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chefenochStatsrådet

Socialdepartementetför

1991 bemyndigades statsrådetden 19 decemberregeringens beslutGenom
kommission med uppdragtillkalla parlamentariskWesterbergBengt attatt en

fram förslag tillalkoholpolitiken och läggahittillsvarandeutvärdera den en
EG-perspektiv.framtiden bl.a. istrategi för ett-

ibilaga ingår det uppdragetdir. 1991:124i 1 göraEnligt direktiven även att
särskilt uppmärksammaalkoholmissbrukareoch därvidvårdenöversyn av aven

genomföraingår ocksåvårdbehov. l uppdragetkvinnliga missbrukarnasde att
alkoholmissbrukets farniljesociala konsekvenser.analys aven

Kommis-Alkoholpolitiska kommissionen.antagitKommissionen har namnet
riksdagspartier. Tillför allasammansättning med företrädarebredsionen har en

Finans- och Socialdeparte-knutits sakkunniga från Utrikes-,kommissionen har
Kommunförbundet och Landstingsförbun-Folkhälsoinstitutet, Svenskamenten,

narkotikaupplysning ochför alkohol- ochfrån Centralförbundetdet, experter
expertis.socialmedicin juridiskavdelning förInstitutetsKarolinska samt

kommissionen framgår bilagasammansättningen avav
Serveringsbestärnrnelserdelbetänkandettidigare avlämnatKommissionen har

1977:293 handel medändringar i lagenmed förslag tillSOU 1993:50 om
drycker LHD.

huvudbetänkande Svensk alkoholpolitikavlämna dettaKommissionen får nu
SOU 1994:24.strategi för framtidenen-

huvudbetänkandedettaavslutar sitt arbeteKommissionen utöverattgenom -
alkoholpolitik bakgrund ochdelbetänkandena Svensköverlämnaävennu --

SOU 1994:26, Vårdförebygga alkoholproblemSOU 1994:25, Attnuläge
1994:28Kvinnor och alkohol SOUSOU 1994:27,alkoholmissbrukareav

SOU 1994:29.AlkoholFöräldraroch Barn --
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Sammanfattning

varit utvärdera den hittills-Alkoholpolitiska kommissionens uppgift har att
strategi för framtidenalkoholpolitiken och fram förslag tillläggavarande en -

kartlägga missbruketsEG-perspektiv. Kommissionen skullebl.a. i ävenett
vården alkoholmiss-konsekvenser ochfamiljesociala översyngöra en av av

124.brukare dir 1991:
uppgiften formuleradirektiven den främstaframhölls iDet attatt envar

totala alkoholkonsumtionen ochmålet minska denstrategi för uppnå attattatt
skadeverkningar. Kommissionen skulle bl.a.alkoholensbegränsa pröva om

förändras hänsyn till detsvenska regelsystemet behövde meddelar det euro-av
Kommissionen skulle också vissa bestäm-peiska integrationsarbetet. pröva om

förenklas eller helt liksom andrai regelsystemet kundemelser utmönstras, om
förtydligas eller skärpas.behövdebestämmelser

Kommissionens arbete

huvudbetänkandeocharbete i detta antal delbe-redovisar sittKommissionen ett
SVENSK ALKOHOLPOLITIK strategiHuvudbetänkandet-tänkanden. en-

1994:24 sammanfattning kommissionensSOUför framtiden utgör en av-
kommissionens överväganden förslag olikaoch påarbete och innehåller om-

råden.
delbetänkande,förra SERVERINGSBE-redovisade åretKommissionen ett

STÄMMELSER 1993:50. innehöll tillSOU Det och förslagöversynen av
handel drycker. mindremed Ett antal förslag innebarändringar i lagen om

tydligare regler och andra, slut-detaljregleringar, andra innebarkrångel och
ligen, skärpta krav vissa områden.på

huvudbetänkandefem delbetän-Kommissionen redovisar samtidigt med detta
kanden:

SOU 1994:25,ALKOHOLPOLITIK bakgrund och nulägeSVENSK -
alkoholskadoralkoholkonsumtionochbl.a. innehåller studier avsom som

svensk alkoholpoli-i andra länder, Europaintegrationen ochi Sverige och
oregistrerade alkoholkonsumtionen.tik, effekter restriktioner densamtav

FÖREBYGGA ALKOHOLPROBLEM SOU 1994:26, be-ATT som
till och till ungdom. Förslagenhandlar förebyggande insatser riktade vuxna

i arbetslivetinom och sjukvården, inom socialtjänsten,insatser hälso-rör
i skolan.och
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VÅRD ALKOHOLMISSBRUKAREAV SOU 1994:27, handlarsom om-
innehållmissbrukarvårdens organisation, statsbidrag, utbildningoch och

rådgivning m.m.

OCH ALKOHOLKVINNOR SOU 1994:28, innehåller studiesom en av-
kvinnors missbrukbruk och alkohol förslag rörande förebyggandesamtav

behandlinginsatser, vård och inriktad kvinnor.

FÖRÄLDRARBARN ALKOHOL sou 1994:29, behandlarsom-- -
familjesociala konsekvenser alkoholmissbruk, förslag stöd och hjälpav om
till anhöriga, utbildning och forskning samordning insatser inomsamt av
detta område.

sammanfattning redovisar kommissionensi första handDenna överväganden
förslag rörande målen för den framtida alkoholpolitiken kap.och 3. Kommis-

förslag olika framgårsionens delområden de olika kapitlen i detta be-av
tänkande.

framtida alkoholpolitikenDen

målet för den svenska alkoholpol itikenKommissionen fortsatt börattanser vara
bruk och missbruk alkohol.begränsa Den svenska alkoholkonsumtionenatt av

jämförelse relativtvid internationell låg och alkoholskadornaär även ären --
i andramindre omfattning länder. Likväl förorsakar alkoholenmångaänav

ekonomiskasociala, medicinska, och mänskliga problem. Därtillmånga kom-
förutsättningarna för den svenska alkoholpolitiken förändras i viktigaattmer

detta främst följdavseenden under de åren, det europeiskanärmaste som en av
förutsättningarnaförändrasintegrationsarbetet. Men också andra skäl, obero-av

till följd förändradeende Europaintegrationen, bl.a. konsumtionsvanoravav
förändring denoch handlingsmönster. En svenska alkoholpolitikens mestav

effektiva styrmedel höga priser, begränsningari tillgänglig-alkoholmonopol,-
i gränshandel kan leda konsumtionsökning, ihet och till betydande dettaen-

ingenting ytterligare människorsynnerhet inte markantochgörsom meraom
inställning till alkoholkonsumtionändrar sin sina alkoholvanor.och

viktigt samhällsmål minska missbruk alkohol.Det bruk och Detär ett att av
formulerasamtidigt svårt strategi för sådant arbete, formaär att attetten en

ansvarsfullmedveten och alkoholpolitik väl förankrad hos männi-mångaärsom
politik bygga dels medvetandeskor. En sådan måste alkoholenpå ärett attom

kulturmönstreti flestadel de samhällen, däribland det svenska, och deatten av
människor vill och bruka måttfullt delsflesta kan alkohol på sätt, påett ett

medvetande alkoholen för människor,utgör problem många mångaattatt ettom
alkohol i alltför omfattning alkoholbruk fåranvänder och detta svårastor att

medicinska, ekonomiska mänskliga effekter.sociala, och
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liksomområde pådettaframgång i arbetet påavgörande för nåDet att -
sina personligaoberoendemänniskor,områden mångaandra är att vanorav-

detmetoderna nå ärväsentligt ochmåletvärderingar,och attattanser vara
rimliga. .

information,huvudlinjei arbetet måsteKommissionen ut-att varamenar en
kunskaperbehövs långtmedvetande och Detbildning, ommera avansvar.

alko-missbrukmed bruk ochriskereffekter ochverkningar,alkoholens avom
för-naturligtvisharHärmedvetande ochstarkarebehövshol. Det ett ansvar.

betydelsefullt dettadetsärskilt ärandraäldrar och attett menansvar,vuxna
arbetsliv,inom skola ochområden,finns inom allamedvetande och ansvar

organisationer.fritidsliv ochinom
insatser iocksåmissbruk behövsminska bruk ochmåletvi skallOm nå att

tillgänglighet. Det gårbegränsningar alkoholensbl.a.former,andramånga av
enbart ellermåletinte heller nårestriktioner. Det gårdelundvarainte attatt en

innebär därförförslagKommissionensrestriktioner.huvudsakligen genomens
vissaförsvinner ochuppmjukas eller heltförenklas,bestämmelservissa attatt

förtydligas eller skärps.bestämmelser
för alkoholpolitiken.uppgifterföljandebetonaKommissionen vill

alkoholkonsumtionoch hindraalkoholfri uppväxtverka förKraftfullt atten
spridning bland ungdomar.berusningsdrickandefårsärskiltoch

särskiltdär riskenalkoholfrihet iför ärKraftfullt verka stor t.ex.grupper
ungdomar.ochgravida kvinnor

hälsoris-konsumtionsnivåermed högamänniskorenskildaInformera om
minska sin konsumtion.stöd fördemerbjudakerna och att

för total avhållsam-alkoholkonsumtionochverkatydligtochBestämt mot
trafik och arbete.situationerfarligasärskilthet i t.ex.

återhållsamma alkoholvanor.harbefolkningenhelaförVerka att

de utslagna.missbruk, särskiltmed etableratmänniskorUtveckla vården av
Öka i synnerhet barnen.ochtill missbrukare,för anhörigainsatserna

iformasalkoholpolitiken måsteden svenskaframhållerKommissionen att
märmiskorna.förankradväl hosolika aktörer ochmellan mångasamverkan vara

regional och lo-nationell,bör utarbetasAlkoholpolitiska handlingsprogram
statligalikaså fleraväsentlig roll,och landsting spelarkal nivå. Kommuner en

och denSocialstyrelsenFolkhälsoinstitutet, ocksåhandi första nyamenorgan,
organisationer, såsomolikaarbetslivSkola ochalkoholmyndigheten. samt ar-

politiskadekyrkornaorganisationer,ideellabetsmarknadsorganisationer, samt
betydelsefullahar ocksåungdomsförbundochoch deras kvinno-partierna upp-

förebyggahandlingsplan förnationellföreslårKommissionengifter. attatt en
mins-medsamverkan i arbetetbredbehövsalkoholskador utarbetas. Det atten

alkoholmissbruk.ochalkoholbrukföljerproblemdeka avsom
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Kommissionen alkoholpolitiken också i fortsättningen böratt in-anser vara
riktad på såväl riskgrupper hela befolkningen.på Huvudsyftet börsom attvara
minska antalet med riskfylld konsumtion och minska nyrekry-personer att
teringen till denna förebyggandeDe insatserna bör intensifieras allapågrupp.
nivåer, framför allt lokal nivå,på i skolan och inom arbetslivet. Hälso- och
sjukvården, liksom socialtjänsten, har viktig roll. Information och utbildningen

utvärdering insatser bör förstärkas. Lagar ochsamt restriktioner bör också iav
framtiden spela viktig roll. De har visat sig effektiva och signaleren vara ger

vikten måttfull alkoholkultur. Viktiga delar den svenska alkohol-om av en av
lagstiftningen kan behållas också vid starkare Europaintegration. Det ären
viktigt så sker.att

Kommissionen den svenska alkoholpolitiken bör ha förutsättningarattanser
framgångsrik också i framtiden -förutsatt kraftfullaatt insatservara att görs

de aren. Kommissionen redovisarnärmaste för sådana insatser.ett program
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arbetetsochdragetUp
rivandebe

direktivKommissionens1

tillfram förslagalkoholpolitiken och lägghittillsvarandeUtvärdera den en
alkoholmissbruketsKartläggEG-perspektiv.bl.a. ifor framtidenstrategi ett-
alkoholmissbruka-vårdenochkonsekvenser översynfamiljesociala gör aven av

alkoholpolitiskuppdraget tillWesterbergstatsrådet BengtSå ensummerarre.
direktiven.meddeladedecember 1991regeringen den 19kommission i de av

parlamentarisktkommissionen, brettAlkoholpolitiska är sammansatt, sesom
alkoholpolitisktillhuvudbetänkandefram sitt förslaglägger i dettabilaga en

betänkande,fogas bilaga 1 till dettaDirektiven,för framtiden.strategi somsom
följande.bl.a.bakgrund och syfte. De sägerför uppdragetsredogör närmare

måletstrategi för nåuppgift formulerafrämsta ärKommissionens attattatt en
alkoholens skade-alkoholkonsumtionen och begränsaden totalaminska att

liggabör bl.a.kommissionens övervägandenförTill grundverkningar. en
Kommissionen kan såpolitikens effekter.fördahittillsutvärdering den omav

regelverk.till EG:salkohollagarna med hänsynsvenskarevidera debehövs
reglerför förenkla eller utmönstraföreslåsLagändringar kan även attt.ex. som

regler förförtydliga och skärpafunktion eller förfyllerinte längre någon attatt
syfte.alkoholpolitisktfyllabättre ett

uppfylla deredovisa de ökade svårigheterochkartläggaKommissionen bör att
inrymma.svensk anpassning till EG kan Kom-målenalkoholpolitiska som en

alkoholpolitis-till insatser medför deförslagskallmissionen attpresentera som
EG-integrationen. Kommissionenförinommålen kan uppnås, ävenka ramen

Vidareytterligare. börutvecklasde preventiva insatserna kanbedöma hurbör
Folkhälsoinstitu-inriktninglångsiktigfram förslag tillkommissionen lägga av

alkoholfrågorna.arbete medtets
inom vårdenföreliggerskall genomlysa de problemKommissionen avsom
vårdformer ochförändringarbehovenalkoholmissbrukare och bedöma avav

uppmärksam-skall därvidvårdbehovkvinnliga missbrukarnasvårdinnehåll. De
särskilt.mas

konsekvensermissbruketsoch analyseraskall kartläggaKommissionen också
förbehöver görasbedöma vilka insatserfamiljer ochmissbrukarnas attför som

stöd.barnens, behovanhörigas, särskiltdemöta av
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1.2 Arbetets bedrivande
SERVERINGSBESTÄMMEL-Kommissionen har tidigare avgivit betänkandet

SER SOU 1993:50 med förslag till mindre krångliga, tydligare ioch några
avseenden skärpta regler alkoholservering på med förslagrestaurangom samt
till skärpt tillsyn.en

Genomförda kartläggningar och analyser i delbetänkandetpresenteras
ÄvenSVENSK ALKOHOLPOLITIK bakgrund och nuläge SOU 1994:25.-

vissa i kommittédirektiven speciellt markerade angelägna utredningsuppgifter
FÖREBYGGAbehandlar kommissionen i särskilda delbetänkanden: ATT

VÅRDALKOHOLPROBLEM SOU 1994:26, AV ALKOHOLMISSBRUK-
ARE SOU 1994:27, KVINNOR OCH ALKOHOL SOU 1994:28 samt

FÖRALDRARBARN ALKOHOL SOU 1994:29.- -
Kommissionens arbete har bedrivits i samverkan och samarbete med fiera av

områdets aktörer. Riksdagens socialutskott och Alkoholpolitiska kommissionen
anordnade hearing den framtida svenska alkoholpolitiken denen gemensam om
26 november 1992, redovisad i betänkandet l99293:SoU 17. En analys deav
framtida förebyggande insatserna har gjorts i samarbetenära med Folkhälso-
institutet. Härvid har kommissionen och institutet ordnat seminariergemensamt
med dels alkohol- och kommunikationsforskare, dels för lokalarepresentanter
alkoholförebyggande projekt. Socialstyrelsen har bl.a. ställt internt utred-ett
ningsmaterial alkoholförebyggandeinsatser till kommissionens förfogande.om
Vidare har Centrum för utvärdering socialt arbete CUS vid Socialstyrelsenav
genomfört studien Behandling alkoholproblem kunskapsöversikt, 1994.av en-
Undersökningen redovisats vid kommissionens sammanträden i septembersom
och december 1993, har därefter ställts till kommissionens förfogande i det
fortsatta arbetet. Ett exempel på det samarbete förekommitannat är attsom
Socialtjänstkommittén och Alkoholpolitiska kommissionen tillsammans har
kartlagt socialtjänstens insatser inom individ- och familjeomsorgen i tio kommu-

Bl.a. med utgångspunkti vad kom fram vid kommunbesöken inbjödsner. som
under hösten 1993 kommuner,75 Svenska Kommunförbundets länsförbudsamt
och länsstyrelserna delta i regionala seminarier läget och utvecklingenatt om
inom bl.a. missbrukarvården.

Gränserna för kommissionens arbete har dragits med hänsynstagandeupp
bl.a. till andra pågående utredningar. Socialstyrelsen med CUS-studien och
Socialtjänstkommitténs arbete har En Socialtjänstkommitténnämnts. av genom-
förd analys bl.a. folkrörelsernas roll i det sociala arbetet, Frivilligt socialtav
arbete SOU 1993:82, har i praktiken inneburit avgränsning kommission-en av

Ävenarbete. socialtjänstens allmänt förebyggande arbete frågornaärens en av
i det pågående arbetet i Socialtjänstkommittén uppdrag således harett som-
flera beröringspunkter med kommissionens.

sitt1 arbete har kommissionen låtit antal forskare och utanförett experter
sekretariatet utarbeta i skilda betydelse förämnen kommissionensrapporter av
ställningstaganden.
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alkoholpolitikSvensk
och idagigår

Inledning1

ide viktigaste dragen denkortfattad redovisningdetta kapitel lämnasI aven
tyngdpunkti utvecklingen undersinFramställningen haralkoholpolitiken.förda

detaljer i den tidigare utveck-ochl900-talet. Vissa draghälftenden avsenare
också.emellertidlingen berörs

präglades alkoholpolitiken1850-taleturskiljas. Frånhuvudlinjer kanNågra av
defram resultat svåraförmodligenrestriktiv grundsyn, växt ettsom avsomen

föregående århundrandet. Dennatill under detdrickandet lettförhållanden som
motboken.i och medinriktning kulminerade

liberal alkohol-inledde period med1955avskaffande årMotbokens en meren
totalkonsumtionsmodellenkombl.a.till 1977, dåvarade fram årpolitik. Denna
alkoholpolitiska propositionenriksdagengrund i denutgöra antagnaatt aven

108.197677:
sammanfattning vadsituation lämnasdagensEfter genomgång avenaven

konsumtionsnivåalkoholpolitikens betydelse förfördadenforskningen säger om
jämförelse med läget i andra länder.Slutligenskadenivå. görsoch en

1855föreTiden år2.2

föreställagamla Men detsamhällsproblem har svårtärAlkohol attanor.som
hög under 1700- ochså denkonsumtionensig hur livet när somvar varvar

Litteraturhistoria finnsSvenskSchück och Warburgs Illustrerad1800-talen. I
inblick i för-visstid kanStockholm från Bellmansskildring ge ensomaven

s.k.stadsarkiv där detStockholmsredovisar uppgifter frånhållandena. Man av
hade vid dennaStockholm700 krogar.det fannskroglistor framgår närmareatt

100 invånare kvin-krogfanns alltsåomkring 70 000 invånare. Dettid peren -
för fylleriskriftmedräknade. citerar ocksåoch barn Man som varnarennor

överskrida måttlig-dagbeskriver vad kan förtäraoch attutanpermansom
för den slemfullaefter uppstigningenen god sängenhetens gräns: ursup

morgonkaffet eller téet,frukostenrensning, ellerpå enpanaceamagens en
fiskenmatlusten, påmiddagsmåltiden uppväckalitet föregod slunt att en sup

nödvändigmåltidenaftonmåltiden efter såsomför ocheller maten, enenen
insövningssup

.
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Från år 1747 det tillåtet bränna till husbehov. Hur omfattande dennaattvar
brärming framgår antalet beslagtagna brännvinsparmor hembrän-närvar av
ningen förbjöds 1756.på år Dessa uppgick till 170 000, vilketnärmarenytt

17 eller 18 invånare Helling, 1987.motsvarar en panna per
ÅrenProblemen ökade mycket påtagligt potatisen började odlas.när efter den

hungersnöden 1771-1772åren har betecknats potatisodlingensstora storasom
genombrotti Sverige. Med det först kring sekelskiftet år 1800 odlingenvar som

allvar fart.på De då allvarpå såg vilken utmärkt potatisenråvarasatte var man

utåjordeför brännvinsframställningen.
1772 utfärdade Gustav III förbud husbehovsbränning. Förbudetett motr

ivarade 15 Och istället förår. sedan släppa husbehovsbrärmingenfri aktuali-att
serades gammal tanke på ol. Motivet till detta det statsfinan-statsmonoen var
siella läget och behovet inkomster. 1776 levererades det första brännvinetav r
från kronobrännerieti Stockholm. Redan år 1779 anläggningskostnadernavar
betalda och överskott halvpå miljon riksdaler kunde redovisas.ett en

Man gjorde allt för få det regala brärmvinet konkurrenskraftigt. frånatt
kronobrärmerierna organiserades landsomfattande distributionsnät. Overett
3 000 officiella krogar och lagerkällare öppnades och försågs med skyltar med
riksvapnet för deras officiella regala skulle framgå. Brännvinetatt status

lättillgängligt någonsin tidigare. Stockholmän l farms 700nämntsvar mer som
krogar och landsbygden anladespå det krogar främst vid kyrkorna så allmo-att

kunde få sina i anslutning till gudstjänsterna. Längs färdvägarnagen supar
fanns krog i varje by.nästanen

lättillgängligheten,Trots eller de behov den härav framkalladep.g.a. som
konsumtionen ledde till, frodades lönnbränningen bland bönderna och deras
förbittring monopolsträvanden Spänningenöver mellan kungstatens stor.var
och allmoge ökade ytterligare de ständiga husvisitationerna och åtföljandep.g.a.
beslag otillåtna destillationsapparater. Kungen till följd risken förav gav av

till sist vika och 1787 blev husbehovsbränningenåterår tillåten. Krono-uppror
brännerierna drogs in efter hand. Det sista slutade sin verksamhet år 1824.

