet med 
andra människor (i detta fall mellan arbetskollegor), kan ha påverkat informanternas sätt att 
besvara intervjufrågorna. Exempel på detta kan vara att en kollega eventuellt tar mer plats 
och har lättare till orden medan någon annan får ”stå tillbaka”. Å andra sidan kan 
informanterna inspirerats av varandras svar och tillsammans återkalla information som 
enskilt inte skulle ha framkommit (Kvale, 1997). Forskarens uppfattning i denna fråga är att 
samtliga informanter verkade känna sig bekväma i intervjusituationen tillsammans med 
resterande intervjudeltagare och att atmosfären uteslutande var positiv. De svar som framkom 
bedöms till viss del ha inspirerats av annan information som tidigare yttrats av en 
annan/andra informanter, och torde ha bidragit till en ökad validitet i studien.  
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5. R E S U L T A T  
 
Detta kapitel presenterar resultatet av studiens sammanlagt nio intervjuer. Det analyserade 
resultatet är uppdelat utifrån två huvudteman; aallkkoohhoollfföörreebbyyggggaannddee  aarrbbeettee  och 
aallkkoohhoollttiillllggäänngglliigghheett. Till dessa finns tillhörande kategorier med respektive underkategorier. 
Under ”övrigt resultat” har de resultat samlats som inte till fullo ansetts passa in under något 
av ovanstående huvudteman men som ändå bedömdes vara intressanta för studien.  
 
TTaabbeellll  11..  Sammanställning av information om alkoholförebyggande arbete och 
alkoholtillgänglighet 

HHuuvvuuddtteemmaa  KKaatteeggoorrii  UUnnddeerrkkaatteeggoorriieerr  

55..11  AAllkkoohhoollfföörreebbyyggggaannddee  aarrbbeettee  5.1.1 Beskrivningar av alkoholförebyggande arbete 

 

Ungdoms- föräldrafokus 

Stödet uppifrån 

 5.1.2 Exempel på alkoholförebyggande arbete På individ- familjenivå 

På skolnivå 

På kommun- samhällsnivå 

Framtida satsningar 

 5.1.3 Samverkan i det alkoholförebyggande arbetet Social kontroll 

 5.1.4 Viktiga aktörer i det alkoholförebyggande arbetet Föräldrar 

Skolan 

Polis 

Förenings- och 

fritidsverksamhet 

Socialtjänsten 

Alkohol- och 

drogsamordnare och 

fältassistenter 

Nattvandrare 

Systembolaget 

55..22  AAllkkoohhoollttiillllggäänngglliigghheett 5.2.1 Alkoholkällor Livsmedelsbutiker 

Systembolaget 

Importerad alkohol 

Hembränning 

 5.2.2 Möjligheter till tillgänglighetsbegränsning Åldersgräns 

Förhindra langning 

Alkoholtillstånd 

 5.2.3 Systembolagets betydelse för kommunen 

 
TTaabbeellll  22..  Sammanställning av övrigt resultat 

55..33  ÖÖvvrriiggtt  rreessuullttaatt 5.3.1 Alternativet till Systembolagets monopol 

5.3.2 Förbud mot offentlig alkoholförtäring 
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5.1 Alkoholförebyggande arbete  
 
I detta avsnitt presenteras olika delar av kommunens alkoholförebyggande arbete. 
Inledningsvis återges de sätt på vilka alkoholförebyggande arbete beskrivits av 
intervjupersonerna själva och därefter följer praktiska exempel på förebyggande insatser i 
den studerade kommunen. Avslutningsvis följer resonemang kring kommunens samverkan 
samt vilka aktörer som i det förebyggande arbetet anses vara viktiga. 

5.1.1 Beskrivningar av alkoholförebyggande arbete 
 
Intervjupersonerna ombads, utifrån den egna arbetssituationen, att definiera vad 
alkoholförebyggande arbete innebar för dem, Ett flertal poängterar att alkoholförebyggande, 
och förebyggande arbete generellt, är en mycket vidsträckt fråga vilken bör föras och 
bedrivas på bred front i ett lokalsamhälle.  
 
Att förebyggande arbete i regel kostar betydligt mindre än att i senare skeden ta hand om 
olika alkoholrelaterade problem, är en viktig aspekt, enligt vissa. Dessutom poängteras vikten 
av att förebyggande arbete sak ske kontinuerligt samt bedrivas av flera olika instanser och på 
alla nivåer i ett samhälle: 
 

Alltså att medvetandegöra hela närsamhället, det tror jag är drogförebyggande, det är brett […]. Så 
jag tror ju att jobba drogförebyggande, det handlar om att arbeta på många olika plan. 

(IP 1) 
 

Det kan ju vara massor med saker, det är ett jättestort begrepp 
(IP 2) 

 
Alkoholfrågans vidd belyses av flera informanter. Alkoholförebyggande arbete kan 
exempelvis innebära att fysiskt försöka försvåra langning på olika platser i ett närsamhälle, 
genom att elektrisk belysa offentliga platser i närheten av ett Systembolag. Det kan också 
vara att redan under tidig skolålder arbeta med att stärka skolans elever i att ta ställning för 
det som positivt främjar den egna hälsan. Att på detta sätt arbeta med olika skyddsfaktorer 
för att förhindra ett framtida missbruk framhävs nedan: 

 
Att få ett självförtroende och att ha framtidshopp, saker som gör att jag faktiskt kan se ljust på 
framtiden. Vet jag att jag har en roll i samhället, en chans och en möjlighet till ett bra liv, så 
förhoppningsvis väljer man därefter […] så att man inte behöver döva det med alkohol eller 
narkotika eller tobak.  

(IP 1) 
 
Ett antal intervjupersoner som endast arbetat en kortare tid, framhäver att några tydliga 
utvecklingstrender eller resultat av deras arbete ännu inte kunnat påvisas, vilket bekräftar att 
alkoholförebyggande arbete oftast är av omfattande och tidskrävande karaktär. Vikten av att 
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ständigt hålla alkoholfrågan aktuell framhävs av ett flertal informanter. Detta kan säkras 
genom att skapa kontinuerliga forum där förhållningssättet till alkoholen och dess effekter får 
diskuteras och debatteras på så många nivåer som möjligt i ett samhälle. Ett dilemma som 
riskerar att återkomma efter att förebyggande insatser satts in framhålls dock av en 
informant:  
 

Det riskerar att bli så att när man har gjort en insats […] och det lugnar sig ett tag och det ger 
effekt då lägger man gärna armarna i kors och tycker att nu har vi löst det. Sen börjar det så 
småningom om igen, och det man då aldrig lär sig är att vi hela tiden måste vaccinera nästa 
generation för det här, och det är hela tiden samma arbete. 

(IP  3) 

  
Ungdoms- och föräldrafokus 
 
I den aktuella kommunens folkhälsoplan finns en punkt som gäller alkohol och narkotika. 
Denna har av fått hög prioritet av kommunledningen i det lokala arbetet. I detta sammanhang 
har det även uttalats att det alkohol- och droginriktade arbetet ska fokuseras på barn och 
ungdomar samt vara familjestödsinriktat. Bland annat görs satsningar i frågan tillsammans 
med länets samhällmedicinska enhet utefter resultat från kontinuerliga 
folkhälsoundersökningar med inriktning på bland annat alkohol. Dessa undersökningar utförs 
i såväl den aktuella kommunen som i angränsande kommuner. Så gott som samtliga 
informanter refererar också till arbete med ungdomar och deras föräldrar då 
alkoholförebyggande arbete ska definieras:  
 

Att jobba förebyggande handlar om föräldrastöd, alltså nyetableringen. 
(IP 4) 

 
Ja det är ju främst det här att försöka minimera alkoholen till ungdomarna främst. Och det är ju det 
som vi försöker lägga tonvikten på. 

(IP 5) 
 

Några av intervjupersonerna uppger att deras arbete specifikt inriktats på att försöka försena 
alkoholdebuten för ungdomar, vilket även uppfattats vara ett viktigt mål för andra 
informanter vilka inte alltid uttalat arbetar mot just den specifika målsättningen:  
 

Om man pratar om alkoholförebyggande arbete då tycker ju jag att man arbetar med ungdomar på 
något vis. Att de inte ska komma i kontakt med alkohol på förtid, för tids nog gör de ju det.  

(IP 6) 
 

Strategier för en försenad alkoholdebut kan enligt vissa informanter vara att försöka begränsa 
tillgängligheten av alkohol till underåriga samt att erbjuda ungdomar fler alkoholfria 
alternativ, miljöer och evenemang. Ett annan viktig ambition är att försöka generera 
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attitydförändringar till alkohol hos ungdomar och då i alla de miljöer och sammanhang som 
omger unga människor (vilket nedan behandlas mer utförligt).  
 
Stödet uppifrån  
 
Oavsett till vilka grupper i ett samhälle det förebyggande arbetet riktas, framhålls stödet från 
ledning och politiker vara mycket centralt. Vissa informanter menar att om politiker och 
beslutsfattare uppmärksammar och stöder en fråga underlättas arbetet betydligt och mer 
hållbara resultat kan väntas. En informant menar att det gäller att ihärdigt informera politiker 
i dessa frågor så att frågan alltid är aktuell: 
 

Så fort det kommer inbjudningar och sånt så brukar jag peppra folk med mail när det kommer in 
sådana här frågor, det kan ju vara alkohol men även andra frågor. Då mailar jag en massa politiker 
och då kan jag känna hur de suckar; ”nej inte ett brev till”. Men det blir ju en liten press då, och 
små små myggbett.  

(IP 3) 
 
Flera upplever att det idag, i större utsträckning än tidigare, finns ett ökat stöd från politiker 
och ledningshåll det gäller alkoholförebyggande arbete. Flera uttalar att man har politikerna 
med sig i alkoholfrågorna och flera uttalar att ett gott samarbete och väl fungerande 
arbetsgrupper med en alkoholförebyggande ambition finns.  

 
Vi är glada att vi arbetar nära en politisk organisation och att de har det synsätt de har men också 
att vi känner oss stolta över det vi gör och när det går bra får man ny energi att ta tag i nya projekt, 
då man surfar på en framgångsvåg. 

(IP 7) 
 

Andra ser gärna att samarbetet i alkoholfrågan förbättrades då mycket mer finns kvar att 
göra. Men flera nya alkoholförebyggande projekt och arbeten har dock kunnat initieras den 
senaste tiden, bland annat i och med en förbättrad ekonomisk situation i kommunen. Tidigare 
besparingsåtgärder i kommunen har enligt vissa tidigare inte möjliggjort förebyggande 
satsningar och tidiga insatser, vilket idag till större del har kommit att realiseras. Flera känner 
sig privilegierade över att få tillhöra just en mindre kommun, att ha stöd i dessa frågor och att 
idag kunna erbjuda såväl förebyggande som vårdande insatser. Detta till skillnad från större 
kommuner, där förebyggande insatser till stor del blir bortprioriterade.  

