
ANSVARSFULL 
ALKOHOLPOLITIK

ÄR DET POLITISKA UPPDRAGET ATT SPARA 
PENGAR ELLER ATT BYGGA VÄLFÄRD





Vad	är	problemet?
• Alkoholnormen
• Hotet mot systembolaget
• Alkohollagen i sig
• Att de nya alkoholvanorna ses som mindre farliga
• Sambanden mellan ohälsa och alkohol/våld etc.



Vad	kan	man	göra?
• Minska	efterfrågan/alkoholnormen?
• Begränsa	tillgängligheten/utbudet	begränsas?
• Hoppas	på	ungdomarna?
• Öka	tillsynen



Hur	blev	det	så	här

• Husbehovsbränningen	förbjöds
• Vi	folkomröstade	om	totalförbud
• Vi	fick	”Brattsystemet”	som	födde	systembolaget
• Motboken	avskaffades	1955	(1944	års	nykterhets	kommitté)
• 60	talets	liberalisering	gav	oss	APU	(Alkoholpolitiska	utredningen)
• Vi	beslutade	att	minska	alkoholkonsumtionen	med	25%	fram	till	2000
• Våra	alkoholvanor	förändras	snabbt,	från	spritland	till	öl	och	vinland
• Vi	är	med	i	EU
• Kvinnorna	tar	över	manliga	vanor



Så skapas folkhälsa

Det sker i samverkan mellan psykosociala faktorer, tilltro 
till sin egen förmåga, tilltro till andra, delaktighet och 
sammanhang. 

Det är dags att betrakta folkhälsan som en minst lika 
strategisk fråga som näringslivets villkor och att göra den 
till en självklar del i arbetet för lokal och regional 
utveckling. 



Det är viktigt att se skillnaden mellan å ena sidan 
livsvillkoren, som bestäms av samhällets normer, 
ekonomiska och kulturella förhållanden och av 
politiken, och å andra sidan levnadsvanor som 
individen bestämmer själv. Samtidigt har det visat sig 
att livsvillkoren, till exempel utbildningsnivå, yrke och 
boendemiljö, i stor utsträckning också påverkar 
levnadsvanor och livsstil.



Alkoholvanorna i Sverige

• 9 av 10 har druckit alkohol senaste året

• 5 av 10 dricker alkohol varje vecka 

• 4 av 10 dricker sig berusad varje månad 

Under 2016 dracks ca 30 liter vin, 50 liter 
starköl, 5 liter starksprit i snitt per vuxen svensk

Källa: CAN



Icke smittsamma sjukdomar
Fyra stora sjukdomar
u Hjärtsjukdom
u Cancer

u Kroniska luftvägssjukdomar
u Diabetes

Fyra gemensamma riskfaktorer
´ Otillräcklig fysisk aktivitet

´ Ohälsosamma matvanor
´ Tobak
´ Alkohol



Alkoholens plats
Alkoholen är en del av den europeiska och svenska 
kulturen. Ingen annan del av världen har så stor 
alkoholkonsumtion och så stora skador bland sin 
befolkning som de europeiska länderna. 

Alkoholkulturen eller den rådande alkoholnormen 
innebär att alkohol ses som en naturlig del av det 
svenska samhället. 

Detta leder i sin tur till att alkoholen ses som en viktig 
del i människors sociala umgänge i de flesta 
sammanhang såsom vardag och fest, idrott, 
rekreation, resor, semester, när någonting ska firas 
eller vid sorg. 
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Alkoholen påverkar alla!
Alkoholen påverkar:

u Kriminaliteten i allmänhet och särskilt vålds/misshandelsbrotten (våld i 
hemmet och relationer) och det offentliga våldet.

u Sexuellt ofredande, våldtäkter, ofrivilligt sex och oskyddat sex t ex.

u Trafikbrotten, särskilt rattonykterheten.

u Och mycket annat!







Konsumtionen snett fördelad bland ungdomar



Beroendets tre aspekter

Socialt 
beroende

Psykiskt 
beroende

Fysiskt 
beroende

Socialt beroende
Vissa situationer 
kräver alkohol och i 
dessa sammanhang 
är det svårt att låta 
bli att dricka

Psykiskt beroende
Ett sug efter 
alkohol, har svårt 
att kontrollera 
intaget och får 
psykiska symtom, 
som till exempel oro 
och ångest, när man 
slutar.