Vid riksdagen i Norrköping 1800år beslutades all brännvinsbränningatt
skulle knytas till jordägandet. För bränna måste eller brukaägaatt man
hemman eller hemmansdelar. fickBränna då i högstgöra åtta månaderman om
året. I anslutning till 1809 års statsomvälvning också dessa begränsningartogs
bort. praktikenl kunde sedan helst bränna brännvin under hela året.vem som
Brännvinsbränning och brännvinsförsäljning hade blivit hela folkets privata
angelägenhet. inte brände självDen kunde sig direkt i närmastesom en sup
speceri- eller hökarbod.

Det brärmvinssupandetsvenska gick in i sin verkliga glansperiod. Per
capitakonsumtionen, under 1780-talet legat kring fem liter 50-procentigtsom
brärmvin, mångdubblades under 1800-talets första decennier. En första reaktion
på lagstiftningens område kom 1835, dåår bränna koppladesrätten påatt nytt
till jordägandet. Avgifter och skatter försäljningpå och tillverkning höjdes.
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År i bl.a.nykterhetsföreningarefter amerikanskt1830 bildades mönster
för medlem-MålsättningenHärnösand.Jönköping ochStockholm, Göteborg,

också1830-talet bildadesUndermed brännvin.måttlighet iskap umgängetvar
från alltavståndstagandekrävde absolutNykterhetssällskapet,Svenska som

jästa dryckermåttligt bruktillätdestillerade dryckerbrända ochbruk avmenav
vin.ochsom

1855 1955Tiden2.3 -
försvåradförmedelstsuperiets inskränkandebrärmvinsreformenMålet med var

koncentrerades tilltillverkningen störreGenomrusdrycker.åtkomst af att
IO-dubblades ochStatens inkomsterskatteindrivningen.underlättadesenheter

Ändå detstatsinkomsten.samladefemtedel dentilluppgick vissa år varaven
försäljningen. Denekonomiskadrog den störstakommunerna nyttan avsom

lagstiftning.samband 1855i med årsbolagsinstitutionen infördesmoderna
från helabolagen skulle avståföreskrevsförordning 1873årGenom atten

hushållningssällskapen.ochlandstingettill kommunen,nettovinsten
förstdeti kommuner. Men näretablerades bolag många1855Efter år var

därförhelt igenom. komidén slog Detbildadesi Göteborgbolaget attsom
Göteborgssystemet.kallas

År enskildadetGöteborgssystemeti hela riket och därmed blev1905 infördes
från alkoholhanteringen.bortkopplatheltvinstintresset nästan

rusdrycksförbud. socialatillfälligt Deinfördesstorstrejken 1909Under ett
sigtotalförbudoch tanken växtepositivamycketföljderna blev ett permanent

allt starkare.
betydande i alkohol-innebär nedgångtill 19101850 årfrånPerioden år en

kanske 50-procentig alkoholuppgifter, 46 litervissafrån, enligtkonsumtionen,
det nedgångenfyra Vad orsakadeoch liter. ärtill mellan tre var sompersonper
samlade fråndet insatsersannolikt resultatetutvecklingen ärinte Menutrett. av

för detarbetarrörelsen,frikyrkorörelsennykterhetsrörelsen, och mestasom
håll.drog samma

Motbokstiden

internationelltmotbokssystemetalkoholpolitisk åtgärd det svenskaSom ären
tid dåunderkommittéarbetetillkom efterovanligt inslag. Systemetsett ett en

världskrigetförstasamband medrestriktioner ihade långtgåendeländermånga
Sverigetotalförbud iFörslagtotalförbud diskuterades i flera länder.och då om

nykterhetskommitté.framförts 1911hade också årsav
Sverige hadefick idenfick utformningrusdryckslagstiftningen denAtt som

enda Ivanhosförmåganideerna, övertygelsen ochmycket medgöra man:att en
först ABförverkligadesrestriktionerindividuellaidéerBratt. Bratts avom

Åralkoholtörsäljningeni Stockholm.1914Stockholmssystemet, år övertogsom
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1914 lade också 1911 års nykterhetskommitté fram förslag medett samma
innebörd. Detta förslag låg till grund för 1917 års rusdryckstörsäljningstörord-
ning. Enligt denna infördes motbokssystemeti hela landet den 1 januari 1919.

Vid förbudsomröstningen 1922år 49 de röstande för och 51procentvar av
totalforbud. Utgången påverkades med säkerhetprocent emot ett att mot-av

bokssystemet hade införts.
Enligt de bestämmelserna fick rusdrycker endast säljas till dennya som av

Systembolaget fått tillstånd köpa sådana, dvs. fått sig tilldelat motbok.att en
allmännaDen maximala ransonen för fram tillmän år 1941 fyra litervar

sprit däreftermånad, liter. Gifta kvinnor hade i allmänhet ingen motboktreper
och ogifta kvinnor kunde få mindre fallI vissa kunde köparätten atten ranson.
vin begränsad eller gälla enbart vin. Köparens ålder och levnadsförhål-vara
landen hade betydelse för den individuella storlek.ransonens

Eftersom motboken infördes under period då konsumtionen lågen var av
andra skäl det ganska självklartär den inte kunde leda till några påtagligaatt
förändringar konsumtionens storlek. Enligt tillgängliga data konsumtion-av var

sprit före förstaåren världskrigetnärmast 40 miljoner liter åren av ca per
motsvarande liter7 invånare. Den sedan lägst år 1918 med 7ca per var som
miljoner liter 1,3 liter invånare för därefter öka till 14 miljoner 2,5attper
liter invånare 1919år och 39 miljoner liter 6,4 liter invånare 1920årper per
Finansdepartementet, 1944. rundaI tal låg den sedan mellan 20 30och miljo-

liter 4,0 liter5,5 invånare fram till motbokens avskaffande 1955.årner per-
Antalet fall delirium in Katarinapå specialsjukhus itremens togsav som

Stockholm i början 1900-talet 400 -500 år Lundquist, 1960var av per men
minskade successivt efter år 1916, då först lag alkoholistvård trädde ien om
kraft och motboken så småningom infördes.

Vilken betydelse motboken hade för den förhållandevis låga spritkonsumtionen
under mellankrigstiden svårt bedöma. Enligtär 1986Norström ledde denatt
till antalet högkonsumenter minskade. Enligt Lenke 1985 överdödlig-att var
heten hos den svenska nykterhetsvårdsklientelet mycket låg i förhållande till
dödligheten i normalpopulationen.

2.4 Tiden 1955 1977-
Motboken avskaffades den oktober1 1955, i enlighet med förslag från 1944ett

nykterhetskommitté.års Den bakgrund kommittén bl.a. utgick ifrån i sinsom
motivering till förslaget karaktäriserades, enligt kommittén, betydandeettav
missbruk och tilltagande alkoholbruk bland ungdom. Omkring 200000ett

hade åtminstone nykterhetsanmärkningnågon under perioden 1936personer -
1945 och omkring 35 000 alkoholmissbrukare. För motverka detattvar grava
ökande alkoholbruket bland ungdom behövdes sociala åtgärder riktade mot
ungdomsproblemeti dess helhet och det behövdes information för motverkaatt
missbruket 1944 nykterhetskommitté.års Allt fler hade skaffat sig motbok och
den Ökade alkoholkonsumtionen bedömdes till viss del följdvara en av ran-
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miss-i haansågsMotbokssystemetsuggestionseffekt.soneringens stort sett
alko-därigenomoch ävenutbreda alkoholbrukettillmedverkatlyckats och att

holmissbruket.
skulleköparenochregistrering inköpenfortsattKommittén föreslog attav

frii detbekantoch införde närmastegick längreRiksdagenlegitimera sig. som
fyllt 21till alla år.försäljning som

försäljningenökningmarkantmycketföljdesavskaffandeMotbokens avenav
År ochinvånare 15 år3,32 litertilluppgick den1954spritdr cker. perav

vinFörsäljningenliter.1956 4,153,59 liter ochden1955däröver. avvarr
för alko-Centralförbundetgradi högreinte någonpåverkades däremotoch

1988.narkotikaupplysning,hol och
Antaletalkoholskadorna.ökningföljdesförsäljningenökadeDen avav en

7,8 1954ökade från år15invånare år1 000 överfylleriförseelseravdömda per
till1954från 15,4 år000 ökade1förseelser män1956. Antalet16,1till år per

till 48,3.från 27,4ökade antalet2420 år1956. åldersgruppen32,0 Iår -
förseelser6,0 till 9,5 och antalettid frånunderökadesakfälldaAntalet samma

Lassenius,1974a;utredningen,Alkoholpolitiskatill 1,7från 1,3sakfálldper
1974.

År000.1954 39nykterhetsnämnd århandlagtsfallAntalet cavaravsom
förpsykiatriska vårdenheterIntagningarna73 000.tillde ökat1956 hade ca

till000 1954drygt 2 år närmareökade frånalkoholpsykosalkoholism och
Alkoholpo-823från 165 tilldeliriumfallantalet1956 och0005 år tremensav

medpatienternyinsjuknadeintagningarAntalet1974a.utredningen,litiska av
Stockholmide södra stadsdelarnamedsjukhus,Långbrodelirium påtremens

föregenomsnitt sex-sju årfrån i närmastökadeupptagningsområde, persom
Lundquist, 1960. De62 1956och26 1955till år tremotboksreformen

40 år.underantaletlågföljande åren strax per
trafiknykterhetsbrott,alkoholpåverkan,underbegångnaAntalet brott utom

227.till2 678 4ökade från
kvin-37mentalsjukhus 741 ochmän1954 intogsårhalvåretUnder första

1956halvåret åralkoholmissbruk eller alkoholism. Första motsva-för varnor
Åmark, internmedi-1965. dePåHerner ochrespektive 81l 670rande antal

fråndiagnosermed dessaoch kvinnorantaletavdelningarna ökade mäncinska
frånmentalsjukhusenökade påIntagningar för delirium566.till513 1 tremens

53 till 266.frånavdelningarnainternmedicinskade655 och på147 till
alkoholismutvecklatundersökte bl.a.1974Lassenius sompersonerom

intervjuadessyfteMed dettaskilde sig åt.motbokstidenefterrespektiveunder
fråndelpopulationerfrån tvåselekteradealkoholistermanligaurvaltvå av

utveck-1968.30 Deandra ården30 1955 ochårSundsvall, den somcacaena
1968,30 ålder åruppnåde årsdvs. demotbokstiden,efteralkoholismlat som

krimi-inkomst,lägre störrearbetsanpassning,hadefrånskilda, sämreoftarevar
konsekvensbedömdessjukskrivning. Dettanalitet och längre av envara en

socialtutslagningpolarisering ochökandealkoholism och avenavgravare
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fungerandesämre Däremot hade antalet alkoholister inte förändratsgrupper.
bådamellan de populationerna färre aktuella storkonsumenter.men var

En mycket kraftig prishöjning genomfördes för motverka den från nykter-att
hetssynpunkt negativa försälj ningsutveck1ingen.Från november 1956 till februa-

höjdes1958 brännvinspriset från 18:- till 26:40 liter Sundström ochper
Ekström, 1962. Därigenom återgick försäljningen till normal nivå.snart en

Däremot påverkades inte den förhöjda skadenivån. Lenke l983; 1985 dis-
kuterar totalkonsumtionsmodellen och denna inte tillämpbarär närattmenar
inköpen regleras i sådan omfattning fallet under motbokstiden. Kon-som var
sumtionen sannolikt mindre snedfördelad. Den mycket starka Ökningenvar av
de medicinska alkoholskadorna inträffade efter motbokstiden skulle isom
enlighet härmed inte i första hand bero ökning den totala konsumtionenen av

på storkonsumenter konsumtionsandelaröverutan frånatt småkonsumenter.tog
Någon kvantitativ begränsning tillgången fanns inte längre i och medav att
motboken avskaffats.

Lenkes antagande har fått stöd i undersökning Norström l987b.senare en av
Denna visar konsumtionsfördelningensspridning betydligtatt mindre undervar
motbokstiden vad denän och ökningen i varje fall levercirr-attvar senare av
hosdödligheten kan tillskrivas den ändrade konsumtionsfördelningen.

Slopandet motboken ledde således inte till den förbättring nykterhets-av av
situationen räknat med eller hoppats Som framgåttpå. densom man var ome-
delbara effekten mycket dramatisk. Denna lyckades till viss del få buktman
med kraftig prishöjning. Vad slopandet motboken har betytt forgenom en av
utvecklingen längre siktpå svårareär Att densäga. haftsett negativatt en
effekt på de utslagna missbrukargrupperna förefaller dockmest uppenbart.

Motbokens avskaffande 1955år inledningen på liberal period,var en som
fortsatte till mitten l970-talet. Under 1960-talet och det tidiga l970-taletav
präglades det alkoholpreventiva tänkandet i hög grad idéer attav om man

utbildning och masspåverkan skulle lära märmiskor ansvarsfulla alkohol-genom
Som ideal framstod dryckesvanorna bland judar, fransmänett ochvanor. t.ex.

italienare. Dessa erfarenheter skulle tillvara i de alkoholpreventivaatt ta
menade Judarna borde på grund allt elände de varitprogrammen, man. av

för ha hög konsumtion och alkoholproblem.utsatta hadeDe iställetstoraen en
låg konsumtion och låg frekvens alkoholskador. Fransmän och italienareen av
hade hög konsumtion samtidigt de bedömdes ha förhållandevis småen som
alkoholproblem Parker och Harman, 1978.

alkoholpolitiskaDe idéer tilllett motbokens avskaffande utgjorde såledessom
fortfarande den dominerande inriktningen och kom i hög grad prägla Alko-att
holpolitiska utredningens arbete och förslag.

.
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1977Tiden efter2.5

utredningarframför allt tvåpåverkatsharAlkoholpolitiken under år avsenare
huvudbetänkande,utredningensAlkoholpolitiskaDen äreller rapporter. ena

WHO-rapport1974. andrafyra delar år Den ärpublicerades i ettavensom
alkoholforska-finskemed denoch Kanada,Finland,från Norgeantal forskare

1975.publicerades årförsta DennaKettil Bruun rapportnamn.somren

utredningenAlkoholpolitiska2.5.1

sidasamhälletsförsök frånAPU kanAlkoholpolitiskautredningen ettses som
nykterhetsre-1954 årsförloratsden markdelåtervinnaatt genomsomaven

1965 och slutbe-oktoberregeringen iutredningenBeslutetform. togs avom
sakkunniga ochantal1974. Etti oktoberpublicerades expertertänkandet stort

utredningen.ingick i
reformen nuföredragande statsrådetdettill APU konstaterardirektivenI att

alkoholfrågan alltjämt utgörtorde klartdet ståår och etti tioverkat attatt
sammanhängan-åtskilliga därmedochi landsamhällsproblem vårtallvarligt att

effek-granskai direktiveningickolösta. Det ävenspörsmål stårde ännu att
en återgångdessa skulle ocksåenligtreformåtgärder. Men1954 årsten av

utesluten.restriktionssystemettidigaretill det anses
återhållsammaenligt åstadkommaAPU,alkoholpolitikenmedSyftet attvar,

åtgärder:antal delmål ochkunde skealkoholvanor. Detta ettgenom

information,undervisningi skolan,alkoholenavglorifiera1 Att genom
ochberusningradioprogram i vilkautmönstringreklamförbud, annanav

eller positivtframställdes komisktalkoholkonsumtion påansvarslös ett
ökade möjlig-ökad kontroll ochi centrala lägen,butikeretableringsätt, av

förbud förmissförhållanden påingripa restau-heter restauranger,motatt
partihandelnekonomiska frånförmånerellerlånarangägare emottaatt

representation i bryggeriernas styrelser.offentligsamt genom
alkoholens verk-i frågavidmakthålla goda kunskaperochskapaAtt om

utbredning,orsaker ochalkoholmissbruketsalkoholbrukets ochningar,
i skol-undervisningalkoholpolitiksamhälletsvårdmöjligheter och genom

erforderliga kunskaperallmänheten och kravinformation till omoman,
alkoholdrycker.serveringföreståndare förhosalkohollagstiftningen av

nykterhets-stöd till bl.a.ekonomisktsektornden helnyktraAtt öka genom
verksamhet.organisationernas

reak-påsärskilda kravsituationer ställeriavhållsamhetfrämja4 Att som
stödAlkoholpolitiska rådetoch omdömetionsförmåga att gergenom

arbetsplatser-alkoholpolitiska påarbetar medorganisationer programsom
samband med alko-iriskernainformationkraftfulloch omgenomna

båtfärder.och alkoholfiskebad, alkoholalkoholhol trafik, ----
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5 inriktaAtt konsumtionen depå dryckerna medvetensvagare genom en
prissättning, sänkning alkoholhalten i mellanöl och informa-en av genom
tion speciellt riktad till beslutar eller förpersoner som om svarar represen-
tation.