5.1.2 Exempel på alkoholförebyggande arbete 
 
På individ- och familjenivå 
 
GGeenneerreerraa  aattttiittyyddfföörräännddrriinnggaarr    
Flera informanter framhåller att alkoholen i grund och botten inte är ett ungdomsproblem 
utan snarare ett attitydproblem hos vuxna. Detta då det oftast är vuxna som förser ungdomar 
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med alkohol. Att en relativt tolerant inställning till alkohol av tradition finns i kommunen är 
något som flera informanter framhåller. Några menar: 

 
Vi har ett drickande i vår kommun som har en mer alkoholliberal attityd. 

(IP 3) 
 

Jag skulle vilja säga att man är alkoholvänlig men narkotikafientlig. Det är alkohol som gäller och 
det är ett problem. 

(IP 4) 
 
Vikten av att försöka generera en förändrad inställning till alkohol och berusning framhålls 
därför som ytterst central. Den alkoholliberala inställningen i kommunen uppfattas som 
relativt konstant under flera. En viss förbättring kan dock skönjas i och med att allt fler 
föräldrar numera frivilligt engagerar sig i kommunens nattvandrarverksamhet: 

 
Det har blivit jättepositivt, det har varit ett enormt engagemang bland föräldrar som vill vara  
med och nattvandra. 

(IP 10) 
 
Vissa informanter understryker att det borde vara en självklarhet för alla föräldrar och vuxna, 
att ha insikt om att ungdomar både lättare och snabbare utvecklar ett beroende än vuxna, 
samt att skadorna av ungdomars alkoholbruk blir värre för en växande kropp. Vissa 
intervjupersoner framhåller också det svåra med att nå ut till dem som kanske bäst behöver 
komma till insikt. Föräldramöten i skolor skulle kunna utgöra ett bra forum för att diskutera 
dessa frågor: 

 
Men det är ju kanske dem som man egentligen behöver nå, de är ju svårast att nå. När man har 
föräldramöten och såhär så är ju kanske inte just de på mötena, tyvärr. 

(IP 5) 
 

När det praktiskt gäller att försöka åstadkomma en förändring av den alkoholliberala 
attityden uppkommer dock vissa dilemman. Några informanter menar att exempelvis 
alkoholrelaterad skada är en faktor som ännu inte går att urskilja. Man hävdar istället att det 
upplevs som mer fruktbart och effektivt att tala med föräldrar om de riskbeteenden som 
ungdomar lättare antar under alkoholpåverkan:  
 

Det är ju inte så lätt att prata med föräldrar om exempelvis leverskador, jag pratar istället 
riskbeteenden, om det ansvar man har som förälder den dagen det händer någonting, om man fått 
spriten hemifrån eller inte sagt ”nej” eller ”nja” och inte varit tydlig och klar i sitt föräldraansvar. 
Det tror jag tar på många föräldrar, att man själv försett sin tonåring med alkohol och det händer 
någonting, det är ju ett enormt ansvar. 

(IP 4) 
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Exempel från informanter på ungas riskbeteenden under berusning är att sätta sig i en bil 
eller på en moped tillsammans med en onykter förare eller att falla offer för sexuellt 
utnyttjande. Vissa informanter påpekar också att flickor och unga kvinnor utgör en speciellt 
utsatt grupp under alkoholpåverkan. Detta i och med att skillnaderna i konsumtionsvanor 
mellan unga tjejer och killar upplevs ha planat ut på senare år.  
  
IInnffoorrmmaattiioonn  oocchh  ssttööddååttggäärrddeerr  ttiillll  vvuuxxnnaa  
I regel definierar inte informanterna förebyggande arbete och insatser gentemot vuxna på 
samma sätt när det gäller ungdomar. En intervjuperson säger bland annat: 
 

Att jobba förebyggande med vuxna kräver ju ett annat förhållningssätt. Det sker ju senare.  
(IP 4) 

 
Flera av intervjupersonerna saknar också erfarenhet av att arbete mot den vuxna 
befolkningen, då man i större utsträckning fokuserar på ungdomar i sin arbetsinriktning och 
vuxna omnämns framförallt i egenskap av föräldrar. Då frågor ställdes kring vilka 
alkoholförebyggande insatser som i kommunen görs gentemot vuxna framkom exempel på 
vårdinsatser och behandlingsprogram, i samband med ett redan befintligt risk- eller missbruk 
av alkohol. När det gäller just alkoholrelaterad vård av vuxna framhålls sedan ett antal år 
tillbaka, en positiv trend, genom att alkoholmissbruk, i en större utsträckning än tidigare, är 
av den art att det kan behandlas inom primärvården, vilket citatet nedan belyser: 
 

Mycket går ju via öppenvården idag men ibland blir det institutionsvård, men det är sällan numera.  
(IP 8) 

 
Flera informanter belyser dock en ambition att i ett tidigare skede möta även vuxna när det 
gäller alkoholförebyggande insatser och generellt, när det gäller förebyggande insatser 
gentemot vuxna, poängteras den informativa delen som central. Exempel på sådana 
satsningar kan vara information till gravida om effekter av alkoholkonsumtion under 
graviditeten samt att arbeta med att motverka riskfaktorer respektive främja skyddsfaktorer 
för alkoholproblem, där exempelvis arbetslöshet kan fungera som riskfaktorer. Vikten av att 
möta och motivera vuxna, innan ett alkoholmissbruk utvecklas, framhålls som en viktig 
ambition av vissa informanter, varav en menar: 
 

Och vi jobbar även med samtal och motivering […]  och att vi nu ska ut i ett tidigt skede vilket dels 
minskar kostnaderna men också att folk mår bättre. Det är ju en trend nu att vi just möter människor 
tidigt . 

(IP 8) 
 
Kommunen bedriver en rad olika sysselsättningsåtgärder gentemot arbetslösa vuxna i hopp 
om att närvaron av rutiner i livet ska kunna motverka bland annat alkoholrelaterad 
problematik vilket några informanter menar också skulle kunna definieras som 
alkoholförebyggande arbete. 
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På skolnivå 
 
HHaannddlliinnggssppllaanneerr  oocchh  ppoolliiccyyss    
Några av informanterna arbetar handfast med att stödja olika skolor i utfärdandet av 
handlingsplaner, policys, rutiner och förhållningsregler för bruk av alkohol och andra droger. 
Detta framhävs som ett praktiskt och tydligt verktyg för att underlätta och stärka det 
alkoholförebyggande arbetet i skolan. Vikten av att inte endast utfärda en policy eller 
handlingsplan poängteras dessutom. Numera pågår även ett kontinuerligt arbete med att få 
skolor att fortlöpande uppdatera och revidera befintliga dokument så att dessa ständigt hålls 
aktuella: 
 

Det är ju viktigt att man inte bara skrivit ihop någonting på 1970-talet som sen bara blivit en 
hyllvärmare. […] Det är väldigt tydligt och det underlättar även för lärarna att hitta en styrka i det 
och att ”det här har jag i ryggen.  

(IP 1) 
 
KKaarrttllääggggaa  oocchh  fföölljjaa  uunnggaass  aallkkoohhoollddeebbuutt  oocchh  uuttvveecckklliinngg 
Flera intervjupersoner betonar att ungdomars alkoholdebut ofta infaller tidigt i livet. Enligt 
vissa sker denna redan i sjätte eller sjunde klass medan andra befarar att alkoholdebuten 
bland vissa sker så tidigt som i femman. En informant berättar om en omfattande 
hälsoundersökning, med syfte att kartlägga ungas drogvanor och mentala hälsa, vilken bland 
annat den studerade kommunen deltagit i: 
 

Speciellt när det gäller unga flickor som nu mår väldigt dåligt. Och  när det gäller narkotika att de 
kommer i kontakt med det tidigare nu. 

(IP 3) 
 
En informant berättar om hur enklare former av alkoholvaneundersökningar i en angränsande 
kommun kommit att inspirera även den studerade kommunen såtillvida att liknande 
undersökningar i framtiden kan initieras även i den aktuella kommunen. Detta skulle kunna 
generera en tydligare bild över ungdomars alkohol- och drogvanor och således mer effektivt 
kunna hjälpa till att initiera och rikta alkoholförebyggande insatser i framtiden. 
 
På kommun- och samhällsnivå 
 
UUttvveecckkllaa  fflleerr  aallkkoohhoollffrriiaa  aalltteerrnnaattiivv  oocchh  mmiilljjööeerr    

 
När det gäller ungdomar handlar det om att de har andra saker att syssla med än att tycka att det är 
häftigt att vara ute och supa, att det finns fritidsgårdar och andra sysselsättningar. 

(IP 9) 
 

Citatet ovan belyser något som flera informanter påpekar, nämligen vikten av att skapa 
alkoholfria alternativa miljöer och sammanhang för ungdomar, som ett led i att försena ungas 
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alkoholdebut. Vissa intervjupersoner menar att om det finns för få alkoholfria miljöer, med 
nolltolerans, som ungdomsgårdar och föreningar så riskerar istället lokala krogar och 
pizzerior, med serveringstillstånd, att fungera som tillhåll för ungdomar. Framför allt 
framhålls idrottsföreningar som positiva exempel på arenor där bland annat förhållningssätt 
till bland annat alkohol kan diskuteras Trots en i kommunen mycket utbredd 
föreningsverksamhet för idrott betonar vissa dock att aktivitetsutbudet skulle behöva breddas. 
Detta för det ska finnas aktiviteter, tillika alternativa miljöer, som passar alla ungdomar 
oavsett intresse. Detta, menar nedanstående informant, saknas till fullo för närvarande: 
 

Sen finns det en kategori som inte gillar sport och som inte vill vara scouter och så vidare, det är 
där det glappar. 

(IP 9) 
 
Kommunen har i dagsläget ett flertal fritidsgårdar vilka i nuläget engagerar fler ungdomar än 
tidigare. En informant menar dock att det tidigare i större utsträckning anordnades flera 
alkoholfria evenemang och aktiviteter för ungdomar än det för närvarande görs. Personen 
ifråga berättar om ett, enligt många, ”omöjligt” uppdrag där de ungdomar som ansågs ”mest 
stökiga” själva engagerades i en arbetsgrupp för att ordna en drogfri skolavslutningsfest för 
sina kamrater. Tre år i rad blev denna fest ett mycket lyckat och uppskattat inslag, men som 
idag tyvärr inte längre lever kvar. En intervjupersoner poängterar: 
 

Just det här med drogfria arrangemang, det är ju bra att ha alternativ att erbjuda när de stora 
helgerna kommer. Det är en konst att få med sig ungdomar at göra sådana här saker. Det går inte 
bara att sätta upp en affisch eller bjuda in dem ungdomar som redan kommer drogfria. 

( IP 4) 
 

Ett i den aktuella kommunen, mycket välkomnat förslag är dock att stora ekonomiska 
satsningar framöver kommer att göras mot just fritidsgårdsverksamheten runt om i landet. 
 
Framtida satsningar 
 
Som ovan nämnts görs i kommunen för närvarande extra stora satsningar på att utvidga olika 
alkoholförebyggande verksamheter. Ett större projekt kommer inom en snar framtid att 
initieras vilket speciellt utformats för mindre kommuner med inriktning mot ungdomar och 
föräldrastöd. Flera nya program och verksamheter inom Socialtjänsten har nyligen dragit 
igång, bland annat med en speciell inriktning på råd och stöd till barn med missbruk inom 
familjen. Flera informanter ställer sig även positiva till den eventuellt nya 
kommunorganisationen där skola och socialtjänst i framtiden i så fall skulle utgå från en och 
samma politiska nämnd. I praktiken skulle detta innebära att alla personer mellan noll och 21 
år samlades under ett och samma tak vilket på olika sätt skulle kunna underlätta för 
samverkan kring olika åtgärder gällande barn och ungdomar. En intervjuperson säger: 
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Detta syftar ju till det här med samverkan […] just att vi alla som har kontakt med barnen alla rör 
sig på samma spelhalva, barnens spelhalva.  