Fysisk beroende
Kroppen vänjer 
sig vid att man 
regelbundet 
dricker mycket 
alkohol, och 
därför blir det till 
slut svårt att 
sluta dricka vilket 
medför 
återställarbehov 
och fysisk 
abstinens.

Fysiska, psykiska och sociala komponenter 
samvarierar hos dem som har tunga 
beroendeproblem. 
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Vilka är våra redskap?

u Samhällets resurser och lagstiftning

u Systembolaget

u Kommuner och landstings insatser

u Alkohol- och tobakslagarna

u Civilsamhället och företagen

u 50 % av befolkningen arbetar 
ideellt med samhällsfrågor

u Näringslivet behöver friska och 
välutbildade medarbetare





Vårt uppdrag 
– därför finns Systembolaget 

Alkohol kan vara en källa till glädje och njutning, 
men också till beroende, sjukdomar, dödsfall, 
våld och olyckor. I syfte att minimera alkoholens 
skadeverkningar, på såväl individ- som 
samhällsnivå, har staten gett i uppdrag åt 
Systembolaget att – med ensamrätt och utan 
vinstmaximering – svara för all detaljhandel i 
Sverige med drycker som har högre alkoholhalt än 
3,5 volymprocent.
Alkoholrapporten 2017
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Svensk alkoholpolitik
På nationell nivå brukar den svenska alkoholpolitiken beskrivas 
som en sexstegsraket. 

• Minska efterfrågan

• Begränsa tillgängligheten 

• Ålderskontroll

• Begränsa det enskilda vinstintresset som drivkraft för att öka 

försäljningen

• Reglerad marknad

• Relativt höga priser, skatteinstrumentet
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Förenklat kan vi resonera så här: 

u Insatser kan ske på individnivå för att förbättra 
enskilda personers eller gruppers livsvillkor och 
levnadsförhållanden.

u Eller på samhällsnivå för att skapa goda 
samhälleliga förutsättningar för människors 
levnadsförhållanden. 



Alkoholproblem i Sverige 

För den som dricker: (Källa: Stockwell m.fl, 2017)

• 3 200 dödsfall per år

• 65 000 sjukhusvistelser per år

För omgivningen: (Källa: CAN/RARHA)

• 55% har påverkas negativt av någon annans drickande 
senaste året

• 10% har påverkats ”mycket negativt” av att växa upp 
med närstående som dricker för mycket
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Vilka metoder ska vi använda?
Arbete riktat mot de negativa effekterna av alkohol måste ske 
både strategiskt, strukturellt och metodiskt.

Strategiskt arbete kännetecknas av en politik för att 
långsiktigt begränsa skadorna på grund av alkoholen genom 
åtgärder som sänker konsumtionen. 

Strukturellt arbete sker genom insatser som leder till målet  
minskat utbud och 
efterfrågan. 

Metodiskt arbete sker genom en analys av vilka insatser 
som på sikt leder till den eftersträvade politiken. 
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Insatser i olika inriktningar
Att rikta oss till hela befolkningen
med generellt verkande metoder, samhällsnivån

Att rikta oss till olika grupper
t ex ungdomar som finns i föreningar eller står utanför, personer 
utan arbete 

Att rikta insatserna till enskilda personer
som har identifierade problem och kanske är kända i 
socialtjänsten, t ex insatser för barn till föräldrar som 
missbrukar
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Insatser i olika nivåer
Att förändra alkoholnormen
- ex. alkoholfria kultur- och festarrangemang 

Att arbeta skadeförebyggande 
- genom att i tid identifiera miljöer, aktiviteter och grupper som 
innebär ökad risk för beroende och missbruk

Att erbjuda stöd och vård
- genom insatser från socialtjänsten och som riktar sig till 
individer eller till hela familjen
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Preventionsparadoxen

Om man inte utgår från fakta kan det vara lätt att 
satsa fel. Det visar inte minst den så kallade 

preventionsparadoxen (ibland den epidemiologiska 
paradoxen). Den visar att allt inte är vad det synes 

vara. 

èHjärt- och kärlsjukdomar

èHög alkoholkonsumtion

èArbetslöshet

èSimundervisning



Olika perspektiv på folkhälsoarbete



Drogutvecklingen i Sverige www.can.se
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Svensk Förening För Folkhälsoarbete
www.folkhalsoarbete.se
www.nbv.se

Jan Linde, 
Fårtickan 2, 
435 40 Mölnlycke

jan.linde@folkhalsoarbete.se

Kontoret: 031 88 65 85
Mobilen: 070 588 65 84











EN SAMLAD NATIONELL 
ANDT-STRATEGI