6 Att främja konsumtionen alkoholfria drycker alternativ till alkohol-av som
drycker ökat tillstöd Föreningen Fruktdrycker och skärptgenom genom
kontroll alkoholfria drycker i tillfredsställande urval finns tillgåattav att

serveringsställena.på

7 Att åstadkomma dryckesmönster där förtäringen företrädesvisett äger rum
i samband med måltid krav serveringen tillatt restaurangergenom
väsentlig del skall lagad mat.avse

8 Att verka för någon konsumtion betydelse förekommer underatt av upp-
växttiden undervisningi skolan, åldersgränser för inköp ochgenom serve-
ring, förbud detaljhandel mellanöl lördagarpå efter klockan 16 ochmot av
på söndagar, sänkt alkoholhalti mellanöl, stöd till ungdomsorganisationer-

centrala verksamhet, tillstöd verksamhet i samlingslokaler där alko-nas
holservering inte förekommer och restriktioner ifråga tillståndgenom om
till servering alkoholdrycker nöjes-på och idrottsplatser.av

9 begränsa tillgångenAtt aktiv prispolitik, nyetablering-attgenom en genom
butiker sker i måttlig takt, behovsprövning sker i ärendenen av om ny-

etablering och serveringen färjor mellanpårestaurang attav genom
Sverige och grannländerna regleras.

10 Att alkoholfrågansgöra betydelse beaktad vid utformningen den miljöav
vi lever i Alkoholpolitiska rådet sammansättningatt sågenom attges en
detta delmål främjas, stöd till ungdomsorganisationernas centralagenom
verksamhet, stöd till nykterhetsorganisationer och stöd till organi-genom
sationer verkar för genomföra alkoholpolitiska arbets-attsom program
platserna.

11 Att motverka hembränning, smuggling, langning och illegal alkohol-annan
hantering import och partihandel med teknisk sprit förbehållsattgenom av
alkoholbolaget, sprit och vin används för tekniska ändamålattgenom som
betingar pris de skulle ha för omedelbaranvänts konsum-samma som om
tion, odenaturerad sprit för laboratorieändamål får prisattgenom samma

detaljhandelspriset på brännvin, området för legal hemtill-attsom genom
verkning minskas och det krävs tillstånd för få haatt att apparatergenom
för sprittillverkning, påföljderna för hembränning skärps och han-att att

Ävendeln med aktivt kol regleras. förslag förstärkt forskning ladesom
fram.
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alkoholliberal anda.började sitt arbete i ManAlkoholpolitiska utredningen
försöklivsmedelsbutikerna och genomfördemellanölsförsäljning iinförde ett

livsmedelsbutikernai under dei två län. Men årmed försäljning starköl somav
fram. ändraderestriktiv inställning Denarbetadeutredningen växte meren

allmärmamellanölet bort deninställningen ledde småningom tillså att togs ur
förinfördes, straffet hembränningförbud alkoholreklamhandeln, attatt ett mot

systembutikerna infördes.lördagsstängningochoch langning höjdes att av

19752.5.2 WHO:s årrapport

småningom resulterade iproposition förslagEnligt den APU:s så är ett avsom
genomsnittskonsumtionen förmål minskaalkoholpolitikens grundläggande att
mål grundar sig idéeralkoholskadorna. Ett sådant pådärigenom minskaatt som

totalkonsumtionsmodellen.benämningen Dennasammanfattas medbrukar
och Kanadaforskare från Finland, Norge1975aktualiserades gruppav en

alkoholforskare stod bakomframståendeal, 1975. Genom mångaBruun attet
WHO fickVärldshälsoorganisationendenoch utrapporten att avgenom gavs

tyngd.den särskilden
WHO-rapporten bygger hade delvis publiceratsforskningsresultat påDe som

inflytande for-inte haft påoch 1960-talet hade något störreunder 1950- men
begränsning total-Alkoholpolitiska utredningens förslag. Enmuleringarna i av

1974. konstateradei slutbetänkandet år Mankonsumtionen diskuterades att ett
eller minskaalkoholpolitiken att begränsaför den då gällandeviktigt mål var

politiken egentligen inteden fördatotalkonsumtionen. ansågMen attman
konsumtion. Målet förtotalkonsumtionen de enskildaspåverkaförsökt utan

konsumtion, inte direktåterhållsamatt söka åstadkommaåtgärderna attenvar
utredningen, 1974a, 155.totalkonsumtionen Alkoholpolitiska Ipåverka s

i fortsättningendet förvirraåtgärdsdelen hävdar ägnat attatt manvore omman
begränsaåterhållsamma alkoholvanor ochbegreppen skapaanvände både

använda det förra uttrycket,valt för sin deltotalkonsumtionen. APU har att
Alkoholpolitiska utredningen,fråga omeftersom vad detdet bäst äranger

1974b, 93.s
från WHO-rapport-fördes dock tankarnasamband med remissvaren APU1

utformning.påverka propositionensfram och kom atten

Totalkonsumtionsmodellen

formulerar totalkonsumtionsmodellen pås 44-45WHO-rapportenI man
följande sätt:

sannolikhetmedelkonsumtionen följs medpåtaglig ökningEn stor av enav
syftar till minska antaletOm regeringökning antalet högkonsumenter. attenav

framgångsrik minskasannolikt denkan detta uppnåshögkonsumenter är attom
totalkonsumtionen sänks, desto säkrarealkoholkonsumtionenJutotaladen mer

också minskar.antalet högkonsumenterregeringen påkan attvara
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ökningEn antalet högkonsumenter betyder regel ökning denav som en av
alkoholrelaterade dödligheten.

Totalkonsumtionens betydelse betonas således i den riksdagen 1977ärav
alkoholpolitiskapropositionengodkända 197677:108.I denna föredra-anger

gande statsråd s 16 de förslag till åtgärder läggs fram syftar tillatt som en
sådan begränsning den totala alkoholkonsumtionen kan bidra till attav som
alkoholmissbruket tillbaka och alkoholskadornaträngs därmed motverkas. I

framförövrigt det allt APU:s förslag präglade propositionens innehåll.var som
forskning redovisatsDen totalkonsumtionsmodellenkan sammanfattassom om

följandepå 1 Alkoholkonsumtioneni befolkningsätt: påtagligt sned-ären
fördelad. 2 finnsDet samband mellan medelkonsumtioneni befolkningett en
och andelen högkonsumenteri befolkning. 3 finnsDet sambandettsamma
mellan medelkonsumtioneni befolkning och antalet alkoholskadadeien samma
befolkning. Det finns mängd undersökningar och data visar alkohol-atten som
skadorna ökar med ökande totalkonsumtion minskaroch med minskande total-
konsumtion.

2.6 Dagens alkoholpolitik
Samhällets insatser för begränsa missbruket sig,grundar inämnts,att storsom
utsträckning alkoholpolitiskapå åtgärder för halla tillbaka konsumtionen.att

nuvarande lagarna alkoholområdetDe har gammalt Utvecklingenursprung.
de decenniernaunder har dock inneburit minskad detaljreglering.senaste en

Regler har tagits bort eller moderniserats. I 1977 riksdagsbeslutårs betonades
också restriktioner skulle begränsas till sådana bred allmänhetatt som av en
uppfattas meningsfulla.som

viktigaste alkohollagstiftningenDen i dag samlad i fem lagar: 1är Lagen om
tillverkning drycker; 2 Lagen handel med drycker; 3 Lagen försälj-av om om
ning teknisk sprit och alkoholhaltiga 4 Lagen dryckesskatt; 5preparat;av om
Lagen marknadsföring alkoholdrycker.om av

Lagarnas huvudsyften eller grundprinciper begränsa det privataär vinstin-att
desintressering, begränsa tillgängligheten och skydda ungdomen. Tilltresset

detta kan läggas de hälsopolitiska haftmålen, länge betydelse för utform-som
ningen den svenska alkoholpolitiken. Dessa huvudsyften i det följan-tasav upp
de.

2.6.1 Begränsning det privata vinstintressetav

Sedan 1855 har lagstiftningens varitår mål begränsa det privataett attav
vinstintresset i samband tillverkning försäljningmed och alkoholdrycker denav
s.k. desintresseringsprincipen. statliga företagetDet Vin Sprit AB har i
princip monopol import och tillverkning spritdrycker och importpåav av
starköl och vin. All framställning sprit tillstånd olaglig.är Däremot ärutanav
tillverkning och handel med s.k. råsprit inte monopoliserad. tillverk-Dennaav
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dock koncentrerad till Skånebrärmerier, tillning bränneri, ABär ägsett som
hälften Vin Sprit AB och verksamheten reglerad detmed på så sätt attav

förinte blir vinst de privata hälftenägarna.någon
och vin monopoliserad. finnsTillverkningen emellertid inte Det inteärav

regler begränsar bryggeriernas privatekonomiska intressen.heller några som
frånYtterligare undantag Vin Sprits monopolställning gäller den s.k.ett

turistspriten dvs. den import alkoholdrycker för privat konsumtion ärav som,tillåten i samband med utlandsresor.
försäljning statligtprincip sker all sprit, vin och starköl det ägdaI genomav

tillSystembolaget, ekonomiska överskott levereras Ett undantag ärstaten.vars
direktförsäljningsvenska bryggeriernas starköl tillde restaurangerna.av

finnsFlertalet alkohol privatägda. såledesDetärrestauranger serverarsom
vinstintresse också hos emellertidprivat Detta delvisrestaurangägarna. ärett

olika regler serveringstillstånd och bestämmelserbegränsat såsom underav om
försäljningen fårvilka former ske.

för alkohol förbjuden. gäller såväl massmediaprincip all reklam DettaI är
reklam allmän plats och reklam sänds eller delas direkt tillpå utsomsom

Undantag finns emellertid. Sålunda får viss marknadsföringkonsumenterna.
försäljningsställen. sker bl.a. askkopparförekomma Detta och glasunder-på

förekommer reklam i facktidskrifterDessutom bl.a. förlägg på restauranger.
restaurangfolk.t.ex.

information bl.a. olika vinsorter Systembolaget. handlarViss Detom ges av
varuinformation och inte reklam för enskilda märken.emellertid omom

tillgänglighetenBegränsning2.6.2 av

visar tillgänglighetenfinns mycket forskning har betydelse för hurDet attsom
får alkoholskador. Tillgänglighetenmycket dricker och hur många somman

antalet försäljningsställen,priset, öppethållandetider ochbestäms bl.a. av
åldersgränser.

Prispolitiken

1600-talet försökte brännvinsförsälj-Redan under skatteintäkterstaten av
ekonomisk fråganingen. Skatteinstrumentet emellertid främst ochlänge envar

först samband beslut prisinstrumen-det i med 1955 alkoholpolitiskaårs somvar
alkoholpolitisk nordiskafick innebörd. likhet med bl.a. deItet grarm-en mer

Finland och utnyttjas för hålla relativt högaländerna Norge alkoholskatten att
för mycketpriser alkoholdrycker. priset har betydelse hur köpspå Att som

gäller alkohol, precis de flesta andrasom varor.
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Antalet försäljningsställen

Etablering systembutiker beslutas Systembolagets styrelse enligt ettav nya av
Systembolaget.avtal mellan och Alla kommuner så önskar kan fåstaten som

systembutiker de uppfyller vissa förutsättningar. Vid slutet 1993 fannsårom av
det 370 systembutiker och 550 s.k. utlämningsställen, affärerdvs. ellerca ca
kiosker beställningar och i regelpå medtar emot systemvarorsom som, en
dags fördröjning, lämnar de beställda kanDessutom i glesbyg-ut varorna. man

distribuerasden beställa med sextiotal busslinjer och via lantbrev-ettvaror som
bärare. Enligt Systembolagets planer för nyetablering tillkommer 20 butikerca
fram till år 2000.

alkohol fordras tillstånd antingenFör kan öl, vin in-att servera som avse
klusive öl sprit inklusiveeller och vin. Serveringstillstånd efter pröv-ges

omfattarning bl.a. den sökandes personliga lämplighet och serveringsloka-som
lernas lämplighet. Under år har antalet med alkoholtillståndrestaurangersenare
ökat kraftigt, vilket prövningen blivit mindretyder på har restriktiv.att

Öppethállandetider

Sedan 1982 har Systembolaget haft butikernaår stängda lördagar, vilket lett
till färre misshandelsfall, färre lägenhetsbråk färre fylleriomhändertagandenoch

andra finnsunder veckosluten. Från länder undersökningar visar att ettsom
ofta medför fler trafikolyckorökat öppethållande och fler dödade förare.

,åldersgränser

likhet med andra länder Sverige forl många har åldersgränser försäljning och
servering alkoholdrycker. Försäljning starköl, vin och sprit i system-av av en
butik får endast ske till fyllt 20 bliår. För serverad påatt restau-personer som

ha ha fyllt 18 18-årsgränsenmåste år. gäller vid inköpävenrang man av
klass i livsmedelsbutiker.

2.6.3 Skydd för ungdomen
Åldersgränserna exempel alkoholpolitik främst tillär ärett ettsom som
skydd för sänkningungdomar. En åldersgränsen till exempelvis 18 år på-av
verkar inte bara de berörda åldersgrupperna de beroendenågotävenutan yngre,

18-åringarpå också umgås med de äratt som yngre.
Ibland har speciella vidtagits effekternaåtgärder och motiverats med ung-

domarna. exempel borttagandet särskildEtt skatteklass for mellanölär årav en
1977. Mellanölet, introducerades i Sverige 1965,år ansågs delvissom vara
orsak till börjadeungdomar dricka alkohol vid lägre ålder. mellanölet iAttatt

försvann medförde kraftig minskning den totala ölkonsumtionen,stort en av
särskilt bland ungdomar.

Opinionsbildningeni skolan har tidvis varit mycket omfattande.
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2.6.4 hälsopolitiska måletDet

minskning totalkonsumtionen for minska alkoholskadornaEn därigenomattav
fortfarande grunden för alkoholpolitiken. aktualiseradesden svenska Denutgör

den alkoholpolitiska propositionen 198182:143 och kan i formule-i spåras
i samtliga budgetpropositionerunder 1980-talet.reringar så gott som

WHO:s hälsopolitiska program

alkoholpolitikens hälsopolitiskasvenska betoning de målsättningarna harDen av
fått ytterligare tyngd strävanden WHO aktualiserat.under år desenare av som

År 1977 WHO:s generalförsamling resolution 30.43WHA slogantog en som
förfast det viktigaste målet medlemsländerna att till 2000år uppnåatt var en

hälsonivå for alla medborgare möjliggör för dem leva socialt ochatt ettsom
ekonomiskt produktivt liv. resolution 32.30 från 1979 inviteradeI WHA år
generalförsamlingen de enskilda medlemsländerna formulera nationella mål,att
strategier och handlingsplaner för detta mål.nåatt

År 1984 WHO:s regionala kommitté för dvs.Europa, den högsta be-antog
församlingen inom WHO:s europaregion, antal delmål vilkaslutande ett ettav

År 1995 skall hälsovådligt beteende,har följande lydelse: överkonsum-såsom
tion alkohol och mediciner; bruk illegala droger och farliga kemiskaav av

framförande fordontrañkfarligt och våldsamt socialt beteende,ämnen; samt av
minskat i samtliga medlemsstater. Utvecklandetha integreradeavsevärt av pro-

syfte reducera alkoholkonsumtionen och bruket farligamed andraattgram, av
minst före 2000, kanmed 25 år väsentligt stöd strävandenaämnen procent ge

detta delmål.uppnåatt
för 25-procentmålet det finnsmotiv omfattande belägg förDe är attman anger

faktorernaviktigastealkoholkonsumtionen de socialaär bakom ochatt en av
Problemens omfattninghälsomässiga problem. relaterad till den årligaär nära

medelkonsumtionen alkohol. En 25-procentig sänkning alkoholkonsumtio-av av
välfárds- och hälsomässigaskulle innebära vinster samtidigtstoranen som

och förhälso- sjukvården kunde minska demde vårdinsatser måste göraman nu
drabbas alkoholrelaterade sjukdomar.som av

Genom hälsopolitiska 198485:181ställde sigden propositionen regeringen
bakom 25-procentmålet vilket riksdagen erinran. 25-procentmåletlämnade utan

från 1980 nivå. 6.74 liter alkohol 100utgår års Försäljningen det året var
Följaktligen skall försäljningenprocent. 25 6.74 liter 1.69. årärprocent av

2000 minskat tillha 5.05 liter, vilket lika mycket den underungefärär som var
1953-1963.åren

År 1992 WHO:s aktionsplan för alkoholarbete.europakommittéantog en
WHO-Europa ställer sig härigenom bakom och medlemssta-planen uppmanar

formulerasin alkoholpolitik och, det behövs, denöver såatt attterna se om om
den ligger i linje med planen.
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framgångsrikplanen understrykes alkoholpolitik informationI utöveratt en
innehålleralkoholens verkningar också lagstiftningsåtgärder. Den koholpo-om

litik enligt har visat sig effektiv innehållerplanen, åldersgräns, dryc-som, vara
kesskatter och kontroll tillgängligheten World Health Organisation, 1992.av

vikten länder med ambitiösI planen betonas alkoholpolitik fårattav en mer
stöd för fullfölja denna och pekas på risker för alkoholpolitiken ligger iatt som

harmonisering dryckesskatterna inomtankarna EU s.6.på en av

2.7 Alkoholpolitikens effekter

Som framgått det föregående har svensk alkoholpolitiki utsträckningstorav
relativt prisnivå denhandlat hålla hög och begränsa geografiskaltids-attom en

mässiga demografiska tillgängligheten.och Någon undersökning skullesom
visa förda alkoholpolitikeni sinkunna vad den helhet har haft för effekter är

möjlig. finns ingen metodik tillgå. finnsinte Det Däremot det under-mångaatt
effekt enskildhetersökningar visar vilken i politiken har eller har haft.som

vilken effekt har den fördaEller, med andra 0rd, prispolitiken, försäljnings-
politiken ålderspolitiken haftoch

effekter olika alkoholpolitiska åtgärder har haft, förDe såväl den legalasom
för illegala alkoholhanteringen,tas i kommissionensden delbetänkandesom upp

SVENSK ALKHOLPOLITIK bakgrund och nuläge SOU 1994:25. detI-
viktigasteföljande redovisas del de resultaten.en av

prispolitiken2.7.1 Effekter av

prisförändringarnas effekterUndersökningar alkoholkonsumtionenpå harav
regel byggt ekonometriska metoder det finnspå också resultat frånsom men

panelundersökningar,observationsstudier och undersökningar drastiska pris-av
förändringar. Undersökningar har gjorts i antal länder t.ex. Sverige,ett stort

Frankrike,Finland, Norge, Storbritarmien, Nya Zeeland, Australien, Kanada
och USA och redovisats i flera forskningsöversikter t.ex. 1975;Bruun al,et

Österberg,Ornstein 1983; Godfrey, 1986; Olsson, 1991;och Levy, 1993.
I forskningsöversikter alkoholpolitiska effektermånga över prisinstru-sätts

alkoholpolitiskti sammanhang. Davies och Walsh 1983 konstate-mentet ett
efter omfattande alkoholpolitikgenomgång och alkoholkontroll irar en av

forskningsresultaten det gäller prisEuropa och konsumtionnär äratt samman-
och tvetydiga. inte, de, frånMen kan bortse minskandesatta att ettman anser

följdesrealpris i tolv studerade länder ökande alkoholkonsum-sextonav av en
tion. kan förmoda konsumtionsminskningarnaMan under det studeradeatt