(IP 7) 

5.1.3 Samverkan i det alkoholförebyggande arbetet 
 
Att samverkan i alkoholförebyggande arbete framstår som en mycket viktig förutsättning för 
flertalet informanter vilka hävdar att arbetsinsatserna måste drivas av så många aktörer som 
möjligt för att goda och hållbara resultat i kommunen ska kunna genereras. På så sätt berörs 
hela samhället: 
 

Jag tycker inte att det bara är en som gör jobbet […] det är väldigt många man ska nå för att 
verkligen jobba drogförebyggande och då menar jag inte bara ungdomar eller föräldrar eller 
vuxna utan det kan ju vara med samhället, alltså Systembolaget, ICA-butiken. 

(IP 1) 
 

Vikten av att samverka på bred front poängteras tydligt av en informant som menar att alla 
vuxna i ett samhälle bär ansvar för att samverka kring olika samhällsproblem: 
 

Alla vuxna i samhället har en skyldighet att hjälpa till så långt man kan. Det finns svaga individer i 
samhället, svaga föräldrar och barn som behöver stöd och hjälp […] då är det vi andra som har 
som skyldighet att ställa upp.  

(IP 10) 
 
Flera intervjupersoner påpekar vikten av att hela samhället ”äger” och berörs av de 
förebyggande alkoholfrågorna, varför alkoholförebyggande arbete måste bedrivas på många 
olika nivåer samtidigt:  
 

Alltså att det får genomsyra all verksamhet i hela kommunen egentligen, ända från MVC och ända 
upp till Gymnasieskolan, och näringslivet i allra högsta grad […] så att det speglar hela samhället 
eller hela kommunen och alla i kommunen. Alla är ju delaktiga mer eller mindre.  

(IP 11) 
 

Flera intervjupersoner talar om att en samverkanstrend nu råder att i kommunen och att ”det 
ligger i tiden”. Merparten framhäver också att ett bra samarbete råder mellan flera olika 
parter. Andra anser dock att samarbetet mellan olika instanser och aktörer fortfarande kan 
utvecklas. Detta då all den kunskap, den kompetens och de resurser som finns samlade inom 
kommunen i nuläget inte till fullo utnyttjas. 
 
Något som de flesta informanter beskriver som den mest praktiska formen av samverkan är 
den kring storhelger och högtider, så som Lucia, Pingst, Valborg, och skolavslutningar samt 
vid lokala fester på ”offentlig plats” i kommunen. Vid dessa tillfällen, då risken för att 
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ungdomar (offentligt) berusar sig är som allra störst, sker ofta samordnade insatser med flera 
lokala aktörer involverade. 
 
Social kontroll 
 
Något som de flesta informanter upplever som mycket positivt i samband med det 
alkoholförebyggande arbete, är att tillhöra en mindre kommun. I detta sammanhang 
omnämns begreppet social kontroll 3 av flera intervjupersoner vilka upplever att den sociala 
kontrollen i kommunen har ökat under senare år. Detta faktum gör det lättare att ”hålla ihop” 
kommunen i centrala frågor och att det går lättare att överblicka olika frågor då det mesta 
finns på nära avstånd. Vissa menar att det är också är lättare att etablera och bibehålla 
personliga kontakter med samverkansparters. Detta menar en informant, i slutänden skulle 
kunna generera just en ökad social kontroll:  
 

Sen är det ju en fördel att jobba i en lite kommun. Vi har ju kontroll över det mesta som händer 
här och det gör ju at det blir lättare att jobba vilket vi känner oss vi oss ödmjuka inför […] och då 
är det ju bra att Systembolaget ligger här och att vi har polisen här. […]  Sen är det ju så att folk 
skaffar sig sin alkohol ändå. Men då är det väl bättre att ha den på nära håll och att vi har 
polisen här, nära.  

(IP 7) 
 
I en mindre kommun, där de flesta känner till varandra och varandras barn, finns ofta en 
större möjlighet att hålla koll och hjälpa till om något skulle hända. Detta belyses av en 
informant: 
 

För alla vet ju vem barnet eller ungdomen är och var den hör hemma och har föräldrar. Och 
oftast kanske man är släkt till och med, så det är ju kanon. 

(IP 5) 
 

5.1.4 Viktiga aktörer i det alkoholförebyggande arbetet 
 

Det kan kanske vara en eller två personer som driver det här i kommunen men den personen är bara 
lagledare, sen måste han ha elva spelare sen och utföra det. […] Det måste finnas många aktörer, 
så tänker man idag.  

(IP 4) 
 
Som ovan nämns uppges det alkoholförebyggande arbetet av flertalet intervjupersoner 
innefatta en stor mängd betydelsefulla aktörer. Nedanstående parter och verksamheter i 
kommunen har av olika informanter lyfts fram som viktiga: 

                                                 
3 Enligt Nationalencyklopedins definition: processer och mekanismer som medför att samhällsmedborgare 
handlar i enlighet med rådande regler, normer och värden. 



• Föräldrar 
• Skolans personal  
• Polis 
• Kommunala politiker 
• Nattvandrare 
• Systembolaget 
• Alkohol- och drogsamordnare 
• Fältassistenter 
• Fritidspersonal  
• Idrottsföreningar 
• Socialtjänst  

• Vårdcentral och mödravårdcentral 
• Alkoholhandläggare 
• Länets samhällsmedicinska enhet  
• Folkhälsostrateger 
• Folkhälsoplanerare  
• Kyrkor  
• Kultur- och föreningsliv 
• Arbetsförmedling 
• Försäkringskassa  
• Försäkringsbolag 

 
Av ovanstående aktörer har dock ett antal parter särskilt lyfts fram av intervjupersonerna. 
Kring dessa parter följer ett mer fördjupat resonemang nedan. 
 
Föräldrar 
 
Föräldrar tillskrivs det kanske mest framträdande och primära ansvaret när det gäller 
ungdomar och deras inställning till och förhållande till alkohol. Några hävdar att just en 
trygg uppväxt, under vilken föräldrarna spelar en ytterst viktig roll, lättare kan skydda ett 
barn från att senare i livet drabbas av exempelvis alkoholrelaterad problematik. En 
informant menar: 

 
Den allra viktigaste aktören är ju föräldrarna, dem är ju de allra främsta drogförebyggarna vi har.  

(IP 1) 
 
Olika intervjupersoner framhåller att det bland annat är föräldrars egna attityder och 
förhållningssätt till alkohol som torde ha stor påverkan på det egna barnets framtida 
relation till alkohol och genomslagskraften av föräldrars ställningstagande poängteras 
särskilt. För tillfället pågår ett arbete i kommunen med att ta fram ett informationsmaterial 
som på ett kortfattat och tydligt sätt ska illustrera just denna fråga. Materialet ska visa hur 
tungt en förälders ställningstagande i praktiken väger samt illustrera vilken betydelse en 
förälders ”nej till alkohol” har i förhållande till om föräldern själv dricker eller inte. Vikten 
av att använda sig av ett handfast och konkret material gentemot föräldrarna i denna fråga 
belyses nedan: 

 
Vi har velat ta fram en broschyr till föräldrarna som man snabbt ska kunna läsa för att se hur lite som 
krävs för en stor betydelse för deras barn […] och det här är ett exempel på ett aktivt arbete där folk 
får någonting konkret i handen. För folk glömmer en ofta om man bara står och pratar. 

(IP 3) 
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Skolan  
 
Som i så många andra samhällsfrågor tillskrivs skolan ett mycket stort och viktigt ansvar, så 
även när det gäller alkoholfrågan, enligt flera intervjupersoner. Men en viss svårighet upplevs 
av vissa, just då det gäller att få tillträde till skolans arena: 
 

Man har velat komma in på föräldramöten i skolan men där vill alla komma in. Så dem har ju tyckt; 
nej vi orkar inte, vi måste få ta våra frågor. Och det är förståeligt tycker jag. 

(IP 3) 
 

Speciellt framhålls lärare och elevhälsoteam med kuratorer och skolsköterskor som viktiga 
parter då dessa personer främst arbetar så pass nära eleverna. Ämnet Livskunskap som under 
senare år införts i kommunens skolor, från förskola upp till nionde klass, utgör ett bra forum 
för lärare och annan skolpersonal när det gäller att informera om och diskutera kring alkohol, 
dess effekter och hur man bör förhålla sig till alkohol: 
 

Livskunskap handlar om hur man ska vara som vuxen och där ingår ju bland annat alkoholen och då 
pratar vi mycket om det […] och som vuxen är det ju att man visar att jag är vuxen och har klarat min 
tonårstid och så vidare, men att man vet hur det är att vara ung.   

(IP 9) 
 
Livskunskapsämnet omfattar även socioemotionell träning och olika värderingsövningar. Det 
framhålls av flertalet informanter som viktigt att redan från förskoleåldern, på en rad positiva 
sätt, försöka bidra till att barns och ungdomars självförtroende och självkänsla stärks. Vikten 
av att inom skolan skapa denna typ av forum för att generera att barn senare i livet kan stå emot 
grupptryck och anta ett sunt förhållningssätt till alkohol, belyses nedan: 
 

Livskunskapen är ett sätt att gå tillväga när det gäller att hantera det här med alkohol, narkotika och 
tobak […] för annars finns inte de här forumen, utan man har bara svenska, matte och engelska. Men 
var kommer de här viktiga aspekterna in, alltså om relationer […] och funderingar kring livet och 
hälsa och allt möjligt. Där ser vi detta vara ett otroligt starkt forum för att stärka eleverna i att göra 
de här goda valen. 

(IP 1)  
 
Polis  
 
Sedan ett antal år tillbaka finns lokala närpoliser stationerade i kommunen. Som en naturlig 
(och förvisso förväntad) effekt ökade anmälningsbenägenheten av olika brott, mer eller mindre 
direkt efter att polisen installerats i kommunen. Vissa informanter menar även att det faktum 
att polisen numera lättare finns att tillgå, ska ha ett samband med en avsevärd minskning av det 
tidigare mycket utbredda ungdomsfylleriet i kommunen, vilket av allmänheten varit ett uttalat 
mycket stort problem under flera år. Några framhåller: 
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Från början, när det inte fanns polis stationerad här var det ju lite ”vilda Västern” över det […] man 
kunde alltså supa ifred bäst man ville. 

(IP 5) 
 

Går man tillbaka några år i tiden så var det mer drickande förr över huvud taget. 
(IP 9) 

 
Problemet med ungdomars offentliga alkoholkonsumtion hörsammades redan på ett tidigt 
stadium av den lokala polisen varav extra åtgärder då sattes in. Detta, menar en viss informant, 
vara av yttersta vikt att uppmärksamma, eftersom att effekterna av en åtgärd (i detta fall 
närpolisens etablering i kommunen) senare kan återspeglas i statistiken.  
 
Polisen tillskrivs en särskilt viktig roll när det gäller att begränsa tillgängligheten av alkohol till 
ungdomar och främst då det gäller att försöka förhindra langning och den illegala 
alkoholhandeln med svartsprit och hembränd alkohol. En intervjuperson menar: 
 

Polisen, jätteviktiga i alla de fall när man pratar om tillgänglighetsbegränsning och försöka sätta dit 
langare och i den illegala handeln som bara ökar och ökar är ju polisen jätteviktiga. 

(IP 11) 
 
Polisen upplevs ha gjort ett bra jobb under de senaste åren för att så långt det är möjligt ”störa” 
langare av svartsprit. Men polisen framhålls även som viktig ute i samhället i stort och vissa 
önskar att polisen i framtiden kunde ta en mer naturlig plats ute i samhället, och inte alltid visa 
sig först när ett alkoholrelaterat problem inträffat eller ett brott begåtts.  
  
Förenings- och fritidsverksamhet  
 
Personal och ledare inom fritidsverksamhet och fritidsgårdar framhålls som mycket viktiga 
förebilder, när det gäller ungdomar och alkohol. De tillskrivs ett stort ansvar i att vara tydliga 
vuxna förebilder och på ett klart sätt visa vad som är okej och inte okej när det gäller alkohol 
och en informant hävdar: 
  

De på fritidsgårdar och personal i fritidsverksamheter, det är jätteviktigt att de liksom är sjysta 
vuxna, alltså då menar jag inte att vara sjyst som att vara kompis […] utan att vara en tydlig vuxen, 
att stå för sina gränser och vad det är före regler och normer i samhället som gäller.  

(IP 1) 
 

Flera intervjupersoner beskriver att all typ av föreningsverksamhet utgör viktiga arenor och 
potentiella forum för att diskutera bland annat alkohol som en bestämningsfaktor för en ung 
individs hälsa. Detta speciellt då de allra flesta förenings- och fritidsverksamheter har en 
uttalad nolltolerans när det gäller alla typer av droger, däribland alkohol. En positiv trend i 
kommunen är att fler ungdomar idag besöker kommunens ungdomsgårdar än tidigare samt att 
kommunens idrottsföreningar engagerar ett mycket stort antal ungdomar. Detta bidrar till att 
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ungdomar får ökade möjligheter att vistas i och ta del av fler alkohol- och drogfria miljöer och 
aktiviteter. 
 
Socialtjänsten  
 
Socialtjänsten framhålls av ett flertal intervjupersoner som en viktig samarbetspartner i 
alkoholfrågan. Däremot hävdar vissa att Socialtjänsten inte primärt förknippas med en 
förebyggande roll, utan traditionellt mer fungerar som en part vilken kopplas in när 
missbruksproblem och/eller skador redan uppkommit. Socialtjänstens arbete har dock tagit en 
annan vändning vilket nedanstående citat bekräftar: 
 

Det vi vill satsa på, och det som även politikerna har tagit till sig och säger är okej, är det att jobba 
med förebyggande arbete och tidiga insatser och mindre med tvångsåtgärder när det gäller 
missbruksvård. 

(IP 7) 
 
Det nya, mer förebyggande arbetet prioriteras alltså inom vissa verksamheter. Detta har lett till 
att ett antal relativt nystartade projekt initierats och är under utveckling. Numera är 
Socialtjänsten glad över både kunna erbjuda det förebyggande i större utsträckning än tidigare 
men fortfarande även kunna handha de traditionellt mer vårdande insatserna. 
 
Alkohol- och drogsamordnare och fältassistenter 
 
Alla de aktörer som under kvällar och helger möter ungdomarna ute i samhället, då risken för 
berusning är överhängande, tillskrivs ett viktigt och betydelsefullt ansvar av flertalet 
intervjupersoner. Detta arbete bedrivs huvudsakligen av fältassistenter och alkohol- och 
drogsamordnare (samt nattvandrare, nedan) vilket citaten nedan belyser: 
 

”Fältarna på soc” framför allt tycker jag, de är en jättebra resurs. 
(IP 6) 

 
Dessa aktörer har ofta ha gedigna kunskaper om alkohol och övriga drogers specifika effekter 
samt hur verkligheten ter sig för unga i samband med offentlig alkoholförtäring och spelar 
således en viktig roll vid exempelvis informationsträffar med föräldrar i skolan. Citatet nedan 
belyser dock att en negativ trend kan skönjas gällande denna typ av arbete: 

 
Men sen så tycker jag att sådana tjänster försvinner. Man har inte fältare på samma sätt som man 
hade förut. […] Alla som egentligen är ute när det sker är viktiga i det här jobbet. Sen tycker jag att 
somliga är ute för lite faktiskt, de kunde vara ute mer.  

(IP 6) 
 
Den förklaringen som anges till detta är att tids- och resursbrist ofta råder och att det då blir 
svårt att samordna insatser med andra aktörer i kommunen. Att arbeta över flera 
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kommungränser kan också vara en bidragande orsak till att inte hinna med fältarbetet i den 
utsträckning man som ”fältare” skulle önska: 
 

Det hade ju varit skillnad om man hade haft en eller kanske två kommuner, då hade man kunnat 
följa upp det man ser på ett bättre sätt. Nu är det mer att man är ute och tittar hur ungdomarna 
beter sig och vad de dricker och så. 

(IP 11) 
 
Nattvandrare  
 
Kommunens nattvandrarverksamhet har under senare år utvidgats vilket uppfattas som mycket 
positivt för det fältrelaterat arbetet: 
 

Sen har vi nattvandrarna som det blivit ett uppsving med, det finns fler sådana nu. 
(IP 6) 

 
Kommunens nattvandrarverksamhet tillkom efter ett uttalat behov av denna typ av arbete i 
kommunen och sedan starten har allt fler önskat engagera sig. Idag finns drygt 30 
nattvandrande föräldrar i kommunen, som varje fredag bevakar centralortens gator. Detta är ett 
förhållandevis stort antal, då man i den aktuella kommunen har fler nattvandrare än vad som 
totalt finns i länets allra största kommun.  
 
Nattvandrarna själva upplever att de från början mottogs med skepsis och oro från ungdomarna 
och betraktades som något av polisens förlängda arm. Numera verkar ungdomarna istället 
känna sig tillfreds med de vuxna som befinner sig ute under helgerna vilka istället börjat utgöra 
en trygghet för ungdomarna: 
 

Det är också väldigt viktigt att ungdomarna känner förtroende för oss. Skulle det vara en fredag 
som vi inte nattvandrade så frågade de nästa vecka; ”var var ni någonstans?”. Så vi har blivit en 
trygghet för dem i och med att de ser oss och att vi pratar med dem. […] Händer det någonting 
kommer ungdomarna till oss, vi är tryggheten och idag är vi accepterade.  

(IP 10) 
 
Vikten av att ta alla tillfällen i akt och prata med ungdomarna om alkohol och dess inverkan 
framhålls av flera informanter. Några informanter anser även att nattvandrarna håller bra koll 
på vad som pågår i kommunen under kvällstid, vilket kan utgöra viktig information för andra 
aktörer i kommunen, varav en intervjuperson säger:  
 

Det är jättebra att ha kontakt med dem för dem kan ju tala om att ”du, vi var där och där såg det ut 
som sjutton, och det var många ungdomar” och sådär. För de bryr sig ju mest om ungdomarna, så 
de är viktiga. Alla som egentligen är ute när det sker är viktiga i det här jobbet. 

(IP 6) 
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Systembolaget 
 
Intervjupersonerna ombads att besvara om och i så fall på vilket sätt Systembolaget betraktades 
som en aktör och samarbetspartner i ett alkoholförebyggande perspektiv. Flera upplever att 
även Systembolaget kan spela en mycket viktig roll när det gäller alkoholförebyggande insatser 
och agera samverkanspartner i olika sammanhang. Bland annat säger en informant: 

 
Till traditionella ungdomshelger, som till Valborg, traditionellt sett ungdomsfylleri och 
alkoholdebuter och sånt, då har vi delat ut material utanför Systembolaget och det har varit lätt att 
samarbeta med dem. 

(IP 4) 
 
En annan informant uppger dock att man i alkoholförebyggande sammanhang nog börjat 
betrakta Systembolagets förebyggande roll på ett annorlunda sätt, och upplever att man först 
under senare år har börjat betrakta dem som en reell samarbetspart i alkoholförebyggande 
sammanhang. Citatet nedan belyser vidare att närheten i den mindre kommunen också bidrar 
till den sociala kontrollen: 

 
Samarbete är kanske fel att säga att man har men ändå att man känner varandra och vet vilka vi är. 
Och om de har stökigheter så knackar de ju bara på rutan så går vi och hjälper dem. 

(IP 5) 
 

Vissa informanter uppfattar dock att Systembolaget har något av en dubbel och motstridig roll; 
”de står ju ändå för alkoholen”, som en informant säger. Andra poängterar Systembolagets 
något motsägelsefulla roll på följande vis: 
 

Alltså Systembolaget är ju ett unikum såtillvida att de är väl det enda företag som gjort reklam mot 
sig själva, med det här med ”Spola kröken”- kampanjerna och det här. 

(IP 11) 
 

Man säger; aj aj, du får inte dricka, men det är ju jättebra att du dricker så att vi får in våra 
skattepengar.  

(IP 10) 
 
Vissa upplever alltså att Systembolaget trots allt är positiva till att samarbeta i olika 
förebyggande frågor och bland annat brukar Systembolaget och polisen samråda inför olika 
storhelger, då ungdomar i regel försöker få tag i alkohol. I övrigt är flera informanter osäkra på 
vilken sorts samverkan som pågår tillsammans med Systembolaget. En person hävdar också: 
 

Systembolaget är aktiva, tycker jag. Men sen vad de skulle göra mer vet jag inte. För hur det än är 
och oavsett vad Systembolaget gör så kommer ju människor att köpa alkohol.  

(IP 11) 
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5.2 Alkoholtillgänglighet 
 
Så gott som alla informanter nämner att tillgängligheten av alkohol i samhället har ökat 
under de senaste åren: 
 

Tillgängligheten för ungdomar att få tag på alkohol ökat lavinartat vill jag påstå. Och min 
personliga uppfattning är att vi inte än sett kulmen på det här. 

(IP 11) 
 

Dagens allt öppnare gränser inom Europa och kontinuerligt ökade införselkvoter har resulterat 
i en drastisk ökning av utländsk alkohol i Sverige. Nedan följer resonemang kring olika 
alkoholkällor och vilka möjligheter man upplever sig ha att arbeta tillgänglighetsbegränsande 
inom kommunen. 
 

5.2.1 Alkoholkällor  
 
Nedan följer resonemang om de huvudsakliga alkoholkällorna som omnämnts av 
intervjupersonerna. Kommunen har även ett antal livsmedelsbutiker som säljer folköl och en 
restaurang med utskänkningstillstånd på centralorten. Tydlig information om tillgängligheten 
till alkoholen från ovanstående källor saknas.  
  