Frankrike, Schweiz1970-taleti Italien, och Sverige skulle ha blivit större om
länder eller höjt realpriset alkoholdrycker Daviesdessa bevarat på och Walsh,

1983, 275.s.
olikaEfter kontrollpolitiska åtgärdergenomgång några konkluderaren av

1983 gradvis förändringMaynard priset möjlig till målupp-är vägatt en av en
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fyllelse målet minskat missbruk minskad konsumtion.är Detettom genom en
finns tydliga problem med val data, statistiska modeller skattningsmeto-ochav
der de tillgängliga ekonometriska forskningsresultaten talar för prisetattmen

betydelsefull inverkanhar konsumtionen Maynard, 1988.påen
Duffy avslutar undersökning prisets, inkomstens och reklamens effekteren av

efterfrågan öl, vin ochpå på sprit med följande ord: Vi regering-antar att om
i framtiden,någon gång allvar blir intresserad försökapå begränsaatten, av

alkoholkonsumtionen... prioriteramåste den utvecklingen ändamålsenligav en
alkoholskattepolitik Duffy, 1980, 56.s

regressionsanalysbaseradI studie restriktioners effekter i allmänheten av
konstaterar Hoadley, Fuchs och Holder 1984 priset det jämförelseäratt utan
effektivaste styrinstrumentet det gäller alkoholförsäljningen. Varjenär diskus-
sion hur konsumtionen alkohol kan påverkas blir missvisande denom av om
ignorerar prisets reglerande effekt.

regressionsanalys frånAv med data delstaterna i USA drar Ornstein ochen
1985 främstslutsatsen det skillnader iHanssens pris, inkomst ochäratt

resande imellan delstaterna skillnader spritkonsumtionavgör mellan demsom -
och inte skillnader mellan Olkonsumtionenbestämdesderas kontrollagar. främst

befolkningens ålderssammansättning dvs. hur del mellan 18storav som var
vilken fannsoch 44 år, åldersgräns och fick säljas söndagar.påsom om

konkluderar forskningsresultatefterRoom genomgång alkohol-en av om
kontroll folkhälsa, storleken priselasticitetenoch på varierar mellan platser,att

tid och mellan olika alkoholdrycker. Men förändrad prisnivå och föränd-över
rad lägsta tillåtna ålderför inköp alkoholdrycker de tydliga undantagenärav

övriga kontrollåtgärder. inte troligtfrån Det isoleradeär och föränd-småatt
ringar alkoholkontrollen har substansiellnågon effekt. kan föränd-Däremotav
ringar i riktning troligen ha ömsesidigt förstärkande effekt. Alkohol-samma en
kontroll bör av åtgärder isolerade delaränett systemses som snarare som
Room, 1984, 311.s

gjordessvenska undersökningen,Den uppdragpå Alkoholskat-senaste som av
teutredningen, redovisar priselasticiteter frånberäknade data 1978-1988åren
Alkoholskatteutredningen, Priselasticiteten1991; 1991. starkölAssarsson, på

-1,3, folköl -1,2på och spritdrycker vin ungefär -O,9. innebärpå Dettaochvar
priset höjs med 1 konsumtionenminskar starköl med 1,3såatt procentom av
och konsumtionen spritdrycker med 0,9och vinprocent procent.av

För given alkoholdryck tenderar både priselasticitet och inkomstelasticiteten
lägre viktigare drycken i betydelsen hur andel den harär,att storvara av av

totala alkoholkonsumtionen.Iden länder där dominerar elasticiteterna förär
ilåga, länder där vin dominerar elasticiteterna för vin låga och i länderär

där sprit dominerar elasticiteterna för sprit låga. marknadsandelenär Ju större
desto lägre förefaller priselasticiteten Maynard och 198är, Kennan, l. Devara

årens ökning ölkonsumtionenär troligen orsaken till elasticitetensenaste attav
för öl har sig den gäller för spritrycker och vin.närmat som
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Effekter försäljningspolitiken2.7.2 av

tillgänglighetensundersökningar finns tillgå det gäller betydelseDe närattsom
olika jämför skadornaför skadenivåni samhället slag. I del iär treav en man

konsumtion. andra jämför skadorna imed olika hög I man sammagrupper
konsumtion. redovisasmellan med hög och år med låg Detår ärsomgrupp

konsumtionen och skadorna, räknat antal be-oftast sambandet mellan på ett
bakomliggandefolkningsgrupper eller antal Den tanken harår.ett presenterats

totalkonsumtionsmodellen.tidigare och brukar betecknas som
forskningsresultat redovisats totalkonsumtionsmodellen kanDe som om sam-

följande Totalkonsumtionsmodellen,manfattas så den allmäntpå sätt: som
1975, fortfarande giltig.formulerades i WHO-rapporten Ju alkoholår är mer

det dricks i samhälle, desto fler storkonsumenter kommer dettotalt ettsettsom
fler sitt drickande.finnas och desto kommer skador Det ganskaäratt att av

tillsänkning totalkonsumtionen leder minskning antaletsäkert att en av en av
storkonsumenter och till minskning antalet alkoholkonsumenter fåren av som

följsskador. sänkningen desto säkrare det den minsk-Ju större är, är att av en
behöver emellertid ytterligare förning skadorna. Modellen utvecklas attav
alkoholpolitik se 3.3.2.underlag för allsidig avsnittutgöra närmareen

framför förFörsäljningspolitiken har allt betydelse den geografiska och tids-
tillgängligheten. Forskningsresultaten har sammanfattatsmässiga t.ex.av

1994,Olsson 1992 och Holder al, och kommer behandlas iår ävenet att en
uppföljning WHO-rapporten från 1975 Edwards al, 1994.etav

försäljningsställenReglering antaletav

effekten geografisk tillgänglighetundersökningar studerar s.k. kanDe som
innehåller undersökningardelas i Dentvågrovt ena gruppengrupper. av

försäljningsställen och i vissa fallförändringar antalet kan betecknas somav
kvasiexperiment.s.k. naturliga experiment eller Resultaten från dessa måste

betydelse från undersökningari vilkatillmätas resultaten sådanaänstörre man
beräknat sambanden mellan förhållanden relaterade till tillgäng-antassom vara

mellan butiker säljer alkohol och konsumtion ellerligheten, antalett.ex. som
delavsnitten i kapitel redovisar i huvudsak studier detskador. första dettaDe av

första slaget.
undersökningarhar gjorts i Sverige. de försök initieradesNågra Ett av som av

GöteborgsAlkoholpolitiskautredningen APU gällde fri försäljning starköl iav
fick säljas frånBohus län och i Värmlands län. Starköl i livsmedelsbutiker,och

bryggarbilar och serveringslokaler med till ölservering. Försöket på-rätt
börjades efter introduktionen mellanölsförsäljningen. skulle enligttvå år Detav

1967ursprungliga ha från november till december 1968de planerna pågått men
i juni 1968 grund överdriven och olämpligavbröts redan på rapporterav om

starkölskonsumtion försökslänen, inte minst bland ungdom Alkoholpoli-inom
tiska utredningen, 197lb.

reglerna ledde i det till tiodubbling starkölsförsäljning-De närmaste en avnya
i övrigt motsvarande försäljningsökning26 GöteborgsI landet Iprocent.en. var
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och Bohus län detta ökning från 1,8 till 15,3 liter invånare ochmotsvarar en per
i Värmland från 0,7 till 10,6 liter. starkölsförsäljningen tycks inte haDen ökade

förändringar spritförsäljningen.några i vin- och Däremotstörremotsvarats av
förefaller starkölsförsäljningeni försöksområdenai utsträckning hastor ersatt
mellanölsförsäljningen. innebar försöket enligtRäknat invånareper vuxen

uppskattningar totala alkoholkonsumtionenAPU:s nettoökning den ien av
försöksområdet med femnärmare procent.

Sverige introducerades s.k. mellanöl i oktober 1965. alkoholhalt,I Dessett
3,6 viktprocent, låg mellan pilsnerns 2,8 och starkölets Genom mellanö-4,5. att

livsmedelsbutikerna innebar introduktionen påtagliglet fick säljas i mycketen
ökning antalet försäljningsställen för förhållandevis alkoholstarkt öl. Denettav

tillapril 1970 infördes bestämmelse mellanöl inte fick säljas barn1 attomen
Årinte kunde fyllda 18 1972 fastställdeseller till ungdomar år.antassom vara

18-årsgränsen riksdagen. Under 1976 fattade riksdagen princip-våren ettav
alkoholhalt 2,8 viktprocent inte skulle fåbeslut öl med högre änattom en

30 juni 1977,säljas i allmän handel efter den det s.k. mellanölsförbudet.
gjordes efter mellanölets borttagande studeradesVid den utvärdering som

med försäljningen i samband med införandet Novalockså vad hände ochsom
Efter kontroll antal andra faktorer betydelse förNilsson, 1984. ett ut-av av

totalkonsumtionenvecklingen bedöms ökningen till följd mellanölet haav av
för mellanölsperiodentill 15 åren 1965-1977. Undersök-uppgått procentca

mellanölsförbudeteffekterna det s.k. visar den statistikfördaningarna attav av
alkoholkonsumtionenminskade efter borttagandet, ökning konsumtionatt en av

delvis kompenserade bortfallet konsumtionenandra öltyper endast avav av
alkoholkonsumtionochmellanöl och ungdomarnas i viss alkohol-mån ävenatt

1984;Hibell, 1984a; Nilsson, Noval och Nilsson, 1984.skador minskade
Romelsjö minskadestudie Leifman och alkoholförsäljningeniEnligt aven

221976 1984 medoch och dödligheten iStockholms län mellan år procent
alkoholförgiftning, alkoholpsykos, levercirrhosalkoholism, skrumplever och

ungeför likabukspottkörtelinflammation med mycket. bedömdesI runda tal
hälften försäljningsminskningen mellanölsborttagandet.effektav avvara en

avskaffatSedan 1970 har åtminstone USA och i Kanadaår delstater isex en
mjukat upp monopolen för försäljning vin, importerat vin eller stark-eller av

Virginiavin: Idaho, Maine, Washington, Virginia, och IowaWest samt
försäljningsställ-Quebec. Privatiseringen resulterade vanligen antalstörreett

ofta till följd den kommersi-längre öppethållande och också lägre priser aven,
ella konkurrensen Wagenaar och Holder, 1991.

börjar sälja vin istudier har gjorts gäller vad händerNågra när mansom som
förlivsmedelsbutiker. statistisk analysmetodEn del dessa har gjorts medav en

tidsserier det möjligt dra relativt säkra slutsatser.gör attsom
Macdonald 1986b undersökte effekten vinkonsumtioneni samband medpå

Idaho,vinförsäljning blev tillåten i livsmedelsaffárerna i i USAtre stateratt
med lättvinsförsälj-Maine och Washington och starkvinsförsäljningi enbarten

ning tidigare Virginia. försäljningsställen ökade i Idaho från 70 tillAntalet
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1 000 och i Maine från 65 till 500.1 l de förstnämnda skeddetre staterna en
signifikant ökning vinförsäljningen det då ändringenår genomfördes. Någonav
förändring konsumtionen sprit och kunde inte påvisas.av av

Wagenaar och Holder 1991 fann statistiskt signifikant ökning vinför-en av
säljningen, i 93Iowa med och i VirginiaWest 48med Somprocent procent. en
följd härav ökade den totala alkoholförsäljningen.

En i USA, Iowa, har avskaffat monopolet också för försäljning sprit.stat av
statligaDe monopolbutikerna stängdes 1987år och med licenser tillersattes

privata butiksägare. Tidsserieanalys visade Ökningpå spritförsäljningenen av
9,5med Vinförsäljningen minskade med 13,7 medan ölförsälj-procent. procent

ningen inte påverkades. Den sammanlagda nettoeffekten privatiseringenav av
spritförsäljningen ökad alkoholförsäljning Holder och 1990.Wagenaar,var en

Resultaten från studie har framför allt uppmärksammats i Sverige. Deten
gäller undersökning Smart 1986, inte kunde påvisa effektnågonen av som av
införandet vinförsäl jning i livsmedelsbutikernai Quebec. Tänkbara förklarin-av

Smart kan den då aktuella ekonomiska nedgången, vinets rela-gar menar vara
tivt bristande popularitet, den nedgående trenden i alkoholkonsumtionenisett
Kanada eller den kraftiga prishöjning genomfördes ungefär samtidigt.som
Enligt de elasticiteter gällde i vidKanada denna tid Fuss och Waverman,som
1987 borde den genomförda prishöjningen ha resulterat i försäljningsminsk-en
ning 10på Effekten den ökade tillgängligheten försälj-procent.ca av genom
ningen i livsmedelsbutikerna neutraliserade effekten prishöjningen.av

Undersökningar vad händer etablerar försäljningnär ochav som man av
vin alkoholförsäljningi övrigt har gjorts framför allt i Finland ochorter utan
Norge. Kuusis klassiska experiment i Finland gällde effekten inrättandeav av

ochvin- starkölsbutiker i försöksorter och jämförelse med två kontrollorter.tre
Insamling data gjordes intervjuer med stickprov befolkningen iav genom ur

centrala delar. Intervjuerna gjordes dels under hösten 1951 föreorternas öpp-
nandet och efterdels, öppnandet, under hösten 1952 eller hösten 1953 Kuusi,
1957. De butikerna medförde antalet konsumtionstillfällen Föränd-att steg.nya
ringen gällde inte de drack sällan eller aldrig det framför allt deutansom var

förut drack ofta drack oftare. Vinet ökade ölet. Resultatenänsom som mer
tyder på det framför allt de relativt flitiga alkoholkonsumenternablandatt var
de ökade sin konsumtionmännen vin Boalt och Euler,vuxna som av von
1959.

Enligt sammanställning Moser 1980 förekommer bestämmelser påen av om
vilka dagar och under vilka tider försäljning och servering sprit, vin ochsom av

får ske i alla Smartländer. 1980b hävdarnästan reglering dagar ochatt av
tider då försäljning tillåten de vanligaste kontrollåtgärderna.är är en av
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försdljnings-Reglering och serveringstiderav

försäljningde länder i vilka reglering förekommer förbjuder underFlertalet av
försäljning också förbjudensöndagar och helgdagar. I länder undernågra är

timmarlördagar. Serveringstiderna omfattar regel del dygnetsstörre avsom en
försäljningstidernavad gör.än

undersökningar gjorts gäller effekterFlertalet de förändringar som av enav av
försäljningstiden serveringstiden kvällar och söndagarutvidgning eller på påav

införande förbud lördagsförsäljning.och motav av
vissa systembutikerSverige utvidgades 1985 försök öppethållandet iI år

jämförel-18.00 till 19.00 torsdagar. Försöket utvärderadesfrån kl på genom
Jämförelsen omfattade bl.a. för-med motsvarande antal kontrollbutiker.ettser

ökningsäljningen olika och antalet kunder. Någon allmänav varugrupper av
öppethållandetdet ökade kunde inte påvisasförsäljningen grundpå av

Christensen, 1988.
utökade försäljningstider serveringstider har gjortsundersökningaravMånga

Australien. Tiden för servering under söndagar har utökatsi delstater i och
genomförtseffekten trafikolyckor har undersökts. Flertalet studier harpå av

Smith, för sin avhandling Smith, 1985b och också harhar någraanväntsom
sammanfattat forskningen inom området Smith, 1983; 19870; l987d; l987e.

genomfördes 1969.de första studierna området Raymond Ray-En på avav
effekten vad hände serveringstiden vardags-mond undersökte pånärav som

18.00 till 22.00 i Victoria.utökades från kl. Undersökningenkvällarna om-
trafikolyckorVictoria. Antalet förändra-fattade huvudstaden med personskada

inträffadeflest olyckor ändrades från 18.00-19.00des inte tidpunkten dåmen
markerade förändringen tidsmässiga fördelningentill 22.00-23.00. denDen av

anslutningskedde i direkt till den ändrade stängnings-trafikolyckornaav som
tydligmycket indikation vilket inflytandetiden tolkar Raymond på stortensom

trafikolyckorna.samhällets dryckesvanor har på
Victoria visar också det mellan kl. 18.00 och 02.00studie helaEn attny av

trafikolyckor med personskada och Raymondssker ökning antalet attaven
annaneffektenresultat med oförändrat antal olyckor bl.a. beror påett att av en

Smith, 1988b.lagändringlägre maximigräns för rattonykterhet inte beaktats
Australien.1970 infördes söndagsförsäljningi Perth i För-staden Västrar

säljningen omfattade tvåtimmarspass. den följande treårsperiodentvå Under
jämförtökade antalet dödade Killed 64 med utveck-med procentpersoner

casualtylingen under övriga veckodagar Smith, 1978. Antalet dödsolyckor
accidents ökade på motsvarande med 17sätt procent.

År 1970 ändrades också Brisbane i Queensland. Härbestämmelserna i staden
infördes söndagsförsäljning och 13.00 respektive mellan kl.mellan kl. 11.00

ökade under treårsperiod16.00 och 18.00. Mellan kl. 18.00 och 20.00 en
antalet dödsolyckor med 130 antalet olyckor med egendomsskadaochprocent

lunchförsäljningen85 Smith, 1988c. samband medmed Aven iprocent
Okningen kvar-skedde ökning, signifikant inte lika markant.en som var men

utökningtreårsperiod. ytterligare försäljnings-stod också under andra Enen av
04.00 1982, då samväldesspe-tiden från kl. 22.00 till under månad höstenca en



36 Svensk alkoholpolitik igår och idag

len pågick i Brisbane, ingen effekthade depå rapporterade olyckorna Smith,
l984a.

I Nya Sydwales introducerades 1979 alkoholförsäljningår hotellenpå på
söndagar mellan kl. 12.00 22.00.och Tidigare söndagsförsäljningtillåten påvar
klubbar. Samtidigt utökades hotellens öppethållandetider vardagar frånpå kl.
22.00 till 23.00. kl. 18.00Mellan och 24.00 söndagarnapå ökade antalet olyck-

resulterande i sjukhusintagning med 28 övriga olyckor medprocent,or person-
skada med 21 och olyckor i samband med bogsering tow-away-procent
olyckor med 12 allt jämfört med utvecklingen under tid övrigaprocent, samma
dagar Smith, 1987b.

En särskild studie den utökade öppethållandetiden under vardagskvällarav
visade signifikant ökning antalet dödsolyckor och olyckor med allvarligen av

tidenpersonskada. Med 18.00-22.00 kontrollperiod ökningen 13som var pro-
Smith, 1987a.cent

I Tasmanien infördes 1977 flexibla försäljningstider,år vilket innebar att
hotellen kunde ha öppet de timmar ville förutsatt hanägaren anmälde detatt
ändrade öppethållandet vecka i förväg. Tidigare gällde kl. 10.00 22.00 påen -
vardagar kl. 12.00och 20.00 söndagar. Förändringen leddepå till signifi-en-
kant ökning antalet trafikolyckor med personskada casualty traffic accidentsav
mellan kl. 22.00 och 06.00. årsbasis och beaktandePå med förändringeniav

kontrollområde uppgick ökningen till Smith,15 1987d och medett procent
beaktande förändringen under kontrollperiod till 11 Smith,procentav en
1988a.