Systembolaget 
 
Systembolagets breda och kvalitetsinriktade sortiment lyfts fram som något positivt av flera 
informanter. En intervjuperson gör jämförelser med den alkohol som handlas utanför Sverig, 
exempelvis vid färjelägen där sortimentet ofta är begränsat, och menar att det förmodligen rör 
sig om olika typer av kunder när det gäller köp av alkohol: 
 

Jag tror att det är en viss kategori människor som handlar tysk sprit och de andra går på 
Systembolaget och köper. Köper du tysk sprit eller öl har du inte ett så pass brett utbud som du har på 
Systembolaget […] så jag tror att det är olika kategorier av människor.  

(IP 6) 
 
När det gäller ungdomars alkoholkonsumtion anger ett flertal intervjupersoner att 
Systembolagets varor inte verkar utgöra någon majoritet av den alkohol som ungdomar 
anskaffar, och som exempelvis kan hittas ute på festplatser, gator och torg. Vad som dock 
noterats av personer som vistas ute bland ungdomarna är att flickorna, oftare än pojkarna, 
konsumerar Systembolagets cider. Den importerade ölen är dock i en övervägande majoritet 
vilket belyses nedan:  
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När vi jobbar ute på fältet handlar det ju inte om Systembolagets ölburkar som vi hittar på 
festplatser, utan det är ju alltså import.  

(IP 11) 
 

EU-spriten, eller svartspriten, kostar ju lika mycket eller lika lite som en folköl. Och som ungdom 
vilket väljer du då? Det är ju givet att man väljer den som är starkare och ger mest effekt för 
pengarna. Så därför tror jag att svartspriten är ett större problem än Systembolaget. 

(IP 1) 
 
Systembolagets representant säger även följande utifrån att ha hört kunder klaga över 
förhållandevis dyra Systembolagspriser: 
 

Ibland hör man ju hur kunder suckar och säger att; ”det är bättre att åka till parkeringen på […], 
där är det billigare”. 

(Systembolaget d, 2006) 
 
Importerad alkohol 
 
Den importerade alkoholen uttrycks av flertalet informanter vara den, i dagsläget, mest 
allvarliga faktorn för en ohälsosam alkoholkonsumtion. Detta gäller för såväl den legala 
importen, i form av vuxnas privata införsel, som för illegal importerad alkohol, via lastbilar 
med alkoholmängder långt över tillåtna införselkvoter. Ungdomar anskaffar alkoholen från 
såväl direkta som indirekta langare vilket nedan belyses: 
 

Dels finns ju dem som köper hem och säljer och sen kanske att föräldrarna har köpt hem stora 
mängder som står och ungdomarna kan plocka utan att dem märker det. Det kan ju vara ett 
problem.  

(IP 9)  
 

Sen är det ju införseln, för det är ett elände. Om det nu är så att föräldrarna handlar hem väldigt 
mycket och har plattor stående och då kanske har så mycket så att de inte har kontroll över om 
ungdomar är där och tar några burkar. 

(IP 7) 
 
Den importerade alkoholen, och då främst tysk öl, hävdas också utgöra en tydlig majoritet av 
den alkohol som fältarbetande personal finner spår av ute bland ungdomarna. Idag anges det 
allt lättare att kunna få tag på alkohol, då langarna av importsprit blivit fler och idag är mer 
eller mindre diskreta: 
 

Att man säljer vid dörr till ungdomar eller till och med från bilar. De kan ju bromsa in vid en 
trottoar när de ser några ungdomar som står, och veva ner rutan och fråga om de ska köpa lite tysk 
öl eller så. De har ju bagaget fullt. Javisst, det är klart de köper.  

(IP 6) 
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Effekterna av den ökade importen av såväl privat som insmugglad alkohol har ännu inte till 
fullo gjorts synlig, menar en informant. När dessa väl åskådliggörs finns kritiska konsekvenser 
att vänta vilka kommer att kosta samhälle enorma summor. En informanten säger: 

 
Jag tror inte att vi har sett på det här än. Det kommer först om några år när vi ser resultatet av det, 
för det är ju ändå en ganska ny företeelse just med privatimporten. 

(IP 11) 
 
Hembränning 
 
Ett flertal informanter upplever att förekomsten av hembränning i kommunen har minskat 
radikalt under senare år. En intervjuperson påstår till och med: 
 

Hembränningen finns ju inte längre.  
(IP 12) 

 
Vissa intervjupersoner uppger att polisen har satsat en stor mängd tid och resurser för att på 
olika sätt minska förekomsten av hembränning, vilket tidigare varit vanligt förekommande i 
kommunen. Beslagen av hembränningsapparater har minskat drastiskt och få beslag av 
hembränt görs numera ute på festplatser och kring storhelger. Flera informanter ser att detta 
skulle kunna vara en effekt av att Systembolaget etablerats i kommunen medan vissa 
framhåller att de drastiskt höjda privata införselkvoterna gjort det mer omständligt och 
oekonomiskt att fortsätta bränna själv. Om Systembolaget kontra hembränning säger en 
informant:  
 

Fördelarna med ett Systembolag är ju möjligheterna att köpa bra produkter och det är ju i alla fall 
en viss konkurrens till dem som bränner själva. 

(IP 3) 
 
En del är mer tveksamma till om minskningen beror på Systembolagsetableringen eller inte 
medan andra gör mer eller mindre tydliga kopplingar och ser distinkta samband:  

 
Jag har för mig att de sa att hembränningen minskade när man fick ett Systembolag, men det är ju 
bara en hörsägen och jag vet inte om det stämmer […] men det är väl kanske logiskt att det är så. 

(IP 2) 
 
Den förändrade alkoholtillgängligheten i kommunen åskådliggörs på ett mer uttrycksfullt sätt 
enligt en informant: 

 
Om jag vore hembrännare skulle jag gå över till att sälja svartsprit istället. 

(IP 6) 
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5.2.2 Möjligheter till tillgänglighetsbegränsning 
 
Nedan resoneras kring vilka olika åtgärder kommunen uppfattar som redskap för att begränsa 
alkoholtillgängligheten, ett mycket viktigt led i det alkoholförebyggande arbetet enligt de flesta 
informanter. 
 
Kontrollera åldersgränser  
 

Det finns ju en åldersgräns och följdes den så skulle aldrig ungdomar få tag på alkohol, alltså i den 
perfekta världen. 

(IP 1) 
 
Att kontrollera åldersgränserna för alkoholinköp utgör, enligt flera informanter, ett av de mest 
tydliga och konkreta instrumenten för att begränsa alkoholtillgängligheten för minderåriga. Då 
det gäller folkölsförsäljning, sker detta i form av så kallade provköp fyra gånger per år, dels i 
kommunens regi men även enligt Systembolagets egna interna kontrollrutiner. I båda fallen 
testas expeditens förmåga att efterfråga legitimation av personer som misstänks vara för unga 
för ett köp. Inom Systembolaget är varje expedit skyldig att efterfråga legitimation på alla 
han/hon misstänker vara under 25 år och detta trots att gränsen går vid 20 år för att få handla. I 
livsmedelsaffärer går gränsen för att handla folköl vid 18 år. Vikten av att försöka begränsa 
tillgängligheten genom åldersgränser belyses på följande sätt: 

 
Det här med att förbättra tillsynen det begränsar ju också tillgången, eller stoppar upp lite i alla 
fall. 

(IP 7) 
 

Vad tillsynen av folkölsförsäljningen anbelangar, uppger en informant att tillsynsmannen får 
en chans att lotsa en handlare, som misskött sin legitimationskontroll, att komma på ”rätt väg 
igen”. En positiv trend som framkommer är att fler affärsbiträden, oftare än tidigare, idag 
efterfrågar legitimation vid folkölsförsäljning.  
 
Enligt Systembolagets interna rutiner, vilket även ovan (i punkt 2.5.2) presenterats, 
förekommer oanmälda kontroller fyra gånger per år i varje Systembolagsbutik. I den aktuella 
kommunen har kontrollerna av legitimation efterföljts med mycket goda resultat, vilket även 
framhålls av bland annat en informant som hävdar:  
 

När man talar om åldersgränser är de ju stenhårda. Och de är stenhårda när det gäller langning 
också, de är duktiga på det. Jämför du dem som säljer folköl i butik så är ju Systembolaget mycket 
mycket duktigare på det. Jag tror inte att man i butik när det gäller folköl, att man misstänker någon 
som man har misstanke om att langa […] utan det är nog bara sådant som man tycker att man får 
acceptera, ”vad kan jag göra åt det” tycker man då. 

(IP 6) 
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Förhindra langning 
 
Citatet ovan belyser även arbetet med att försöka att förhindra langning samt att Systembolaget 
i detta sammanhang har mer tydliga och strikta rutiner för ålderskontroll än butiker med 
folkölsförsäljning. Några informanter uttrycker också en viss ovisshet inför att man inom 
detaljhandeln är lika observant som Systembolaget på att misstänkta och konfrontera personer 
som misstänks langa. 
 
När det gäller den butiksrelaterade langningen uttrycker flera av de intervjuade att det 
förefaller vara nästintill omöjligt för Systembolag och andra butiker att fullt ut kunna 
kontrollera att såld alkohol, till person med åldern inne, inte langas vidare efter ett köp och 
varorna väl lämnat butiken. En informant understryker detta dilemma enligt följande: 
 

Det är inte alltid det händer utanför porten utan det kan ju hända tre gator bort eller två kvällar 
senare någonstans och det har ju inte dem en aning om. Så det är ju väldigt svårt att stoppa och det 
tror jag inte kan vara Systembolagets uppgift, när det väl kommit utanför dörren. 

(IP 1) 
 
Den andra formen av langning rör såväl den legalt som den illegalt importerad alkoholen. 
Direkta, likväl som indirekta langare (ovan definierade) av importerad alkohol upplevs enligt 
flera informanter ha ökat under senare år och detta i takt med att de privata införselkvoterna 
sedan ett antal år tillbaka successivt utvidgats. Om direkt langning säger en intervjuperson: 
 

Sen finns det ju säkert dem som ägnar sig åt detta till ganska stor del. Att det kommer på olika slags 
sätt, från leveranser med lastbilar och så.  

(IP 9) 
 

När det gäller langning till minderåriga framhävs en speciell problematik i och med ett behov 
för minderåriga att få behålla sin langare: 
 

Det är svårt att få fatt på dem för det är ju ingen som vill tjalla på dem direkt, för då förlorar de ju 
sin langare. Och det är ju vuxna som langar till barn faktiskt.  

(IP 2) 
 

Flera hävdar att polisen på olika sätt försökt förhindra langning, bland annat genom att besöka 
folk man vet langar och således ”störa dem”. Men flera intervjupersoner inser att detta arbete 
ställer fortsatt hårda krav på hela närsamhället, där polisen endast utgör en part.  
 
Alkoholtillstånd 
 
En informant framhåller att utfärdandet av alkoholtillstånd skall följa vissa förebyggande och 
tillgänglighetsbegränsade riktlinjer. Exempelvis skall inte alkoholtillstånd utfärdas i anslutning 
till en skola eller fritidsgård, där många ungdomar rör sig. Detta klassas i så fall som en 
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alkoholpolitisk olägenhet. När det gäller alkoholhandläggningen av serveringstillstånd, 
uttrycker vissa informanter dock en oro kring att alkohol allt oftare finns att tillgå ute i 
samhället på platser som tidigare varit alkoholfria. Exempel som framkommer är på 
idrottsarenor, på badplatser och i bowlinghallar. En person understryker vikten att inte 
tillhandahålla alkohol i miljöer där barn och minderåriga ungdomar också vistas: 
 

Jag är väldigt mycket emot att man säljer öl i samband med idrottsevenemang, det hör inte ihop. Vi 
som vuxna som finns där måste vara förebilder och inte sitta och dricka alkohol där det finns barn. 

(IP 10) 
 
En typ av alkoholförebyggande åtgärd, som flera intervjupersoner fäster uppmärksamhet vid, 
är utfärdandet av tillfälliga alkoholtillstånd. Dessa tillstånd utfärdas för närvarande i större 
utsträckning än tidigare inom kommunen. I samband med ett årligen återkommande 
arrangemang på en av kommunens festplatser, vilket flera intervjupersoner nämner, har man 
sedan några år tillbaka fått arrangören att ansöka om just tillfälliga serveringstillstånd. Detta i 
form av att ett öltält numera finns på festområdet. Flera intervjupersoner berättar om det under 
tidigare år utbredda problemet med okontrollerad fylla i samband med denna fest och en 
informant minns: 
 

Vi hade ju kollegor här från […] som hjälpte oss och de hade ju knappt aldrig sett något värre 
fylleslag. 

(IP 4) 
 
Sedan tillfälliga tillstånd börjat utfärdas förtärs alkoholen under mer kontrollerade former. 
Ordningsvakter finns både i öltältet och på det övriga festområdet och nödvändiga 
säkerhetsåtgärder tillämpas numera i större utsträckning än tidigare. Även den egenmedhavda 
alkoholen kan numera lättare kontrolleras och förhindras inne på området, något som tidigare 
utgjorde ett mycket stort problem. Att trenden vänt belyses enligt en informant:  

 
Förr gick ju ryktet om att det var så stökigt och bråkigt men sedan man för några år sedan började ge 
dem serveringstillstånd för öl på området blev det ju mycket bättre, för då fick man ju inte heller ta 
med sig sin egen sprit in, vilket man hade förr. Så att inne på området är det nu jättebra förstår jag.  

(IP 6) 
 

5.2.3 Systembolagets betydelse för kommunen 
 
Angående Systembolagets betydelse för den aktuella kommunen sammanfattar citatet nedan 
flera av de resonemang som studieinformanterna fört i frågan: 
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När jag hör folk prata om Systembolaget tycker ju alla att det är jättebra på alla sätt. Man behöver 
inte köa och man tycker det är skönt att ha det nära. Men ur ungdomsperspektivet tror jag inte att det 
spelat någon roll.  

(IP 10) 
 
Situationen i kommunen, innan det att Systembolaget etablerades i kommunen, beskrivs av 
flera informanter. Det som framkommit är det förr fanns en möjligheten att via ett 
Systembolagsombud på centralorten beställa Systembolagets produkter, vilka några dagar 
senare kunde hämtas ut. Denna process krävde planering av alkoholinköpen och alternativet 
var att besöka något av angränsande kommuners Systembolag och handla där. Med anledning 
av detta uppger flera att även andra inköp och ärenden uträttades på den ort där ett 
Systembolag fanns. Flera informanter hävdar att det således är positivt att ha fått ett 
Systembolag till kommunen, då fler upplevs stanna kvar i hemkommunen för att göra övriga 
inköp och uträtta ärenden. Detta har kommit att gynna den övriga handeln i kommunen och en 
informant säger: 

 
Hela samhället här har ju förändrats och jag kan inte se några negativa aspekter med att 
Systembolaget kommit hit. […] Den stora förändringen är ju att det är mer handel här över lag, och 
absolut mer liv och rörelse.  

(IP 9) 
 
Flera upplever det också positivt att ett Systembolag nu finns på ett närmre avstånd. Detta ökar 
den sociala kontrollen i kommunen, trots att Systembolaget i sig bidrar till en ökad tillgång till 
alkohol. Flertalet informanter upplever dock inte att Systembolagets etablering i kommunen 
haft någon nämnvärd effekt då det gäller den totala konsumtionen. Vissa intervjupersoner 
hävdar att någon trend över en ökad alkoholkonsumtion totalt sett eller fler alkoholrelaterade 
problem på grund av Systembolagets etablering, inte kan urskiljas: 
 

Jag kan inte se att när det gäller alkoholen, at det skulle vara någon som dricker mer än tidigare eller 
att det skulle vara fler som har problem, det har dem inte sett. 

(IP 9) 
 
Det känns lite som att det är andra krafter man kämpar emot just nu. Systembolaget har ju ändå 
funnits ganska länge och det är ju inte det som gör att konsumtionen ökar.  

(IP 2) 
 
Någon specifik ökning av alkoholrelaterad brottslighet (exempelvis trafikonykterhet) på grund 
av Systembolagets öppnande, har inte heller kunnat konstateras. Flera informanter hävdar även 
att de människor som vill köpa alkohol ser till att göra det oavsett om Systembolaget finns på 
nära håll eller på annan ort. Detta uppges gälla oavsett om det gäller ”normalkonsumenter” 
eller personer med ett mer renodlat alkoholmissbruk. Om detta säger en informant: 
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De personer som kan tänka sig att sätta sig och köra berusade, de kör nog oavsett var Systemet finns. 
[…] De vill bara ha tag på sin alkohol. 

(IP 5) 
 
Vissa av de intervjuade personerna uttrycker dock en osäkerhet över huruvida importen av 
alkohol skulle öka om det var så att Systembolag inte hade funnits i kommunen. En informant 
hävdar dock: 

 
Hade du frågat mig för tre år sedan hade jag svarat annorlunda, innan det var så vanligt med den 
tyska spriten. Då hade jag säkert sagt att ett Systembolag skulle innebära en nackdel för de som har 
bekymmer med spriten.  

(IP 6) 
 
Som ovan diskuterats uttrycker några av informanterna att Systembolaget har en något 
motstridig roll i samhället, då de trots allt är den part som distribuerar en mycket stor del av 
alkoholen i dagens samhälle. Flera betraktar ända Systembolaget som den kanske viktigaste 
parten när det gäller att kontrollera åldersgränsen och i det längsta förhindra försäljning till 
berusade personer samt misstänkta langare. En intervjuperson säger följande om 
Systembolagets ansvar: 
 

De har ju ett stort ansvar. Och de är ju, när man talar om åldersgränser stenhårda: Och de är 
stenhårda när det gäller langning också. De är duktiga på det.  

(IP 6) 
 
5.3 Övrigt resultat  
 

5.3.1 Alternativet till Systembolagets monopol 
I samband med intervjupersonernas resonemang om Systembolagets roll och funktion 
framkom även åsikter om den alternativa situation som skulle uppstå om Systembolagets 
monopol skulle upphävas. En informant uttrycker bekymrat: 
 

Risken är ju stor att det fallerar helt om det finns på för många platser. 
(IP 12) 

 
Denna oro över hur samhällsutvecklingen skulle te sig om det vore möjligt att köpa alkohol i 
vanliga livsmedelsbutiker, belyses av flera intervjupersoner. Problem med tillsyn, utbildning 
för personal och längre öppettider framkommer som kritiska faktorer i sammanhanget: 

 
Om vi sen talar om att vi inte hade ett Systembolag utan att man skulle kunna köpa vin i vanliga 
mataffärer, då håller jag ju på Systemet vilket ändå står för en viss kvalitet och en helt annan 
övervakning än om det finns sprit att tillgå på många ställen. 

(IP 3 ) 
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Jag tror att det (Systembolaget) är till alkoholpolitiskt gagn. I synnerhet idag då alternativet är att 
Systembolaget inte finns kvar, då blir jag orolig. Fri tillgång i butiker, outbildad personal – vem 
bestämmer deras direktiv? Vad har politikerna för styrmedel då för ICA-handlare, öppettider, 
legitimationskrav, ungdomar? Det ser jag ju som mörkt om man jämför med Systembolaget. Jag ser 
egentligen inget alternativ. 

(IP 4) 
 

5.3.2 Förbud mot offentlig alkoholförtäring 
 
Efter påtryckningar från bland annat polis, har kommunen infört ett förbud mot att förtära 
alkohol på allmän plats och förbudet finns sedan ett antal år tillbaka inskrivet i den kommunala 
ordningsstadgan. Efter att de första fallen ertappades och ryktet började spridas om att offentlig 
alkoholförtäring blivit en kriminell handling, kom läget att förändras: 
 

Så fort man tog de två, tre, fyra, fem första, då sprider det sig ganska fort. Men till slut får man en 
medvetenhet hos dem som dricker alkohol - att på allmän plats gör man inte det. 

(IP 4) 
 
Detta förbud uppfattar vissa informanter vara en bidragande faktor till att den tidigare 
problematiska och utbredda ungdomsfyllan minskat på kommunens gator och torg, där 
ungdomar mestadels hållit till under kvällar och helger. En intervjuperson menar: 

 
Det har varit så lugnt, fredag efter fredag efter fredag. Det finns inga ungdomar kvar. Fler är på 
gården idag. 

(IP 10) 
 

En person antyder dock att ungdomsfyllan eventuellt bara förflyttats till annan plats och i 
praktiken fortfarande kvarstår förutom att det inte syns tilloffentligt i samma utsträckning 
längre. Om mindre alkohol konsumeras generellt på grund av detta förbud kan ingen säkert 
säga, men att det blivit lugnare ute i lokalsamhället konstateras av flera. Citatet nedan detta: 
 

Jag kan ju inte säga att det blivit mer fylla ute på gator och torg utan snarare tvärtom. Men om det nu 
innebär att ungdomarna dricker mindre än vad de gjorde för sex, sju år sedan det vet jag inte. De 
kanske bara dricker på andra ställen? 

(IP 5) 
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6. D I S K U S S I O N 
 
6.1 Resultatdiskussion  
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka vad som händer i en kommun när 
alkoholtillgängligheten förändras och detta med en specifik tonvikt vid betydelsen av att 
Systembolaget etablerats i kommunen. Kommunens alkoholförebyggande arbete utgjorde en 
central utgångspunkten för att besvara denna forskningsfråga. Nedan kommer ett antal aspekter 
av studiens resultat att riktas ett mer fördjupat resonemang 
 
Alkoholkällorna 
 
Hembränd alkohol som tidigare i kommunen var ett mycket vanligt förekommande inslag, 
uppfattas i dagsläget förekomma allt mer sällan. Denna utveckling i kommunen följer således 
den nationella trend som kan urskiljas för hembränd alkohol vilket konstateras både av 
Leifman (2002) och av CAN (2005). Flera informanter menar att denna minskning är en direkt 
följd av Systembolagsetableringen och att tidigare konsumenter av hembränning börjat handla 
på Systembolaget istället. Andra hävdar att ökade privata införselkvoter och en illegal import 
gjort det omständligt och onödigt för hembrännare att fortsätta sin verksamhet. Flera menar 
även att de som tidigare brände själva nu eventuellt övergått till att distribuera privatinförd öl 
och sprit istället.  
 