En de tillgänglighetspåverkande förändringarna i Australiensenasteav ge-
nomfördes 1984 i EnligtVictoria. dessa kunde hotell och klubbar söka tillstånd

ha mellan kl. 12.00 och 20.00 söndagar och utökaöppet öppethållan-att att
det på vardagar från kl. 22.00 till 24.00. hälftenMer allaän hotell ochav
klubbar sökte och fick tillstånd ha på söndagar bara fåtalöppetatt ettmen
utnyttjade möjligheten till tillstånd för utökat öppethållande vardagar. För-
ändringen ledde till ökning antalet olyckor med personskada med åt-en av
minstone 33 Smith 1988d.procent

Finland har haft systembutikerna stängda under sommarmånaderna mellan år
Åbo,1978 1991. Dessförinnanoch hade försök genomförts i Salo och Nå-ett

dendal under månader 1977. Säilä 1978a; 1978båtta undersökte effekterna på
Åbofylleri i med hjälp polisens uppgifter antalet Omhändertagna män.av om

Vissa observationsstudier och enkäter bland poliser ordningsläge och sprit-om
langning genomfördes också. Antalet omhändertaganden ökade totalt medsett
sju i början försöksperioden och med 10 i slutet. Underprocent procentav
lördagar minskadedäremot antalet omhändertaganden med dryg fjärdedel ien

Åbo-undersök-början och med fyra i slutet försöket. slutsatsernaprocent av av
ningen komplicerades polisen skärpte sin ingripandepraxis vid tiden förattav
försökets början. Effekterna fylleri följaktligenkan ha varit destörre än
redovisade. Jämfört med tidigare omhändertogs enligt Säilä lindrigare berusade-

och i synnerhet under slutskedet omhändertogs antal berusa-ett stortpersoner
de, klassificerasbör marginaldrinkare Säilä, 1978a; 1978b.som som
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försöksperiodefter på1982lördagsstängningfrån 1 juliSverige infördesI en
gjordesutvärdering1981. Enligt denunderfyra månader avsomsommaren
fylleriom-antaletminskningmedförde stängningenfyramånadersförsöket aven

misshan-sjumed10 lägenhetsbråkhändertaganden med procent,procent, caca
inomhus med åttaoch misshandelmed femdel utomhus procentprocent caca

1982; 1984. DäremotWikström,1982; Olsson ochSocialdepartementet,
alkoholkonsumtionen,totalaeffekt denutvärderingen inte på någonvisade
personskada. detmed Näroch vägtrafikolyckorakutsjukvårdskadegörelser,

försvaradedenalkoholkonsumtionen framhållergäller ut-expertgrupp som
påvisa medrelativt effekter skulle svåravärderingen även attstoraatt vara

tillgängliga data.
hållasystembutikerna skullebeslötriksdagenförsöketSom resultat attett av

utvärdering ske. Dennaskullefrån juli 1982. Avenlördagarpåstängt nu en
kunde rad1983. Ocksåinförandet och decemberperioden mellanomfattar ennu

fredagar-lördagarfall fylleri underredovisas. Antaleteffekterpositiva av
lägenhetsbråk med1210 ochminskade med mellantillsammantagna procent,

mellanbekanta medmisshandel inomhus mellanochochmellan tre procenten
antalet fall1984. Däremot ökadeSocialdepartementet,fem och 12 procent av

fall skadegörelse beroendeoch antaletmellan obekantamisshandel utomhus av
lördagsminskningen. Utvärderingenfredagsökningen större änpå att gavvar

tid.effektenföringet belägg överavtogatt
1984.lördagsstängning under hela Påförsök med årgenomfördesI Norge ett
definitivförsöket tillledde inte någonblygsammaresultatengrund att varav

stängning.

åldersbestämmelsema2.7.3 Effekter av

starköl inte säljasfår spritdrycker, vin ochbestämmelsernasvenskaEnligt de
Åldersgränsen 18inte fyllt 20 för inköpår. ärtill deneller lämnas ut avsom

servering.gäller också förDen gränsenår. senare
bliinköp ellervilken ålder skall ha göravidFrågan rätt attatt serve-manom

tillibland lettdiskussioner harflitigt i del länder. Dessarad har diskuterats en
blivit möjligthar detHärigenomsänkts, ibland till de höjts.åldersgränser attatt
utvärderingartill. radleder Envad ändringar åldersgränsernaundersökaatt av

1970-talet. Aven någrafacktidskrifter sedan börjani olikaredovisatshar av-av
publicerats.monografier harhandlingar och

drinkingthesänkningdiskussioneni USAbörjan 1970-talet gälldeI avenav
1986, enligtLillis,ochden till röståldern Williamsage för att somanpassa

mängd andraOckså1971 sänktes till 18 år.federal lag år argumentenen
spela-1980. Vietnamkrigetmouglass,emotionellt laddad debattianvändes en

till1984.Cool och Tauchen, Varde också in attatt tas utvuxen nogman
alko-användaborde ocksåi krig,döda och dö så attett nogvara vuxenman

holdrycker sades det.
Åren drycke-genomförde sänkningdet 27 delstater1971-1973 avsom envar

Sänkningen ansågs1983.till 19 Wsåldern, vanligen från 21 år agenaar,
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emellertid få negativamånga följdverkningar, bl.a. ökat antal trafikolyc-ettav
i dekor berörda åldersklasserna. Många ändrade därför inställning och efter år

1975 kom debatten i stället handla höja åldern. En del gjordeatt att staterom
också detta. Vidare stiftades 1984år federal lag enligt vilken 10 procenten av

federaladet bidraget till väghållningen skulle hållas inne för de istater som
oktober 1986 inte hade infört 21 år minimum legal drinking age Willi-som

Åldernoch Lillis, 1988. höjdes också i många 1979 hade 14stater.ams stater
21-årsgräns, 1986 det 45 Hingson och Howland. 1987.stateren var

En översikt resultaten från undersökningaröver effekter sänkta ellerav av
höjda åldersgränser har redovisats Olsson 199lb. Enligt flertalet deav av
redovisade undersökningarnaledde ålderssänkningarnatill ökning trafiko-en av
lyckorna i de berörda åldersklasserna. Det medär största sannolikhet sänk-
ningen åldersgränsen orsaken tillär den ökade olycksfrekvensen.av som

Wagenaar sammanfattar sin genomgång forskningen sänkta ålders-av om
följandepå Flertalet undersökningargränser sätt: inverkan sänkningav av en av

legal-drinking age delaktighetenpå vägtrafikolyckor har funnit signifikanten
Åtskilligaökning bland de tidigare underåriga förarna. studier har också

demonstrerat påtaglig ökning i åldersgruppen 16-17 år. Det finns metodolo-en
giska begränsningar hos många utvärderingarna. Men på grund resul-av attav

sig i mängd områden under tillämpning varierandetaten metoderupprepar en av
blir slutsatsen ändå sänkning åldersgränsen regel resulterar iatt en av som en
ökning trafiksäkerhetsproblemen bland förare W 1983.av yngre agenaar,

Wagenaar och OMalley 1991 undersökte hur effekten olyckor hänger
med alkoholkonsumtionen.Det visar den minskning olyckor medattsamman av

alkoholpåverkadeforare bland 18-20-åringaräger direkt koppladär tillsom rum
minskad konsumtion. Deras undersökningvisar också viktig faktor näratten en

det gäller den minskade olycksfrekvensen tycks den aktuella ålders-attvara
tillbringar mindre tid barer och åldersgränsennär ärrestaurangergruppen

högre. En slutsats drar undersökningen denär lägreannan attsom man av
konsumtionen bland underåriga i med 21-årsgräns kvarstår efter detstater att

fyllt 21 år, i varje fall under de följandenärmast åren.man
Självfallet kan det bli olika effekter sänker åldersgränsennär och närman

höjer den. Att höja åldersgränsen innebär privilegium bort. Detatt ettman tas
inte säkertär lika lätt eller lika siggärna till detta tillatt man anpassar som en

sänkning åldern och därmed till utvidgad dricka ellerrätt köpa alko-attav en
Ändåholdrycker. bilden från deär utvärderingar gällt höjningar ålders-som av

möjligengränser entydig. En höjning åldersgränsen för rätten köpamer attav
alkohol leder undantagslöstnästan till minskning antalet trafikolyckor.en av

Man kan sammanfatta betydelsen den förda alkoholpolitikenav att,genom
utifrån tillgängliga statistiska metoder och kunskaper, bedöma vad skullesom
bli fallet viktiga alkoholpolitiska inslag eliminerades. försökEtt skattaom att
effekten eliminering den begränsning tillgängligheten detalj-av en av av som
handelsmonopolet innebär och anpassning den svenska prisnivån tillen av en
europeisk nivå Danmark,Tyskland har nyligen redovisats internationellav en
forskargrupp Holder al, 1993. Rapporten, är uppsummeringet som en av
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konsumtion, dödlighet ochforskningsresultat, uppskattar effektertidigare
anpassning svenskaborttagande monopolet ochmisshandel ett en avavav

nio möjliga kombinatio-danska eller tyska. I redovisaspriser till de rapporten
skattningar konsumtionenförändringar och priset ochmonopoletav av avner av

effektenkombinationerna sedan för skattautifrån dessa. används påFyra attav
tillmisshandel. avskaffande monopolet skulle ledadödlighet och Ett av en

600 fallliter, dödligheten med ochökning konsumtionen med ca avca en avav
fall. kombination försäljning vin och imed 3000 Enmisshandel av avca

ökning konsumtionen medlivsmedelsaffárerna och sänkta priser skulle ge en av
fall misshandeln med 12000dödligheten med 2000 ochliter,tre nyanya avav

ökning dödlighet med 4000försäljning och tyska priser skullefall. Fri ge en av
med 22000 fall. Forskarna framhåller deras skatt-misshandelnfall och attav

skulle behöva sjukhusvård förförsiktiga. Tillskottet antaletningar är av som
och psykiska följdverkningar och de kostnader detta skulleolika kroppsliga som

inte försökt beräkna.medföra har forskargruppen

effekterIllegala2.7.4

prishöjning medför ökad konsumtion legaltrimligtDet är att anta att enen av
effekterhemtillverkade alkoholdrycker. När det gäller prisetseller illegalt på

ibland för priset skulle sänkasillegala hanteringen harden argumenterat attman
sprit för och vanliga konsumenterSystembolagets restaurangägareatt

hembränt.skulle sluta handlaatt
exceptionellt högtbrännvin inte i dag. Om realprisetPriset spritpå är sätts

det 140. Realpriset i1956 i dag lägre dag vadlika med 100 år så är änär ca
vidare uppenbart Systembolagets spritpriser aldrig1983-1985.det Det är attvar

den kan konkurreranivå låg med hembrännar-sänkas till är såkan attsomen
fempriset reduceras gånger. Om produktionskostnadenpriser, inte ens omnas

kring vilket20 kronor, troligen högt räknat,liter hembränt ligger såför ären
kanoch100 kronor efter detta erbjuda tilltillverkaren läggerkanske varan

förligger 100 kronor Systembolagets pris mängdpris underett sammacasom
hembränt det uteslutan-brännvin. det gäller handlarNär ärrestaurangägare som

eftersom betalt de skulle harpolisiär fråga, dessa lika mycketde tar somen
följaktligen inte, detför sprit från Systembolaget. Konsumtionen påverkasgjort

påverkas vinst.enda är restaurangägarenssom
de höga prisernaEnskilda inköp kan självfallet påverkas så attavpersoners

Nettoeffekten med säker-sprit eller tillverkar själva. dockvissa köper illegal är
intetillgängliga prishöjning bara denpositiv. Alla data visarhet gör attatt en

Även alkoholskadorna minskar.spritförsäljningen minskar. Dettaregistrerade
till minskad alkoholkon-inte inte prishöjningen hade lettskulle de göra enom

sumtion, inklusive konsumtion illegal sprit.av
Systembolagets spritpriser följsFörmodligen det också höjningsåär att en av

illegala tillverkaren villpriset illegala spriten.höjning den Denavav en
Och därigenommöjligheten till ökad förtjänst. kommernaturligtvis utnyttja

hembränt,konsumtionen minska också bland de regelbundet konsumeraratt som
missbrukare.vilket inte sällan är
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naturligtvis prishöjning tillDäremot kan leda del börjaratten en personer
handla hembränt, eller tillverka själva, istället för köpa spriten iatt system-
butiken.

Kommissionen låtit flera forskare med frågor ihar arbeta anslutning till den
oregistrerade alkholkonsumtionen. redovisasDeras i kommissionensrapporter

SVENSK ALKOHOLPOLITIKdelbetänkande bakgrund och nuläge SOU-
1994:25. Enligt de slutsatser dras tillgängliga data ingen klar bildsom ger

utveckling tid.varken mörkertalets storlek eller Forskningsresultatenöverav
dock den registrerade alkoholkonsumtioneni Sverigestyder på visaratt stort

situation jämfört med andra länder.

2.8 jämförelseEn med andra länder

Kommissionen låtit genomföra sammanställninghar alkoholkonsumtionen av
och skador i antal länder. Denna i nämnda delbetänkande.ett presenteras nyss
Liksom andra internationella Översikter visar den mycket klart Sverigespå
jämförelsevis goda situation. Att alkoholkonsumtionenligger låg nivå,på en

konsumtion illegalt framställd eller importerad alkohol medräknas,även när av
klart för de flesta. färre kätmer till situationen fördelaktigstår Det är ärattsom

också det gäller alkoholbetingadeskador. de länder har haftnär många I som en
hög alkoholkonsumtionligger skador hög nivå. intemånga på Det gäller baraen
dödligheti levercirrhos också dödligheteni rad cancerformer.utan t.ex. en

Av de tabeller redovisas i sammanställningen framgår bl.a. ländernassom
alkoholkonsumtion. bild forskningen jämförelseDen och med situation-som en

visar i entydig: alkoholpolitiki andra länder Den förts i Sverigeär storten som
har bidragit till alkoholkonsumtionen och samhällets och människornasatt

för sjukvårdkostnader denna konsumtion, i form och för tidig död, våld,av
social misär och lidande for familjemedlemmarna i missbrukarfamiljer, är
betydligt mindre vad den skulle ha varit.än annars
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formas nuStrategin3.1 måste

fram alkoholpolitisk strategi föri läggaKommissionen har uppdrag att en
iEG-perspektiv. i direktiven den måni Detframtiden, bl.a. sägs attett som

behöver förändrasdet svenska regelsystemetkommissionen finner delaratt av
fram förslag tillkommissionen lägga sådantill EG:s regelverk börmed hänsyn

lagstiftning.reviderad
haft möjlig-detta frågekomplex och haringående studeratKommissionen har
Sverige ochalkoholområdet mellanresultat påhet del de uppnåttsatt ta av som

i Europeiska unionen. Alko-svenskt medlemskapvid förhandlingarnaEU om
sitt utredningsarbete ochemellertid avslutaholpolitiska kommissionen måste

där oklarhet fortfarande råderöverväganden och förslag i lägeutforma sina ett
väsentliga punkter.på

fr.0.m. januari 1994 med i detSverige l Euro-punkt läget klart,På ärären
varigenom antal gemenskaps-samarbetsområdet EES,ekonomiskapeiska ett

intepunkt lägetblivit gällande svensk På är ännurättsliga regler rätt. en annan
i uppgörelsefall Sverige blir medlem EU. Ennämligen och iklart, så närom

EU-kommissionen angåenderegeringen ochträffats mellan den svenskahar
väsentliga områden, iresultat tvåmedlemskap. I den har uppnåtts påsvenskt

riksdag ochgränshandeln. Varken Sverigesalkoholmonopolen ochfråga om
nuvarande EU-länder eller EU:smotsvarande iregering eller egna organorgan

svenskt medlemskap irörande eventuelltemellertid fattat besluthar någraännu
bli föremål föri skall ocksåmedlemskap EUsvensktEU. Frågan om

Sverige.folkomröstningi
bedöma händelseut-andra skäldet också svårtHärtill kommer är attatt av

och handlingsmönsterKonsumtionsvanorför längre tid framåt.vecklingen en
länder. lagar ochsåväl i land i andra Nyaförändras vårtkan komma att som

tillgänglighetpris,beslutas och påverkabeskattningsregler kan komma att m.m.
och olika förändringar kandebatt i flera länderAlkoholpolitiken underär

förförutsättningarna alkohol-andra länder och påverka vårbeslutas ikomma att
framtida svensknödvändigt utformaSamtidigt detpolitik. är att ennusom

fortsatt denna politiksålunda bereddaalkoholpolitik omprövamåste attvara
och i omvärld.förändringar i land vårmed hänsyn till vårt

fullständigkommissionen sålunda inte redo-Alkoholpolitiska kan någonnu ge
bli nödvändiga under deregelförändringar kan kommavisning vilka attsomav

proposition förslag till riktlinjer förRegeringens medallra åren.närmaste ett
tillverkning och partihandel med dryck-för import,tillståndssystem export,nytt

tillståndsgivning, kon-myndighet för199394: 136 innebärprop. att en nyer
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myndighet fårtillsyn inom alkoholområdet kommer inrättas. Dennatroll och att
tillgängligt vilka förändring-säkrare underlag finnsbasis prövapå änav som nu

nödvändiga.kan bliar som
föreslå alkoholpolitisk strategi för framti-Kommissionen har uppdraget att en

kommissionenEU-perspektiv. strategibl.a. i Denden, presenterarett som
framtidsperspektiv:från följandeutgår

följd EES-avtalets1994 medlem i EES. SomSverige fr.0.m.är aven
svenskt medlemskap ikonkurrensrättsliga regler, förhandlingarna EUom

propositionriksdagsbeslut i huvudsaklig enlighet medoch sannoliktett
för tillverkning och199394: 136 kommer monopolen import, export, par-

detaljhandelsmono-alkoholområdet awecklas. svenskatihandel Detpå att
kommer behållas.polet, Systembolaget, att

för-behandlas längre fram i detta kapitelinnebärDetta närmare ensom --
alkoholpolitiken redan fr.o.m. 1994-95.restriktiva svenska Detsvagning denav

försvagning inte blir betydande karaktär,dock sannolikt dennaär att av mera
från alkoholpolitisk synpunkt, System-det väsentliga monopoleteftersom mest

gränshandeln inte till följdoch förändringarbolaget, bevaras några görs avav
EES-avtalet.