Antalet langare av importen lär ha ökat och metoderna för detta blivit allt mer indiskreta. Den 
importerade alkoholen finns idag praktiskt taget överallt, lagligt såväl som olagligt, vilket flera 
intervjupersoner framför. Det resonemanget kring kommunens ökade alkoholtillgänglighet 
ständigt verkar återkomma till är således att den ökade mängden importerad alkohol, är det 
idag största hotet mot den alkoholrelaterade hälsan, och inte Systembolaget. I sammanhanget 
utgör ungdomar en i synnerhet utsatt grupp, vilket också Andréasson et al. (2001) fastställt.  
 
Statistik från 2005 visar att av den totala mängden anskaffad alkohol under året, beräknades 46 
procent vara köpt på Systembolaget, 26 procent komma från privat införsel, 16 procent från 
restauranger och livsmedelsbutiker samt tio procent ha anskaffats via illegal hembränning och 
smuggling (CAN, 2005). En helt rättvis bild av försäljning och distribution av alkohol är dock 
svår att få, mycket på grund av att illegal försäljning och framställning av alkohol med största 
sannolikhet rymmer stora mörkertal (Socialstyrelsen, 2001). Resultaten från denna studie kan 
sålunda relateras till ovanstående uppgifter då flera informanter uttrycker att omfattningen av 
den såväl legalt som illegalt importerade alkoholen, är svår att uppskatta. Det visar sig dock 
tydligt att kommuninvånarnas dryckesvanor och sortimentspreferenser varierat och pendlat i 
takt med att alkoholtillgängligheten i kommunen förändrats. Den tidigare hembränningen har 
bytts mot importerad alkohol eller något ur Systembolagssortimentet. Ungdomar väljer hellre 
det tyska, starkare och billigare ölet än den lika dyra, men svagare folkölen i livsmedelsbutiker. 
Det som tidigare ansågs högst gångbart ur alkoholkonsumtionssynpunkt verkar ha övergetts för 
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något billigare, starkare och/eller något mer bekvämt. Och mörkertalen finns där vilket flera 
intervjupersoner antyder.  
 
Systembolaget framställs av flera informanter som ett ytterst viktigt kontrollorgan och trots sin, 
till viss del, motsägelsefulla roll, anser man att Systembolaget, ur ett alkoholskadeperspektiv 
ändå har en ovärderlig funktion att fylla. Men som en intervjuperson belyste; ”det är andra 
krafter man kämpar mot nu” varav föräldrars privata införsel eller indiskreta bagagelucke-
langare bara är några av exemplen på detta växande problem – ett problem där ungdomarna 
återigen utgör en utsatt grupp som en av de största riskkonsumenterna i dagens samhälle 
(CAN, 2005) med en allt större tillgång till alkohol. 
 
Systembolaget 
 
I praktiken ökades alkoholtillgängligheten i den aktuella kommunen så fort dörrarna till 
Systembolagsbutiken på öppningsdagen slogs upp. Flera informanter menar att Systembolaget, 
trots sin verksamhetsinriktning av alkoholdrycker, bidragit till bland annat en positiv 
utveckling av kommunens övriga handel. Fler kommuninvånare väljer numera att stanna kvar i 
hemkommunen för att handla och uträtta ärenden. Närheten till Systembolaget innebär inte 
bara kortare kötider och mindre planering, den möjliggör och bidrar också till en ökad social 
kontroll i kommunen. Systembolaget betraktas av i stort sett samtliga informanter som en 
mycket viktig part med ett omfattande och betydelsefullt ansvar när det gäller att försöka 
begränsa alkoholtillgängligheten för dem som inte har åldern inne. Detta överensstämmer med 
den roll som Systembolaget tillskrivs av Regeringskansliet (2002) när det gäller att begränsa 
skadliga effekter av alkoholbruk. Resultat överensstämmer även förhållandevis väl med 
Systembolagets egna övergripande verksamhetsmål; om att förhindra langning och köp till 
unga människor under 20 år. Detta genom en strävan att sälja alkohol under ordnade och 
kontrollerade former (Systembolaget a, 2006). Informanterna i denna studie bekräftar att man 
från Systembolagets håll är mycket duktig på att hantera langare och framstår som stenhårda då 
det gäller legitimationskontroller. Det senare kan av Systembolagets representant i den 
studerade kommunen bekräftas, då man under senare års internkontroller efterfrågat 
legitimation i så gott som samtliga fall. (Systembolaget d, 2006).  
 
Tillgänglighetsbegränsande strategier i form av bland annat prisreglering på alkohol (vilket 
ryms inom Systembolagets affärsidé) utgör enligt Mosher (1999) ett effektivt sätt för att på 
lång sikt reducera de negativa effekterna av alkohol för ungdomar. På det hela taget framför 
informanterna en förhållandevis likartad bild av Systembolaget och menar att Systembolaget 
gör det som står i deras tillgänglighetsbegränsande makt, med främsta fokus på underåriga och 
man gör det bra. 
 
Att Systembolagsetableringen skulle ha medfört negativa folkhälsoaspekter, som en ökad 
alkoholkonsumtion och/eller fler alkoholrelaterade brott, har inga intervjupersoner kunnat 
bekräfta. Men trots att denna studie inte avsett att argumentera för Systembolagets ”vara eller 
icke vara”, förefaller det ändå som att resonemanget ovan talar för att det statliga monopolet är 
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ett mycket viktigt alkoholskadeförebyggande instrument i Sverige. Detta hävdar såväl studiens 
informanter som Regeringskansliet (2002) i sin samlade alkoholpolitik för folkhälsan.  
 
Ett antal av studiens intervjupersoner kom att resonera kring den alternativa situation som 
skulle kunna uppstå om Systembolaget fråntogs sitt monopol. Flera informanter kan inte tänka 
sig ett annat, bättre fungerande alternativ till Systembolaget. Det är således med skepsis och 
oro som intervjupersonerna betraktar eventuella följder av ett fritt monopol och en 
alkoholförsäljning förlagd på övrig detaljhandel. Paralleller kan dras till studier av Tatlow et al. 
(2000) samt Zhu, Gorman och Horel (2004) vars forskningsresultat kunnat påvisa samband 
mellan antalet försäljningsställen av alkohol och alkoholrelaterad problematik. Tatlow et al. 
(2000) presenterar i sin studie från San Diago i USA (där motsvarigheten till det svenska 
alkoholmonopolet inte existerar) tydliga samband mellan antalet alkohollicenser och 
förekomsten av alkoholrelaterade vårdtillfällen. Detta medan Zhu, Gorman och Horel (2004) 
konstaterade att tätheten av försäljningsställen av alkohol kan fungera som en förutsägande 
faktor för utbredningen av grovt våld, med exempel från två amerikanska städer i Texas. Deras 
slutsats är att alkoholtillgänglighet är en fundamental faktor när det gäller alkoholprevention 
med syfte att reducera alkoholrelaterade problem i lokalsamhällen. 
  
Offentlig konsumtion 
 
Trots den, av olika anledningar, ökade alkoholtillgängligheten i kommunen upplever flertalet 
informanter att den tidigare, mycket utbredda ungdomsfyllan i drastiskt minskat under senare 
år. Flera intervjupersoner, bland annat polis och nattvandrare, vittnar om att färre ungdomar i 
dagsläget är ute på kvällar och helger och att det är betydligt lugnare på kommunens gator idag 
än tidigare. En tänkbar anledning till detta är det förbud mot att förtära alkohol på offentlig 
plats, som sedan några år tillbaka införts. En viss osäkerhet råder dock i och med att det finns 
en risk för kommunens ungdomar fortfarande konsumerar alkohol i samma utsträckning som 
tidigare och att drickandet endast förflyttats inomhus eller till andra platser, där polis, 
nattvandrare och fältassistenter normalt inte rör sig. Enligt Klingeman (2001) har juridisk 
reglering av alkohol, i form av lagstiftning, inte samma påverkan på offentligt drickande som 
sociala normer och attityder. Är samhällets attityd till offentlig alkoholkonsumtion tolerant och 
tillåtande, resulterar detta i regel i en högre grad av arrestering på grund av offentlig berusning. 
Kan däremot sociala normer och attityder till alkohol förändras mot mer restriktiva 
förhållningssätt torde offentligt berusningsbeteende, totalt sett minska i större utsträckning 
(Klingeman, 2001). Risken i den studerade kommunen är att problemet i praktiken inte 
försvunnit utan gjorts mer osynlig och detta eventuellt på grund av en rädsla för att gripas för 
offentlig berusning.  
 
Om konsumtionen bland ungdomar, totalt sett, har ökat, minskat eller rentav är oförändrad, kan 
denna studie inte besvara. Men om det i praktiken är som vissa intervjupersoner hävdar; att fler 
ungdomar aktiverar sig inom fritidsgården, eller på annat sätt håller sig undan alkohol, så bör 
lämpligen kommunens alkoholförebyggande arbete ha burit frukt. Klingemans (2001) 
resonemang pekar i alla fall på vikten av att alkoholförebyggande arbete i hög grad borde 
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inriktas på att försöka generera attitydförändringar, vilket den aktuella kommunen i hög grad 
också fokuserat på.  
 
Det alkoholförebyggande arbetet 
 
Flertalet av studiens informanter upplever att det förebyggande arbetet för tillfället tilltar och 
vidareutvecklas samt att samverkan kring alkoholrelaterade frågor ”ligger i tiden”. Flera 
framtida satsningar har under den senaste tiden initierats och framtiden ser enligt flera 
informanter ljus ut. Ungdomar och deras föräldrar ska riktas fortsatt stöd vilket står i tydlig 
förankring med nationella handlingsplaner (Regeringskansliet, 2002). I synnerhet har 
målområdet om att försöka försena ungdomars alkoholdebut implementerats i flertalet av 
informanternas respektive verksamheter och praktiska arbeten. Detta anser flera 
intervjupersoner vara en av de allra viktigaste alkoholförebyggande insatserna i samhället, eller 
som en intervjuperson benämner det; ”att förhindra nyrekryteringen”.  
 
Flertalet intervjupersoner nämner att en alkoholliberal attityd råder bland kommunens vuxna 
befolkning, vilket kan betraktas som en starkt påverkande faktor i en eventuell nyetablering av 
unga alkoholkonsumenter. Detta då ungdomar påverkas mycket starkt av såväl föräldrars som 
den allmänna inställningen till alkohol (Folkhälsoinstitutet, 2006). Denna, i kommunen 
negativa tradition, av alkoholliberala attityder bland vuxna, har till viss del dock förändrats 
under senare år. Flera intervjupersoner vittnar om att ett större föräldraengagemang idag råder i 
kommunen, bland annat med hjälp av den ökade nattvandringen. Man upplever sig även ha 
funnit bättre samtalsstrategier gentemot föräldrar och den alkoholliberala attityden verkar till 
viss del börja klinga av. Trots detta framhåller informanter att de föräldrar som kanske bäst 
skulle behöva nås, fortfarande är svårfångade och alltjämt utgör ett problem.  
 
Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2006) är det troligt att olika förebyggande insatser som riktas 
mot föräldrar, i en hög grad bidrar till att minska alkoholtillgängligheten i hemmet. Om man 
som förälder bättre lyckas förmedla restriktiva normer kring alkohol kan detta bidra till att i 
högre utsträckning utveckla barns och ungas olika kompetenser. Föräldraprogram med 
inriktning på socialt samspel och kommunikation har visat sig effektiva då det gäller att minska 
förekomsten av ungdomars utagerade beteendeproblem vilka också utgör en avsevärd risk för 
en ohälsosam alkoholkonsumtion senare i livet. 
 
Vikten av familjerelaterade insatser samt risk- respektive skyddsfaktorer i det 
alkoholförebyggande arbetet (Andréasson, 2002), har även inom den studerade kommunen 
hörsammats. Exempel gällande detta är en utveckling av skolämnet Livskunskap som ett 
viktigt forum med syfte att stärka barn och ungdomar så att framtida risk- eller missbruk kan 
förebyggas. Då alkoholförebyggande arbete, enligt studiens informanter ofta utgör komplexa 
och högst tidskrävande processer bör långsiktighet alltid prioriteras i alkoholpreventiva projekt 
och satsningar (Kvillemo, 2006). 
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Orden nedan kom att avsluta en av mina nio intervjuer och personen som uttalade dem kom att 
skrattade lätt efteråt. Han menade att man i det alkoholpreventiva arbetet aldrig får ge upp. Lite 
får göras på ett håll och ytterligare lite på ett annat. Sen, till slut, ser man hur fint det faktiskt 
blev:  
 

Man får så ett litet frö här och ett litet frö där och till slut så blir det en liten ros. 
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6.2 Slutsatser 
 
De slutsatser som kan dras av denna studie är att Systembolagets etablering i kommunen 
bedöms som positiv ur flera aspekter. Systembolaget upplevs dessutom spela en viktig roll när 
det gäller tillgänglighetsbegränsningen av alkohol i kommunen. Etableringen upplevs inte 
heller ha bidragit till att alkoholkonsumtionen ökat eller att fler alkoholrelaterade problem 
uppstått. Alternativet till Systembolaget, med en istället fri alkoholförsäljning i övrig 
detaljhandel, utgör inget (ur folkhälsosynpunkt) rimligt alternativ.  
 
Den importerade alkoholen upplevs vara den alkoholsort som mest drastiskt ökat i omfång. 
Detta såväl för samhället i stort som i den aktuella kommunen. Importen tycks även vara det 
största hotet när det gäller skadligt alkoholbruk och främst i samband med ungdomars 
alkoholkonsumtion. Hembränningen har däremot minskat i kommunen vilket kan ha sin 
förklaring i Systembolagets etablering och/eller i och med en ökad alkoholimport.  
 
Kommunens tidigare utbredda problem med offentlig ungdomsfylla under kvällar och helger 
upplevs också ha avstannat. På grund av bland annat förbudet mot offentlig alkoholförtäring 
finns risken att fyllan endast osynliggjorts mer men i själva verket kvarstår fast på annan plats.  
 
Samverkan i det lokala alkoholförebyggande arbetet har uppmärksammats som mycket 
angeläget och ett stort antal olika aktörer engagera och dessa frågor ”ägs” gemensamt inom 
kommunen. Att politikerna stödjer och prioriterar det förebyggande arbetet torde vara en 
positivt bidragande faktor till att fler alkoholförebyggande projekt den senaste tiden initierats. 
Avslutningsvis kan det konstateras att den primära fokuseringen i kommunens 
alkoholförebyggande arbete läggs vid att förhindra nyetableringen av unga till ett riskfyllt och 
skadligt alkoholbruk. Detta ligger även i linje med nationella handlingsplaner för att förebygga 
negativa effekter av alkoholkonsumtion. 
 
6.3 Förslag på vidare forskning 
 
Denna studie kom att ta en naturlig riktning gentemot gruppen ungdomar, något som inte från 
början varit en självklar utgångspunkt. Detta kan eventuellt förklaras av att intervjupersonerna 
spontant kom att förknippa alkoholförebyggande arbete och insatser med just ungdomar. Av 
denna anledning skulle det vara intressant att som en fortsättning även intervjua ungdomar om 
deras syn på alkoholkonsumtion, tillgänglighet och förebyggande verksamheter i olika 
sammanhang runt om i kommunen. Vilken förändring ser dem har skett gällande konsumtion 
och vad anser de själva vara viktiga ”skyddsfaktorer” mot ett riskabelt alkoholbruk? 
 
Vidare skulle det vara intressant att fokusera på den vuxna befolkningen - på dem över 20 år, 
med rätt att handla på Systembolaget och/eller att köpa den tillåtna kvoten utländsk alkohol. 
Således skulle resonemang kring vuxnas konsumtion vidare kunna utforskas, vilket bland annat 
vore intressant av den anledning som inledningsvis i denna uppsats berördes, nämligen att 
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alkoholen i ”lagom” mängd av de allra flesta anses som något gott, nyttigt och trevligt. För 
kanske kan det vara så att gränserna för ”lagom” kommit att förskjutas och förändras? 
 
De praktiska exemplen på alkoholförebyggande arbete i kommunen är med säkerhet fler än vad 
denna studie kunnat visa vilket i sig är en intressant aspekt. Förebyggande verksamheter 
bedrivs nämligen på många plan, med olika strategier och av ett mycket stort antal aktörer, 
samtidigt. Därför anser jag det även vara angeläget att vidare utvärdera olika typer av 
samverkan med anknytning till alkoholförebyggande verksamheter och insatser och till vilken 
grad samhällets samlade kunskaper och kompetenser tas tillvara i dessa sammanhang. Detta för 
att i slutänden kunna se om de goda resultat, som initialt eftersträvats, i praktiken verkligen 
skapats (Kvillemo, 2006). 
 
Någon tidigare studie av denna typ har inte kunnat påträffas varför jag anser det vara angeläget 
att fler undersöker sambandet alkoholtillgänglighet och alkoholförebyggande insatser på lokala 
arenor. Att på detta sätt studera en enskild kommun har varit mycket intressant och lärorikt, 
vilket jag uppmanar fler personer med folkhälsokompetens att göra. Ett spännande arbete 
väntar Er då! 
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8. B I L A G O R  
 
IInntteerrvvjjuugguuiiddee      B i l a g a  1 
          
PPrreesseennttaattiioonn  

• Presentation av intervjuaren och om studiens syfte  
• Avstämning av att informationsbrevet mottagits och godkänts. Frågor eller oklarheter? 
• Godkännande av att intervjun spelas in på band? 
• Information om rätten att avbryta och om konfidentialitet. 
• Övriga frågor? 

 
IInnlleeddnniinngg  

o Yrkestitel 
o År i tjänsten 
o På vilka olika sätt kommer Du/Ni i kontakt med alkoholfrågan i arbetet?  

 
AAllkkoohhoollfföörreebbyyggggaannddee  aarrbbeettee  

• Hur skulle Du/Ni vilja definiera alkoholförebyggande arbete? 
o Hur skulle Du/Ni beskriva Din/Er roll och Ditt/Ert ansvar i detta arbete? 
 

SSaammvveerrkkaann  oocchh  vviikkttiiggaa  aakkttöörreerr    
• Vilken samverkan sker i det alkoholförebyggande arbetet? 
• Vilka andra aktörer ser Du/Ni i det alkoholförebyggande arbetet?  
• Hur skulle Du vilja beskriva deras ansvar? 
• Vilka förändringar kan urskiljas under senare år? 

o Hur ser Du/Ni på Systembolaget som en potentiell aktör och samverkanspart? 
 

ÖÖkkaadd  aallkkoohhoollttiillllggäänngglliigghheett  
• Hur tänker Du/Ni kring en ökad alkoholtillgänglighet i kommunen? 

o Importerad alkohol 
o Hembränning 
o Systembolagets produkter 
o Andra källor? 

• Vilka eventuella kopplingar kan Du/Ni se mellan en ökad alkoholtillgänglighet här i kommunen 
och eventuella hälsoeffekter? 

o Rattonykterhet 
o Våldsbrott 
o Skadegörelse 
o Annat? 
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SSyysstteemmbboollaaggeett  
• Hur ser Du/Ni på Systembolagets roll och funktion?  

o Vilket ansvar bär Systembolaget?  
o Vilka för- respektive nackdelar kan Du/Ni se med ett Systembolag här i 

kommunen? 
 

Finns det något annat Du/Ni skulle vilja lägga till eller vidareutveckla? 
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IInnffoorrmmaattiioonnssbbrreevv        B i l a g a  2 
  

Hej ___!      ___ den ___ 2006 
 
Stort tack för att du önskar medverka i en intervju i samband med mitt C-uppsatsarbete. 
Nedan följer en bekräftelse på det vi per telefon kom överens om: 
 
 

Intervjun kommer att äga rum på Din arbetsplats ___dagen den ___ klockan ___ 
 
 
Det övergripande syftet med min uppsats är att, på uppdrag av IOGT-NTO i ___ undersöka 
vad som hänt, i den kommun Du idag är yrkesverksam i, utvecklats sedan Systembolaget 
etablerades i ___.  
 
Intervjun kommer, utifrån Din specifika yrkesroll, att fokuseras kring Dina tankar och åsikter 
om en ökad tillgång till alkohol i kommunen och vilka eventuella kopplingar till folkhälsan Du 
kan relatera till detta. Vidare intresserar jag mig för vilken roll och vilket ansvar, Du och andra 
aktörer bär i det kommunala alkoholförebyggande arbetet. Det är just Dina erfarenheter och 
upplevelser som är centrala under intervjun. 
 
Nedan följer några etiska aspekter som jag vill att Du läser igenom och förhåller Dig till innan 
vi träffas. Finner Du någon punkt oklar eller otillfredsställande vill jag att Du snarast möjligt 
kontaktar mig. Hör jag inget från Dig innan intervjutillfället utgår jag från att jag har Ditt 
godkännande. 
 

• Med Ditt godkännande kommer jag att banda intervjun då vi träffas. Detta möjliggör att 
jag på bästa sätt ska kunna återge Dina svar vid en kommande analys.  

• Ditt deltagande i intervjun är helt frivilligt. Om Du finner det motiverat har Du alltså 
rätt att när som helst under intervjun avbryta din medverkan. 

• En ambition för framtiden är att en rapportsammanställning kommer att göras 
tillsammans med IOGT-NTO i ___, i vilken inslag från min uppsats i så fall kommer att 
utgöra en informativ del. I denna rapport önskar vi namnge ___ som kommun.    

• I min uppsats garanteras Du full anonymitet vilket innebär att vare sig Ditt eller 
kommunens namn kommer att skrivas ut. Däremot förbehåller jag mig rätten att 
omnämna Din yrkestitel. Observera dock att ett specifikt svar inte avses kunna relateras 
till Dig som person. Detta gäller i såväl min uppsats som en eventuell framtida 
rapportsammanställning, tillsammans med IOGT-NTO.  

• Dina svar kommer att förvaras och hanteras på ett sådant sätt att ingen utomstående 
kommer att kunna tillgodogöra sig dessa. Om Du så önskar kommer Du, innan 
uppsatsen fullföljs, få möjligheten att acceptera att den information Du bistått med, har 
återberättats på ett korrekt och sakligt sätt. 

 
 
Stort tack på förhand och vänliga hälsningar,  
 
Ulrika Englund,  
Hälsoutvecklarstudent vid Örebro Universitet  Telefon: ______   

E-mail: ______   