tidigast fr.0.m. januari 1995, följerSverige skulle bli medlemOm EU,av
princip inom friväsentlig förändring. En central EUytterligare ären

princip,från allmänna utgångspunkter värdefullgränshandel, menmeraen
speciella föralkoholområdet medför problemprincip på bl.a.somen

prisnivåerna i synnerhet spritalkoholpolitik med hänsyn till påsvensk att
andra länder. kan ledaväsenligt högre i Sverige i Dettaoch starköl, är än

minskning svenskahandel detill omfattande över gränserna, en aven
alkoholkonsumtion.därmed till ökadpriserna och en

restrik-Sverige bibehållamedlemskapsförhandlingarna har uppnått rättenI att
Överenskommelsenalkohol. i sin helhet behand-för resandes införseltioner av

resande för bruk till landet maximalt4.9. innebärlas i avsnitt Denna att eget
införa:får

liter starkvin,liter starksprit ellerEn tre
vin,literFem

liter öl.15

Efterresandes införda skattefria s.k. free.ingar ocksål kvoterna taxvaror
omförhandlas villkor de1996 skall reglernaårutgången samma somav

omförhandlingarnafått sinaDanmarkdanska. bör särreg-Det nämnas att genom
reglerna för gränshandeln och deflertal Deler förlängda gånger.ett nya -

alkoholpriserna åtminstone långsiktigt, kan blisänkningar de svenska som,av
försvagning den restriktiva svenskainnebär betydandeföljd därav avenen -

alkoholpolitiken.
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Sammanfattningsvis innebär förändringar förutsättningarna fördetta deatt av
alkoholpolitiken följa kommandeden svenska kan komma under år skerattsom

flera dels första fr.0.m. 1994-95 i och med flera alkohol-i steg, ett steg att av
dels tidigast fr.0.m. januari 1995monopolen avvecklas, andraett steg som
för införsel, dels eventuellt tredje fr.0.m. janua-innebär utökade kvoter ett steg

omförhandlingar ändringar1997 innebär och eventuellt dessa kvoter.som av
förändringarna sker stegvis möjliggör stegvisa förändringar ochDetta att suc-

cessiva förstärkningar alkoholpolitikenför långt möjligt motverkasåattav som
försvagat alkoholkonsumtion. svenskaverkningarna skydd hög Denett motav

framgångsrikalkoholpolitiken bör därigenom ha förutsättningar också iatt vara
framtiden förutsatt kraftfulla insatser de åren.görs närmasteatt-

inom3.2 Effekter förändringar Europaav

EES-avtalet3.2.1

i likhet med fem andra EFTA-länder undertecknat avtal medSverige har ett
EEG, EuropeiskaEuropeiska ekonomiska gemenskapen kol- och stålgemen-

Europeiska ekonomiskaEKSG och dess medlemsländer detskapen om samar-
EES. EES-avtalet trädde i kraft den l januari 1994. antalbetsområdet Ett

gemenskapsrättsliga regler har därigenom blivit gällande svensk De skarätt.
enlighet med EG-domstolens praxis. Uppgiften övervakatolkas i EFTA-att
tillämpning avtalet har ålagts EFTA:s övervakningsorgan, ESAstaternas av

Surveillance Authority och EFTA-domstolen. Det ankommer natio-EFTA på
EES-rätten.nella domstolar nationell nivå tillämpapåatt

EES-avtalet omfattas avtalet i principEn grundtankei är att varor som av
omfattasskall få fritt i hela EES-området. Sprit, vin och avtalet.omsättas av

Sverige förbundit sig de ändringar deGenom EES-avtalet har göraatt av sven-
kan behövas för anpassning till EG:s regelsystem.ska alkohollagarna som en
införlivar EES-avtalet i svensk rätt stadgar iEES-lagen den lag som paragra-

ytterliga-ferna 2-4 EES-avtalets regler blir gällande svensk någonrätt utanatt
reglering i den svenska rättsordningen. Av paragraf 5 i lag framgårsammare

företräde framförsitt i EES-avtalet skallregel haratt gesen som ursprung en
Tillsammansstrider den förstnämnda. med övrigainhemsk regel motsom

Sverige i särskild deklaration i anslutning tillnordiska EFTA-länder har en
framhållit alkoholområdet hälso- och social-EES-avtalet monopolen på äratt

motiverade.politiskt
skriftväxlingansökan medlemskap i harI anledning Sveriges EU enav om

regering förevarit. denna framgårmellan EG-kommissionen och Sveriges Av att
EG-kommissionen Sverige upphäver alkoholmonopolens exklu-förutsätter att

tillverknings- och partihandelsrättigheter, inbegripetsiva import-, export-,
detaljhandelsmonopolet behålls. Enligtpartihandeln till medanrestauranger,

svenska lagstiftningens förenlig-EG-kommissionen detta nödvändigt för denär
med EES-avtalet.het



alkoholpolitik fram tidenSvensk i44

förEG-kommissionen sin del be-har i brev tillsvenska regeringenDen ett
kommissionensprinciper redovisats idekräftat har accepteratatt somman

brev.
skriftväxling regeringen till riksdagen överlämnatdenna harbakgrundMot av

199394: 136 bl.a. behandlar avveck-propositionentidigare nämndaden som
nämnda monopol.lingen av

i de bedömningarkommissionen delarAlkoholpolitiska stort presenterassom
sakfrågor.nedan till vissaproposition och återkommeri denna

direktiv,alkoholpolitiska kommissionensinte i denEES-avtalet nämns som
olika alkoholla-samlad genomgång dekommissionen skall görasäger att aven

revideringar med hänsyn tilleventuella behovetgenomlysa detoch avgarna
uppgiften också förenk-regelsystem. Till höranpassning till EG:skravet på att

fram förslagKommissionen skall lägga tilllagstiftningen.och förtydliga
inom föralkoholpolitiska målen kan uppnåsmedför deinsatser att ramensom

uppgiftkommissionen har det sinAlkoholpolitiskaEG-integrationen. sett som
EES-perspektiv, speciellt bakgrundialkohollagarna ävenöver motettatt avse

enda rättsakt reglerarunder viss tid, denEES-avtalet, åtminstone äratt som
vidkommande.för svensktgemenskapsrätten

Alkoholmonopolen3.2.2

Systembolaget har monopolalkoholmonopolen påsvenska utgörsDe somav
försäljning tillsprit, vin och starköl och pådetaljhandel med restauranger av

Sprit har import- ochstarköl Vin ABsprit och utländsktvin, samt som
och produk-vissa inskränkningardistributionsmonopol med även export-samt

tionsmonopol.
förenlighet med gemenskapsrättenalkoholmonopolenssvenskadeFrågan om

deAvtalet stadgar bl.a. avtalsslutan-EES-avtalet.aktualiseras redan attgenom
handelsmonopol sådantsäkerställa statliga på sättskallde parterna att anpassas

anskaffnings-och marknadsförings-med avseendeingen diskriminering påatt
iEG-medlemsstaterna och medborgaremedborgare iföreligger mellanvillkor

artiklar i avtalet, främst deOckså antal andra rörEFTA-staterna. ett som
till människorsbetydelse för alkoholmonopolen.Hänsynfria rörelse, harvarors

från dessa regler.motivera undantagliv eller hälsa kan
minska den totala konsumtion-alkoholpolitiska målsättningensvenskaDen att

alkoholskador inte i frågamedicinska och socialaför motverka sättsatt aven
effekter åtgärder för målendiskriminerande någemenskapsrätten. Det är attav

importmonopolrättspraxis indikerarEG-domstolens ärinte tillåts. attsom
EG-diskriminerande eller inte.oberoende deförbjudna i sig, utövasav om
för-distributionsmonopol i sigockså ochkommissionen ärexport-attanser

förbjudnadetaljhandelsmonopoltillverknings- ellerbjudna. Däremot varaanses
diskriminerandeFörekommer sådanadiskriminerande verkan.endast de harom
domstolen kan ifolkhälsoskäl medge undantag, dvs.domstoleffekter kan aven

diskriminerande effekt. Undantag medges dockmonopolsvissa fall godta ett
proportionalitetsprincipfinners.k.med utgångspunktiinte domstolen attenom
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medelmed andra änlika väl kan uppnåsalkoholpolitiska målende genom
konkurrensen.i lägre grad begränsarmonopolregleringen, medel som

eventuelltsäkerhet förutse utgångenmed fulli dag integårDet ettatt av
förenlighet med dealkoholmonopolensdomstolsvensk rörärende i somex.

dock kommakanEES-rätten. Frågangemenskapsrätten utgördelar attsomav
sig till domstolkan vändaeller företagEnskildadomstol.prövas personerav

skänker.EES-rättenskyldigheterrättigheter ochdeoch åberopa som
monopol kandomstol och olikaprövningiinitierafinns fleraDet vägar att en
och Sverige.Finland, Norgeparallellt iför ocksåbli föremålsamtidigt process,

avveckla vissaåtagit sigskriftväxlingen harSverige ibakgrundMot attattav
proposition harnämndabifallerförutsättning riksdagenundermonopol och att

Återstående osäkerhet kanväsentligt reducerats.osäkerhetnämndadock ovan
vis:följandesammanfattas på

förut-reglernadom innan dedomstol avkunnarVad händer nyaenom en
inte alls träderdessa reglerträder i kraft ellerpropositionenskickade i om

ikraft
detaljhandelsmono-svenskaskriftväxlingen vad gäller detvärde harVilket

EU-perspektivdels iEES-perspektiv,ipolet dels ettett

alkoholpo-Emellertid kan deentydigt besvaras.frågor låter sig knappastDessa
eller SystembolagetsSprit AB:savskaffa Vinlitiska följderna att mono-av

redo-osäkerhet. Enbetydande grad närmaremedpol förutses, än avenom
delbetänkandetiEuropaintegrationen lämnasochmonopolfrågornagörelse för

1994:25.och nuläge SOUbakgrundALKOHOLPOLITIKSVENSK -
alkoholpolitiskasikte kort belysa deframställningenfortsattaDen atttar

affärsmässiga ochalkoholmonopolen. Deavskaffandeeffekterna ett avav
framställningensutanförligger ändåberörskonsekvensernafinansiella men

syfte.
varitunder 1900-talet haralkoholpolitik helasvenskförGrundläggande en

ochmarknadskrafterna, dvs. konkurrensförbegränsasträvan utrymmetatt
och privatkonkurrensvarit övertygelsenMotivet harprivat vinstintresse. att

därmedförsäljning ochaktivmarknadsföring ochtill aktivledervinstintresse
alkoholför-intresseprivata företag fårkonsumtion. flerökad Ju attett avsom

hävda sig i konkur-alkoholdryckernakommerökar, desto bättresäljningen att
skallvi vill intesektordet gällermänniskornas När en sompengar.rensen om

särskiltinteoch vinstintressemarknadsmekanismer konkurrensväxa, är som
inställning for-nuvarandeoch kan vårhar vi sålämpliga medel. Så resonerat

muleras.
skullemonopolenalkoholpolitiska riskernapåtagligaVilka då deär upp-om

förföretagenkommermonopol upphörasamtligahöra Skulle svararsom nu
lagregleradför sigi ochkommersiell riktning. Påiutvecklasmonopolen att en

tänjatrycketkommerspelrum,vinstintressenmedmarknad där aktörer attges
lättölsreklamentillämpningenUtformningen ochöka.reglergällandepå att av

regelverketsutvecklasmarknadsföringenexempel hurillustrativt på motär ett
Ökad följandemedhandelsmarginalernakonkurrensytterområden. pressar
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prissänkningar. Blir konkurrensen hård företagensså lönsamhet och över-att
levnad hotas uppkommer risker för direkta brott gällande lag.motmera

En ökad tillgång till alkoholdrycker prispress dockär vänta.samt atten
Oavsett utformningen de statliga reglerna och motåtgärderna detär såledesav
realistiskt förutse marknadsanpassning monopolens verksamhetatt att en av
jämte övriga aktörers medverkan på marknaden med nödvändighet åtföljs av en
försäljningsökning. En hel del kan och bör dock för hållagöras ökning-att nere

dettaen, mer om senare.
Den i propositionen angivna ordningen med tillståndsgivande myndighet,en

efter objektiva och kriterier har bevilja aktörerna på alko-transparenta attsom
holmarknaden tillstånd, i kombination med övervakningsträng handelnen av
liksom fungerandeväl sanktionssystem, bör dock med riktig utformningett en
ha förutsättningar i hög grad begränsa nämnda negativa effekter.att ovan

Det statliga intresset bibehålla kontrollerad svensk alkoholhandelattav en
kvarstår vidäven betydande förändring i monopolstrukturen. iDet proposi-en
tionen angivna förutsätter licensierade importörer, partihandlare,systemet
tillverkare och De villkorexportörer. kommer gälla för licens, kontrollattsom
och sanktioner kan styrande för de alkoholpolitiska effekterna. Genomvara

kriterier förstränga etablering driftoch och fungerande kontroll kanen man
alltså begränsa de negativa effekterna.

3.2.3 EU-medlemskap
Ett medlemskap i EU innebär Sverige blir fullvärdig del den inreatt en av
marknaden. Inom EU gäller för resande de för bruk kan införa alko-att eget
holdrycker i obegränsadnärmast mängd längeså punktskatt och mervärdeskatt
erlagts i inköpslandet. Den s.k. gränshandeln praktisktär fri. Vidare hartaget

påbörjatEU avvecklingen gränskontrollen mellan medlemsländerna. Dettaav
medför, Sverige tvingas genomföra sådan avveckling, övervakningenom atten

införsel till landet försvåras.avsevärtav
Däremot finns inga regler inom EU vad gäller punktskatte- ochgemensamma
mervärdeskattenivån. Det står varje land fritt bibehålla sin skattenivå.att
Gemensamma regler finns dock vad gäller relationen mellan skattesatserna för
olika drycker. EG-reglerna innebär beskattningen enbart förutses byggaatt
alkoholstyrka spritdrycker, stamvörtstyrkaalkoholhalt öl respektive fasten
skatt liter för respektive vinkategori. Ovan har berörts Sveriges överens-per
kommelse med EU avseende gränshandeln. avsnittI 4.9 be-närmareges en
skrivning denna överenskommelse.av

Vid sidan monopolen, bl.a. begränsar privata vinstintressen i handelnav som
och med nuvarande utformning klart medverkar till begränsa alkohol-som att
dryckernas tillgänglighet, högaär priserskatter den hörnpelare i den restriktiva

haralkoholpolitiken starkast konsumtionsbegränsande effekt. Vi kan påsom
goda grunder beskattningsäga alkohol i jämförelseär med andraatt ettav
åtgärder mycket verksamt medel för minska konsumtionen och förebyggaatt
skador. Reglerad inköpsålder, reglerade öppettider, information och kampanjer
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jämförelse med målin-effekter i vadför sig, begränsadealla, ochhar enenvar
prispolitik kan åstadkomma.riktad och medveten

sänk-ligger kring -l, dvs.för priselasticitetenOlika beräkningar talar att en
ungefär likakonsumtionen medskulle ökaning priset med procent myc-enav

förregel känsligare inkomst-efterfrågandock ärket. Det bör noteras att som
undersökningsresultatsom klartfinnsprisförändringar. Detförändringar förän

missbruka-storkonsumenters ochpriser också har effekterändrade påvisar att
Prissänkningar kanpriskänsliga. åalkoholkonsumtion. Också ungdomar ärres

alkoholdrycker.minska hemtillverkningenandra sidan någotantas av
EU-länderna i dag Denmellan Sverige ochPrisskillnaderna är stora. genom-

prisnivåernamärkbart högrealkoholdryckersvenska prisnivån på änsnittliga är
del denmedlemskap i EU blir Sverigeländerna. Vidflertalet EU-i ett en avav

möjlighetlångsiktigt få mindreSverige riskerar dåmarknaden.inre attatt
påverka den mängd alkoholalkohol säljs i landetbeskattning den somavgenom

möjlig-Sverige. Därmed skullebosatta ikonsumeras ärpersoner somavsom
prissättning alkoholdryckerbeskattning ochhand användapåheterna att avegen

Exempelvis tordeminska.effektivt alkoholpolitiskt instrumentett ensom
kost-leda till flerökning alkoholskatternaensidig svensk att personer avav

vilket reducerar den eftersträva-sina inköp till andra länder,nadsskäl förlägger
alltför awikande svenskåtgärden.konsumtionshämmande effekten Ende av

uppfattas orättvis dekommabeskattning skulle också kunna att personersom av
prisskillnaderutnyttja deavståndsskäl inte har möjlighet attt.ex. avsom --

och andra länder.mellan Sverigedå uppkommersom
Tyskland och Danmark tyder pågränshandeln mellanErfarenheter från att en

nödvändig för förhindra besvärandeskattesänkning intelångtgående ärså att
prisnivånbedömning kan den svenska pårealistiskgränshandel. En attvaramer

den danska nivån.kanske 10 20vin kan ligga något, överstarköl och procent,-
införsel spritdrycker. Ombegränsadf.n. undantagsreglerDanmark har avom

Sverige och Danmark öka.prisskillnaden mellanavskaffas kommerdessa att
deMed tankeTyskland betydligt påstörre.Differensen är storagentemot

bli omfattande.gränshandeln med spritdryckerkanprisskillnaderna
Stefan Fölster och EvaEG-konsekvensutredningen hartillI rapporten

till 10skatten vin och starkölsänkningLindström beräknat procentatt aven
mitt emellan denspritskatten till nivånivå sänkningdansk ochöver enen av

2,6 3,7skattebortfall mellan ochtyska innebär pådanska och dennuvarande ett
10 och 20 procent. Sekonsumtionsökningpå mellanförutsattmiljarder kr en

konsekvensutredningen,Samhällsekonomi. skattebortfallDettaEG-bilaga 6 till
3,8 miljarder kr till följdskattebortfall 2,8beräknat påjämföras medkan ett -

bibehålls. förstanuvarande skattesatserna Detgränshandel deökad omav
samhällsekonomisk synpunkt.föredra frånbedöms dockalternativet attvara
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3.2.4 Tänldmra händelseutvecklingar
svårigheterna betydande det gäller förutseär när hur framtiden kan gestaltaatt
sig, vilka skeenden de troliga, olikaär förändringarnär kan beräknasmestsom
inträffa och vilka konsekvenser de får.

Det förefaller dock realistiskt räkna med import-, produktions-att att export-,
och partihandelsmonopolen försvinner. Alkoholpolitiska kommissionen vill
betona vikten det förutskickade lagstiftningsarbetet sker medattav yttersta
skyndsan1het, så domstolsutslag med svårförutsägbara konsekvenser föratt
alkoholhandeln kan undvikas. Det olyckligt den föreslagna strukturenvore om
inte ikraft dom faller.är Mot bakgrund departementschefens uttalandeom en av
i EES-propositionen vad gäller distribution utländskt starköl till restaurang-av

och skriftväxlingen mellan EG-kommissionen och den svenska regeringener,
nämnda villmonopol, kommissionen också peka möjlighetenpåom ovan att

svensk domstol finner tillräcklig grund bedöma relevanta rättsfrågoratt utan att
först begära tolkningsbesked från EFTA-domstolen. Ett sådant förfarande skulle
korta ärendes handläggningstid.ett

Alkoholpolitiska kommissionen utgår efter den skriftväxling förevaritsom-
med EG-kommissionen ifrån Systembolagets detaljhandelsmonopol kanatt-
bibehållas, medveten fråganär kan komma bli föremål föratt attmen om
domstols prövning. Mot bakgrund detaljhandelsmonopolet detäratt mestav
betydelsefulla alkoholpolitisktperspektiv, kommissionenutgår från berör-attur
da sitt för utformagör verksamheten på sådantparter yttersta att sättett att
ingen tvekan dessuppstår ickediskriminerande behandling frånom av varor
övriga EES-länder.

Mot bakgrund överenskommelsen med vadEU gäller gränshandelsfrågornaav
råder således viss osäkerhet hur den restriktiva alkoholpolitiken kan upprätt-om
hållas i framtiden.

Härutöver det också svårt beräknaär vilken ökning alkoholkonsum-att av
tionen kan följa del alkoholpolitiska instrument försvagas ellerattsom av en
försvinner. Vi har i den tidigare framställningen visat svårigheternapå medatt
rimlig säkerhet beräkna eller uppskatta konsumtionsökningen följdsom en av

monopol eller avskaffas, dryckespriserna sänks till denatt samt attanpassas av
nivå behövs för hålla gränshandeln Inte minst underlagetärattsom svagtnere.
för prognosticera den konsumtionshöjning följer mycket pris-att storasom av
sänkningar.

Samtidigt skall påminnas Maastricht-avtalet berör folkhälsofrågor därattom
speciellt alkoholens skadeverkningar uppmärksammas. Vid medlemskapett ges
Sverige möjlighet påverka Europas framtida hälso- och alkoholpolitik. Somatt
har framgått under finnsår också krafter inom EU verkar försenare som en
restriktivare alkoholpolitik, dock från och högre konsumtionsnivå änen annan
den i Sverige aktuella. finnsInom EU därtill mycket starka producentintressen

verkar i riktning.som annan
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strategiför långsiktigUtgångspunkter3.2.5 en

perspektiv förefalleri dettakommissionen bedömer detAlkoholpolitiska att
effekti-alkoholpolitikenssvenskaförsvagning denrimligt mestanta attatt aven

i alkoholensbegränsningarpriseri första hand högastyrmedel ävenmenva -
statliga monopol iviaför privata vinstintressentillgänglighet och hinder vart-
konsumtionsökning. Dentill betydandeskulle kunna ledafall övergångsvis en

krafter kanmotverkandeinte med i kalkylen debedömningen docktar som
tillgripasmotåtgärder kanheller demänniskorna och intemobiliseras bland som

Europainteg-strategin vidalkoholpolitiskaTill den svenskai sådant läge.ett en
hot vi skisserat.först detvi någotration återkommer strax, mer om

professorThorkommissionen har Norström,AlkoholpolitiskatillI rapporten
alkoholskadeutveck-projektionerforskning, redovisatInstitutet för socialvid av

25ökning konsumtionen medresultaten skulleSverige. Enligtlingen i aven
Underlaget förmed 1200 fall år.ökning antalet dödaleda tillprocent peraven

sambanden mellan totalkonsumtio-analyserstatistiskaslutsatserna utgörs avav
osäkerhetsmarginalenunderstrykasskadeindikatorer. börolika Detoch attnen

antaletberäkningar Norströmbetydande i denna nämnerär atttyp ex.av
1450 högst. I under-mellan 1050 lägst ochvarieradöda kan beräknas somsom

Således kanförändringari vissa sociala skador.ocksåsökningen illustreras en
bland med 16konsumtionsökning beräknas öka självmorden män25-procentig

mord och dråp och10 Aven antaletkvinnor medoch bland procent.procent
öka.misshandelsfall beräknasantalet

Holder m.fl. däralkoholforskare Norströminternationell ärEn en avgrupp
väl förenliga med Norströms.fram resultatmedverkande, har lagt ärflera som

awecklingprissänkning slår hårdarefinner änForskargruppen att avenen
alkoholpri-monopol finns kvar samtidigtOm dettadetaljhandelsmonopolet. som

nämligen till den danska nivån, kanförhållandevis måttligt,sänkts nerserna
till följd alkohol förväntas öka medantalet dödaenligtsålunda rapporten av

alternativ med 14självmord stiger enligtAntalet000 fall år.1över sammaper
samtidigtbland kvinnornaoch med 10bland männen procentprocent som

25fall misshandel medantaletökar med 18 årligen ochantalet mord procent av
med 10 000 fall år.ellerprocent per

BRÅ professorkriminalitet 1993Alkohol, EG ochYtterligare studie, aven
forskarbe-samstännnigadetstärker intrycket helaEckart Kühlhorn tagetav

från 20-beräkningar dendet finnsdömningar. Kühlhorn nämner senasteatt
påverkat försäljningen. Hanprisförändringarårsperioden visar hur harsom

sammanfattar:

10 sprit i kon-prisförändring med påI princip resulterade procent enen
prisförändring med 1010 sprit,sumtionsändring på procentprocent en

prisförändringvin ochkonsumtionsändringpåvin i 7på procent enen
konsumtionsförändring 8 påstarköl imed 10 procentprocent en

starköl.
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Kühlhorn bedömer enbart prisanpassning till ungefärlig EG-nivå vilketatt en
blir nödvändigt grund de privatimportbestämmelserna skullegenerösaav

tillkunna leda konsumtionsökning med 25 och fri försäljningprocenten ca en
skulle leda till ökningkunna med ytterligare 25 procent. Han pekar dock påen

utvecklingen inte given, exempelvis beroendeär den svenska kro-att utan av
värde i förhållande till andra europeiska valutor. Beräkningar har visat attnans

ZS-procentig ökning den totala konsumtionen kan leda till relativadenatten av
andelen storkonsumenter i befolkningen skulle öka med procentenheter, från4

till 11 Vid 50-procentig7 konsumtionsökning beräknades antaletprocent. en
fördubblas.storkonsumenter Med storkonsumenter menades i undersökningen

dagligen dricker minst 5 alkohol. Kalkylerna dockärpersoner som ren
osäkra.

bör betonas studierna inteDet har beaktat några motverkande beslut ochatt
åtgärder i syfte dämpa effekterna förändringarnai förutsättningar.att av

Kommissionen följande bedömning. Mycket talar förgör delar denatt av
svenska restriktiva alkoholpolitikenförsvagas redan under EES-avtalet eftersom
flera monopol kontrollerad marknad med konkurrens.ersätts De negativaav en
effekterna torde dock inte bli betydande karaktär, i fall inte påvartav mera

sikt.kort Ett EU-medlemskap kan längre sikt förväntaspå komma leda tillatt
reducerade alkoholskatter och därmed lägre prisnivå i synnerhet sprit ochpå
starköl, detta följd ökad gränshandel och försvagad gränskontroll.som en av en
Det skulle innebära betydande försvagning den restriktiva svenska alko-en av
holpolitiken.

allvarliga bild kommissionenDen skisserar, med utgångspunkti bl.a.som
nämnda vetenskapliga studier, alkoholkonsumtionen- efterär fulltatt genom-
slag samtliga förändringar i fråga alkoholmonopol, gränshandel ochav om
prisnivåer åtminstone för tid skulle kunna öka med kanske 25 procenten om-
ingenting och människor inte markant ändrar sin inställning tillgörs om mera
alkoholkonsumtion och alkoholvanor.sina folkhälsoperspektivI sigdetrörett
otvivelaktigt mycket allvarlig risk. Mångåriga erfarenheter svensk ochom en av
internationell alkoholpolitik och forskning förtalar det inte möjligtäratt att
med andra och lika effektiva instrument våra kraftfullaersätta alkoholpoli-mest
tiska styrmedel särskilt höga priser, i någon mån marknadsföringsamt utan
vinstintresse importi och partihandel via Vin Sprit AB:s monopol och i
grossistförsäljningen till via Systembolaget. Om det efter någrarestaurangerna

blir fritt fram förår egenimport kommer detta förmodligen leda till sänkningatt
de svenska priserna, vilket självfallet allvarligareär de europeiskaän attav

priserna ligger nivå.på lägre Vad eventuellt skulle förhindra, i fallvarten som
försvaga, denna utveckling de krafter blir framgångsrikaär i mångaatt som
andra länder känner till sambanden och de effekternanegativa och verkarsom
för högre priser. De ekonomiska intressena hos råvaruproducenteroch tillverka-

emellertid och aktörernaär svåraär övertyga.stora attre
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särskilt optimism inför denanledning kännafinns därför ingenDet att stor
preventiva insatser i syfteomforma restriktioner ochstrategiska uppgiften attatt

får tillbaka.de restriktioner stå Mycketfullt skulle kunnade ersättaut som nu
kan dock göras.

Alkoholpolitiska grundantaganden3.3

teoriansatser kaninternationellt beslut och modeller ellerSärskilt två sägasett
alkoholpolitikenutformningen den svenska kom-inverkanha så på attstor av

förbefogat i vad de också och demissionen det mån när-prövaattansett nu
handlingsprogram,giltiga. gäller dels WHO:shållbara och Detåren ärmaste

totalkonsumtionsmodellen och den s.k. preventionsparadoxen.dels

handlingsprogram3.3.1 WHO:s

alkoholpolitiken. Regering och riksdag harhöga mål förSverige har satt upp
alkoholpolitiska måletslagit fast det övergripandeupprepade gånger att pressa

Sverigealkoholkonsumtioneni syfte begränsa alkoholskadorna. hartillbaka att
världshälsoorganisationensWHO:s Europaregion uttaladeanslutit sig till den av

minstkonsumtionen alkohol med 25ambitionen sänka den totala procentatt av
1980 2000.under perioden -

alkoholområdetden handlingsplan inomTill bilden hör också antogssom av
klart lyfter fram alkoholenEuroparegion hösten 1992 och mycketWHO:s som

balanserad alkoholpolitik, medföri folkhälsoperspektivoch argumenterarett en
åldersgränser,lagstiftning restriktivinslag både information och naturavav

tillgängligheten.dryckesskatter, kontroll av
1980-talet och ocksåalkoholkonsumtionenvar i börjansvenska ärDen nuav

med konsumtionenirelativt måttlig nivå jämfört1990-taleti mitten påav en
uppvisar högre konsumtion.flesta europeiska länderandra länder. Demånga en

ambitiös.finns i WHO-programmetmålsättningDen ärsom
alkoholpolitiken präglasfinner det värdefullt den svenskaKommissionen att

fram i tiden. Kommissionenambitionsnivå. sådan bör gälla ocksåhög Enenav
alkoholpolitik alkoholdebattväsentligt svensk ochsamtidigt det äratt attanser

förutsättningarna för alkoholpoliti-medvetandepräglas realism och attomav av
framgång redanväsentliga avseenden.ken ändras i Det stor omvore ennu

oförändrad nivå. Måletkunde förblikonsumtionen under de åren pånärmaste
jämfört med 1980 bör fast,alkoholkonsumtionenmed 25 ståminska procentatt

det sannolikt kommerärliga medgevi bör samtidigt att taatt attvara nogmen
tid målet.längre nåatt
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3.3.2 Totalkonsumtionsmodellen

I den alkoholpolitiska proposition godkändes riksdagen 1977som av anger
föredragande förslagstatsråd de till åtgärder läggs fram syftar tillatt som en
sådan begränsning den totala alkoholkonsumtionen kan bidra till attav som
alkoholmissbruket tillbaka och alkoholskadornaträngs därmed motverkas. En
minskning totalkonsumtionen för därigenom minska alkoholskadorna harattav
allt sedan dess utgjort grunden för den svenska alkoholpolitiken. Grundsatsen
återkommer också i den alkoholpolitiska kommissionens direktiv och då som en

förutgångspunkt arbetet. Kommissionen tillkallas, det, med främstasägs
uppgift formulera strategi för nå målet minska den totala alkohol-att att atten
konsumtionen och begränsa alkoholens skadeverkningar.att

En stegrad total alkoholkonsumtion åtföljs med sannolikhet ökningstor av en
också antalet storkonsumenter, vilket i sin regel leder till dentur attav som
alkoholrelaterade sjukligheten och dödligheten stiger. Omvänt gäller att en
minskning den totala alkoholkonsumtioneni samhälle leder till färreettav
skador och lägre dödlighet. Så lyder den svenska alkoholpolitikens grund-
antagande. Totalkonsumtionsmodellens alkoholskadeförebyggande budskap är
enkelt: För alkoholskadorna skall minska denmåste totala konsumtionenatt
minska.

forskningsöversiktI till kommissionen, Orvar Olsson 1992, konstateras atten
stödet för allmänt formulerad totalkonsumtionsmodell överväldigande.ären

finnsDet mängd undersökningar och data visar vissa alkoholskadoratten som
ökar med ökande totalkonsumtion och minskar med minskande totalkonsum-
tion. Ju alkohol det totalt finns i samhälle, desto fler storkon-sett ettmer som

finnaskommer det och desto flerkommer få skador sittsumenter att att av
drickande.

Oversikten sammanfattar forskningslägeti slutsatsen grundtankeni svenskatt
alkoholpolitik riktig: minska den totala konsumtionenär den säkrasteäratt

minska alkoholskadorna.vägen att
Diskussionen totalkonsumtionsmodellen har bl.a. samspelet mellanrörtom

olika alkoholvanegrupper, särskilt normalkonsumenter och högkonsumenter.
Modellens budskap alkoholvanor förs från tillär över såatt attgrupp grupp
slutligen hela befolkningen berörs.nästan Bruk föder missbruk, därför bör den
totala konsumtionen hållas det budskapet.ärnere,

Ole-Jörgen Skog har i studie 1983 visat alkoholvanornai olika kultureratten
varierar betydligt vad modellens konstruktörän Sully Ledermannmer ursprung-
ligen Visserligen fördelningen konsumtionen likformigär iävenantog. av
samhällen med olika konsumtionsvanori den meningen i regel mellan 10 ochatt
15 konsumenterna storkonsumenter. Varierandeär detgörprocent attav vanor
inte möjligt med modellensär hjälp med precisiongod förutsäga storlekenatt

storkonsumenter känner till medelkonsumtionen.av gruppen om man
Att den totala konsumtionen kan ha svagheter mått på skadeutvecklingensom

har bl.a. visats Thor 1987.Norström, Han fann avskaffandetatt mot-av av
boken ledde till ökning skadorna den totala konsumtionen ökade.utan atten av
Detta berodde alkoholkonsumtionens fördelning ändrades, bl.a. såatt att
storkonsumenterna drack tidigare.änmer
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andelen hög-alkoholkonsumtionen ochRomelsjövisade Anders1987 att
1960-talet tillfrån slutetsocialgrupperi olikautvecklatsolikakonsumenter av

alltså inget bra måtttotalkonsumtionenAndringen1980-talet.mitten varavav
socialakonsumtioneni olikaändringenpå grupper.av

1970-från mittenmed 20alkoholförsäljningen minskadeDå procent avca
vårdenslutnadödligheten och denocksåminskadel980-talet,till mittentalet av

följdevårdändringen slutensjukdomar rejält. Menalkoholrelateradei nära av
undantagsocialgrupp. Ettrelaterad tilloch attannatmönster varett eget var

Ågrenoch GunnarRomelsjöminskade. Andersalkoholismidödligheten
alkoholbe-svårtkan bero1987 dettai artikelmenade attatt grupp avenen
lätt påver-de dör, såalkoholism dåfå diagnosenkanroende sompersoner,

genomsnittskonsumtionen.iändringarkas av
vetenskapligt, förpubliceratsfynd, ocksådessatalar attSammantaget som

utveck-kankonsumtion och skadorochtotalkonsumtionsmodellenär attgrov,
befolkningen.ii olikaolikalas grupper

innebärinneburit ochtotalkonsumtionsmodellen hartillämpningSvensk av
medelkonsumtionensänkai första hand påfortfarande satsas attatt resurserna

konsumtion.storförbrukarnasminskaspecielltoch intealkohol attav
tyndpunktmodellen, sinöverensstämmelse medalkoholpolitik i godhar,Svensk

tillgången påhögprispolitik skall begränsaochrestriktionergenerellai somen
alkoholdrycker.

forskningsresultat pekatfleraberörts,l980-talet har, mot attUnder som
ellerbedömningarden inte medgerochbehövamodellen kan attnyanseras

mindre för-ochkonsumtioneni subkulturer änaktuelladenuppskattningar av
i samhället. Dessasocialakonsumtionsutvecklingeniutsägelser grupperom

iakttagelsernamodellantagandeinneburit detintedockiakttagelser har att som
politiskaforskningen eller devarkenifråga,allvarberör på organen.satts avav

spridsalkoholbruketantagandet hurgodtagna1970-taletvid mittenDet omav
alkoholpolitik.grund för svensktill1994 alltjämtliggermellan grupper

enkeltfinnsartikel 1991 det inte någotframhåller iEckart Kühlhorn atten
ochtotalkonsumtionsmodellenalkoholpolitiken ochsamband mellangivetoch

följande.korthet bl.anför i a.
inslaget ikollektivadetinnebär,totalkonsumtionsmodellenSjälva att

konsumtioneniförändringstarktalkoholvanorna såär att gruppenaven
alkoholpolitikandra Eni riktningändringarledsagas grupper.sammaav

högexempelvisriktad alla konsumenter,spjutspetsmed mot genom enen
sig dessa ståralkoholvanegrupper,effekter i allabeskattning, kan varege

alkohol-kaneller inte. Däremot, sägas,med varandrainteraktioni att en
totalkonsumtions-sikt enligtkanspeciell målgrupp påriktad tillpolitik en

interagerarolikaeftersomframgångsrik,mindremodellen gruppervara
oförändra-detänkas påverkasi fråga kanmålgruppenvarandra ochmed av

omgivningen.ide vanorna
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studieI 1993 till kommissionen, Totalkonsumtionsmodelleni ljuset 17en av
svenska undersökningar alkoholområdet, Kühlhorn skillnadenattmenar
mellan de övriga europeiska länderna och Sverige vårt landär med störreatt
energi och med arsenalstörre styrmedel bedriver alkoholpolitik. seen av en
delbetänkandet SVENSK ALKOHOLPOLITIK bakgrund och nuläge, SOU-
1994:25. övrigtFör gäller detta också Finland, Island och Norge.

Kühlhorn ställer frågan hur bruket alkohol sprider sig mellan olika alkohol-av
och finnsdet förstöd modellantagandet hur försvanegrupper om om vanorna

mellanöver Kuhlhorns frågeställning viktig och hansär studiegrupper. ger oss
kunskap. De 17 studerade svenska konsumtionsundersökningarnahar allany

hämtat in information urval fått lämna uppgifter sinaatt ettgenom personer om
dryckesvanor. Kühlhorn finner undersökningarna genomgående har under-att
skattat högkonsumenternas betydelse för totalkonsumtionen. Underskatt-stora
ningarna förklaras systematiska brister i undersökningarnas datamaterial.av
Personer med hög konsumtion har således genomgående blivit underrepresente-
rade och dessutom har de storkonsumenter allt medverkat under-trotssom

sin alkoholkonsumtion.rapporterat
Bland alkoholforskare det i föroch sigär väl känt underrepresentation ochatt

underrapportering förekommer. Man har bl.a. pekat förhållanden:två Rap-
porteringsbristerna ändras mycketså tid, varföröver uppgifter självrap-om
porterad konsumtion ändå intressant. Vidare finns det olika uppfattningansetts
bland forskare underrapporteringen bland högkonsumenterär större eller ej.om

förstDen nämnda bedömningen har ringa betydelse för studier hur brukav
överförs mellan Den andra punkten högkonsumenters underrappor-grupper. om
tering förefaller övertygande analyserad i Kühlhorns studie.

Kühlhorn kommer fram till storkonsumenterna spelar betydligtatt störreen
roll vid förändringar i konsumtionen vad totalkonsumtionsteoretikernaän har
kommit fram till. Trenden i detta perspektiv sammanfattarär, han, restrik-att
tionspolitiken helst borde kompletteras med riktade åtgärder storkonsumen-mot
terna.

Kommissionen del de svagheter i totalkonsumtionsmodellenattanser en av
har lyfts fram i olika forskningsrapporter kan tala för antagandetsom att om

hur alkoholbruket frånsprids till bör närmare prövas.grupp grupp
Totalkonsumtionsmodellen, viktig grund förär vår gällande alko-som en nu

holpolitik, har således förutsättning förändringar alkoholvanorattsom en av
sker i alla Flera forskningrapporter har visat skillnaderpå mellangrupper.
sociala och kanske andra i utvecklingen både alkoholkon-grupper, grupper, av
sumtion och alkoholskador. Vissa högkonsumenter och alkoholister kanske
utgör inverkan på genomsnittskonsumtionenkan ha underskattats.grupper vars
Storkonsumenterna kan för 50 den totala konsum-emot procentsvara upp av
tionen för kvinnor respektive Tidigare har 30män. varit andelprocent en som
ofta nämnts.

Spridningen alkoholvanorverkar beroende grupptillhörighet. Vi börav vara av
forskningen närmare hur alkoholvanegruppernaöverväga faktisktgenom utser

och hur sprids mellan Grupperingar och mekanismer för sprid-vanor grupper.
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forskningsområde.viktigtsigkända, någotofullständigtning ettär ter somsom
betydelse-denstorkonsumenternadåskäl sättakan finnas mestDet att sommer

ifulla centrum.gruppen
inte alltid baraalkoholvanor ärungdomarnasdata tyderTillgängliga att en

alkoholbrukiförändringarSnarare kanblandåterspegling vuxna.av vanorna
blanduppvisa särdraguttaladetidigare ochtrender kommaoch samtvara mer
olikapåverkbaralättaretordegenerelltmänniskor, avvaravanorvarsunga

mellanöletsfickerfarenheter. T.ex.svenskabl.a.framgårintryck. Detta av
blandökade änalkoholkonsumtionen avsevärtföljdinförande till att ungamer
minskade med1984,1976 ochalkoholkonsumtionen,mellanNärbland vuxna.

blanduttaladochminskningen tidigarekomungefär 20 procent, var mer
och 1989Mellan 1985bort.mellanöletföljdbl.a. tillungdomar, togsattav

pojkarför19 med 42åldern 16 åralkoholkonsumtioneni samtökade procent-
ökade med 8alkoholförsäljningenflickor medanför procent.med 54 procent

drycker.alkoholhaltigatillgänglighetenändrades inteperioddennaUnder av
totalkonsum-utvecklingbåde ibetydelseharempiriska resultatDessa stor aven

finnspreventionspolicy. Detallsidigutformningenförochtionsmodellen av en
särskiltungdom,prevention riktad tilluppmärksammasärskiltskälstarka att

förvärvademed sig tidigtbärungdomarför mångadata talarvissa attsom
kohorteffekt.framöveralkoholvanor

bedömning.följandeKommissionen gör

och kompletterasutvecklas teoretisktTotalkonsumtionsmodellen behöver som
kunskapskojarviktigtalkoholpolitik. Detallsidigunderlag för är att omen

särskilt bland ungdomar. Kommissionenspridning,alkoholvanornas attanser
koncentrera-alkoholpolitiska styrmedlen,komplettera debörhittillsänmer

komp-åtgärder. börriktade Vimedrestriktioner, ängenerellade till numer
riskbe-direkt förebyggamöjligheterolikaochrestriktionernalettera pröva att

såvälstorkonsumentertillpåverka rekryteringendirektochteenden gruppen
alkoholvanor.gruppenssom

förtotalkonsumtionminskadfler målanvändakunnabär än attVi avoss
använda flerbör kunnamotsvarandevill uppnå. På ävenvad sättklargöra

sådan målpreciseringframgångsrik. Enalkoholpolitikenpåmått ärän ett om
ökadsamband mellanfinnsdetutvecklad mätmetod inteoch motsäger ettatt en

heller detalkoholskador, inteoch ökadebefolkningen äralkoholkonsumtioni att
understrykasDet måsteden totala konsumtionen.begränsahuvudmål attattett

minskandeminskar medalkoholskadornaslutsatsenstarkt stöd fördet finns att
ökartotalkonsumtionen måsteviktigare: OmOchalkoholkonsumtion. ännu man

hög konsumtion,med målKompletteratökar.skadornamed rörräkna att som
mål för olikakvinnor etc.ungdom,olikasärskilda mål föroch samtgrupper

måletbörsluten vård etc.trafiknykterhet,konsekvenseralkoholrelaterade att
fast.därför liggakonsumtionentotaladenbegränsa
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3 Preventionsparadoxen
Man kan urskilja två huvudsakliga strategier för förebyggande arbete:ett en
inriktar sig riskgrupper,på på hela befolkningen. Med den först-en annan
nämnda vill minska storkonsumenternas drickande. Med denansatsen man
andra sikte minska konsumtionen generellt, dvs. bland demtar ävenattman
med liten eller måttlig konsumtion. Logiken bakom riskgruppsstrateginären att
storkonsumenterna uppvisar den risken för alkoholskadorstörsta och detatt
därför särskiltär angeläget minska just deras konsumtion. Forskningsresultatatt
har visat befolkningsstrategi har potential förstörre förebyggaatt atten en en
rad hälsoproblem. En förklaring till detta den s.k. preventionsparadoxenger

följande.säger Aven skaderisken i mindreär störst hög-som om en grupp av
riskindivider starkt för risker,är så denna litenär såutsatta attsom grupp
endast mindre del skadorna återfinns här. Skälet befolk-är att restenen av av
ningen visserligen förär lägre risk, ändå sin storlekutsatt en men genom ger
flera skadefall.

Denna preventionsparadox för alkoholområdet dels beskriver sambandensom
mellan konsumtion och skador, dels förordar befolkningsinriktadeförebyggande
insatser, har tidigare uppmärksammats för hjärtinfarkt och lanserades inom
alkoholområdet Kreitman 1986. basisPå tillfrågade självaattav av personer
fick sin konsumtion och upplevda problem surveydata har Kreitmanuppge
funnit stöd för preventionsparadoxens giltighet på alkoholområdet. Enligt
Kreitmans resultat det med litenär och måttlig konsumtiongrupper som svarar
för de alkoholrelaterade problemen. Följden blir då reduk-merparten attav en
tion antalet storkonsumenter skulle ha endast begränsad effekt jämförtav en
med effekten generell konsumtionsminskning.av en

I kommissionen beställd studie, Preventionsstrategier på alkoholom-en en av
rådet, 1993, har professor Thor Norström vid Institutet för social forskning

preventionsparadoxensprövat giltighet för de allvarliga alkholskadorna.
Norströms undersökning visar preventionsparadoxeninte giltig för lever-äratt
cirrhos och sannolikt heller för andra allvarliga, kroniska alkoholskador.

Ca 80 skrumpleverfallen beror på alkoholkonsumtionoch inträffarprocent av
då enbart hosnästan högkonsumenterna. Preventionsparadoxens bristande
giltighet kan förklaras skillnader i sambanden mellan olika skaderisker ochav
konsumtionen. viktigaFör medicinska alkoholrelaterade sjukdomar ökar risken
kraftigt vid ökad konsumtion, särskilt vid hög konsumtion. Här har såledesen
preventionsparadoxen mycket begränsat förklaringsvärde. För delett en mer
akuta sociala och medicinska skador olyckor, trafikonykterhet eller från-t.ex.

från arbetet dagen efter, gäller däremot det före-resonemangetvaro attom
byggande arbetet bör inriktas på alla eller del våra alkoholkonsumen-storen av

För andra, akut alkoholförgiftningtalar forskningsresultat för insat-ter. t.ex. att
bör riktas direkt till högkonsumenter.serna

Norström drar följande slutsats. Resultaten inga för övergeargument attger
populationsstrategin, samtidigt den antyder vissa tidigare studier t.ex.attsom
Kendell 1987 underskattat potentialen i riskgruppsstrategin. I diskussionen

framkomligheten i de båda strategierna pekar han på vad det gällerattom
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påverkan storkonsumenternas intag kontrollerade utvärderingarvisarav av
enkla förebyggandeinsatser s.k. brief intervention förvånansvärt goda resultat.
Storskaliga behandlingsprogramav mycket effekterdetta välslag kan ärge som
märkbara i hela befolkningen Holder 1992.och Parker

Kommissionen följande bedömning.sammanfattandegör

Både totalkonsumtionsmodellen och preventionsparadoxen de hittills till-som
lämpats har kraftigt understöd gällande alkoholpolitik syftar tillsvensk attsom
begränsa den totala alkoholkonsumtioneni samhället. Kommissionen vill un-
derstryka det finns starkt stöd för alkoholskadornaslutsatsen minskaratt att
med minskande total alkoholkonsumtion. finns också betydande risk förDet en

skadorna skulle komma öka Sverige avvecklamåste väsentliga delaratt att om
den generella alkoholpolitiken. Kommissionen dock de redovi-attav anser nu

sade forskningsresultaten talar för den generella alkoholpolitiken änatt mer
hittills bör kompletteras med riktade direktinsatser sikte reduce-pátar attsom

högkonsumenternas drickande.ra

framtida3.4 Målen för svensk alkoholpolitiken

Grunderna for gällande alkoholpolitik fastställdes beslut 1977 årsgenom av
riksdag. Enligt skall målet begränsadetta beslut alkoholens skadeverk-attvara

totala allt för höganingar minska den alkoholkonsumtionen. Dettaattgenom
olika regler för alkoholhanteringensker bl.a. och prispolitiken.genom genom

korthetgällande alkoholpolitiken kan iDen sammanfattas i följande punkter:nu

i alkoholhanteringenskallprivata vinstintressetDet långt möjligt begrän-så
sas.

begränsningarminskasKonsumtionen skall tillgängligheten.genom av
aktiv prispolitikskall åstadkommasDetta restriktio-samtgenom en genom

det gäller tillverkning, försäljning och marknadsföring alkohol-närner av
drycker.

Samhället skall information opinionsbildning verka för denoch attgenom
totala konsumtionen minskas alkoholskadorna begränsas.och att

Alkoholpolitikensformuleringar har från skyddsintres-huvudsakligenutgått ett
sådant skyddsintresseEtt fortfarande och ha starktär viktigt måstese. genom-

slag i lagstiftningen. Skyddet för skall starkt. Missbrukungdomen vara av
alkohol sociala skadornaär våra problem sådan betydel-största och ärett av av

samhället måste efter dem.sträva förebyggaatt attse
Alkoholpolitiken skall inriktas alkoholminska bruket för därige-att attav

motverka eller begränsa skadeverkningarna. Alkoholpolitiska olägenheternom
bruk och missbruk skall så långt möjligt motverkas för anhöriga och andraav -

berörda, likaväl för den viktigtdricker. bilda opinion förDet är attsom som
ändrade, återhållsamma dryckesvanor umgängesseder.och styrkaDet ärmer en
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helnykter sektor och stöd för villför samhället det finns demettom en som
konsumtion.minska sin

kommissionens bedömning målen för den svenska alkoholpolitikenDet är att
alkoholpolitisktinte ändras i väsentligt avseende. Ett grundläggandebör något

konsumtionen för hålla missbruketmål, begränsa den totala ochär attatt nere
fastalkoholskadorna. Målet bör ligga längre fram i tiden.begränsa även

förnyaravseenden föreslår kommissionen vi tydliggör, och komp-I några att
restriktionernas ställning viktiga alkoholpoli-letterar målen. Ett skäl är att som

försvagas. följer detta redan EES-avtalet. dettiska medel I någon mån Menav
EU-medlemskap, åtminstone sikt, för sigblir främst följd på medatt etten av

försvagning den svenska högprispolitiken gränshandeln ökar.atten av genom
utökade alkoholpolitikens grundantagandenskäl kunskaperEtt är attannat om

möjliggör tydligare och precisa målbeskrivningar också innnebärmer som en
förskjutning tyngdpunkteni det alkoholförebyggande arbetet. för-viss Enav

till förmån för arbete riktas i samspel med berördaskjutning ett mot attsom
människor individuellt förebygga riskabel alkoholkonsumtion.en

Kommissionen vill särskilt betona det krävs rejäl kraftsamling föratt atten
kunna det ambitiöst målet begränsaunder de åren uppnånärmaste satta att

alkoholkonsumtionen. Risken betydande vi åtminstone underär att annars en
period utveckling till Vi har framför tid då alko-går mötes.motsatten oss en

ändras. Särskilt sänkta priser kanholarbetets betingelser kommer på alkoholatt
sig omfattandeinnebära lockelse för tillägna alkoholvanor.många att meren

motboken från friare mellanölsförsälj-Bl.a. erfarenheterna slopa ochatt enav
oftaning visar till de särskilt hör dels ungdomar priskänsliga,äratt utsatta som

redan börjat etablera eller har riskabelt drickande och delsdels ettvuxna som
slutligen storkonsumenter och missbrukare kan dricka tills de eko-nårsom en
nomisk smärtgräns.

insatserOpinionsbildande och förebyggande kan inte kompensera långtgående
liberaliseringar politiken. kraftfulla förebyggande insatser kanMenav genom
människor stimuleras skärskåda, tänka igenom och ändra sinapåatt noga
alkoholvanor. Förutsättningen för sådan förändring i människors alkoholva-en

finns normbildare opinionsbildareirelativ enighet hos och samhäl-är attnor en
helhet. sådant risker och möjligheterlet Ett påsynsätt storgemensamtsom ger

omöjliggöra linje tala tillkraft. En splittrad riskerar människorsatt attensyn
eftertänksamma självbestämmande.kloka och

sig ingenting motiverar förhöjda samhällsinsat-De hot avtecknar görssom om
under avsevärd tid framåt. En alkoholpolitisk strategi bör förverkligasser ny
människorna, i hemmen, i skolorna, arbetsplatserna, i primärvården ochpånära

socialtjänsteni osv.
SocialstyrelsenFolkhälsoinstitutet i samarbete med och andra fårmånga en

viktig initierande och samordnade funktion. Lokal mobilisering förgrundenär
framgång. Finansiellt strategin stödjas med betydande resursinsatsmåste en

landstingen frivilligorganisationerfrån såväl och kommunerna ochstaten, som
företag.
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Kommissionen vill, bl.a. denna bakgrund, betona följande mål för alko-mot
holpolitiken. Kommissionens överväganden förslag i den fortsattaoch framställ-
ningen detta huvudbetänkandeoch i delbetänkandena syftar till förverkligaatt
dessa mal.

Genom alkoholpolitiken bör vi:

Kraftfullt verka för alkoholfri och hindra alkoholkonsumtionuppväxt atten
och särskilt berusningsdrickande får spridning bland ungdomar. Den star-
ka betoningen barn och ungdomar bygger bl.a. erfarenhetenpåav att
alkoholvanor inte inletts före 20-årsåldern tenderar bli mindreattsom
omfattande. kulturmönsterEtt innebär alkoholfria barn- och ungdoms-som

därförår särskilt värdefullt.är

Kraftfullt verka för alkoholfriheti där risken med konsumtion ärgrupper
särskilt Markeringen särskilda riskgrupper, gravida kvinnorsåsomstor. av
och ungdom under 20 byggerår, på erfarenheten riskerna för skador äratt
särskilt dessaistora grupper.

Mobilisera samhällets krafter för upplysa enskilda människor med högaatt
konsumtionsniväer hälsoriskerna och erbjuda dem stöd för minskaom att

konsumtion. Människorsin måste få god information risknivåernaom var
ligger och stöd för kunna sin konsumtion förhållandei tillavgöraatt egen
riskerna. Hälso- och sjukvård, socialtjänst, arbetsplatser, organisationer
och enskilda bör medverka det arbetet.i

och tydligt verka alkoholkonsumtionBestämt och klart förorda totalmot
avhållsamheti särskilt farliga situationer trafik, arbete, etc. Lagstiftning-

alkoholpåverkanifå sådan utformningmåste samband med trafikatten en
straffbar.och arbete risksituationeri också och likaär viktigtmen att

riskabla alkoholvanor fårmänniskor med information, hjälp och stöd.

återhållsammaVerka för hela befolkningen har alkoholvanor, syfteiatt att
alkoholkultursprida befästa underoch Alkoholen delutgören ansvar. en

kulturmönstret de allra ocksåi flesta det svenska. Detsamhällen, ärav
likväl viktigt verka för lägre alkoholkonsumtionkultur ochmedatt en
minskat berusningsdrickande.

Utveckla vården människor missbrukmed etablerat på veten-av genom en
skap och beprövad erfarenhet metodik, mångsidighetgrundad förpoängtera
skilda behandlingsbehov ochoch utvärderingar bättreuppföljningarge

förutsättningar. Också det arbetet betonasförebyggande hittillsänom mera
kommer det framtideni finnas goda för vårdbehovatt resurserav av
alkoholmissbrukare. behovDetta komma ökakan under de när-attt.o.m.

åren.maste

Ge god humanitärt stödjande verkligtde utslagna, medinsats åt inrikt-en
ning fallpå i för perioder liv, demderas rimliga livsförut-att, vart av ge

och medsättningar stödja deras anhöriga ambitionen bryta detatt att
sociala Särskilt viktigt undvika barnen missbrukarfamijeriärarvet. att att
drabbas.
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Alkoholvärderingar svår.olika och ärmellan ärAvvägningen synsätt ett
alkoholdryck-människorna betraktarmajoritet blandnjutningsmedel och storen

alkoholdryckerharinte vill För mångai livet deinslagett avvara.somer som
människor. Deunderlätta mellanpositiva funktioner, attt.ex. samvarongenom

varken fördet inte vållar problemsådantalkoholanvänder på sättflesta attett
inte ingripa.behöverSamhällsorganensjälva samhället.ellerdem

alkoholpolitikoch ansvarsfullmedveten ärutformningenvidDet svåra enav
människor möjligt.politik hosdenna så mångafå förankringgodatt somaven

bygga insikt delsalkoholpolitik måste påansvarsfullmedveten ochEn atten om
detflesta samhällen, däriblandi dekulturmönstretalkoholen delär aven

måttfulltvill och kan bruka alkohol påmänniskorde flestasvenska, och ettatt
för människor, mångaproblem mångaalkoholendels utgörsätt, attettatt

fårdetta alkoholbruk svåraomfattning ochi alltföranvänder alkohol attstor
inte bara för den berördemänskliga effekter,ekonomiska ochsociala, utan

framför allt inom familjerna.arbetsliv ochsamhällsliv ochockså inom
minska alkoholkonsumtionen.Det gårsamhällsmålviktigtDärför detär attett

inte hellerrestriktioner. Det gårmål enbartsådantnåinte attatt ett genom
därför vissa bestäm-förslag innebärKommissionensrestriktioner.undvara att

bestämmelseroch vissahelt försvinneruppmjukas ellermelser förenklas, att
olikaformer ochinsatser i påbehövs mångaförtydligas eller skärps. Det

kanske viktigas-avgörande betydelse. Detpersonliganivåer. ärDet ansvaret av
fram till sådantalkoholpolitiken nåinslaget i är att ettte ansvar.

handlingsprogramAlkoholpolitiska3.5

i samverkan mellan mångaalkoholpolitiken formasmåsteframtida svenskaDen
Alkoholpolitiska hand-förankrad hos människorna.välolika aktörer och vara

lokal nivå. ochnationell, regional och Kommunerbör utarbetas pålingsprogram
handflera statliga i förstaroll, likasåväsentliglandsting spelar organ,en

alkoholmyndigheten.Socialstyrelsen och denocksåFolkhälsoinstitutet nyamen
arbetsmarknadsorganisatio-olika organisationer, såsomarbetslivSkola och samt

partierna och deraspolitiskakyrkorna och deorganisationer,ideellaner,
betydelsefull uppgift.ungdomsförbund har ocksåkvinno- och en

aktörer har behand-medan andraoch kommun,detta avsnitt behandlasI stat
FOREBYGGAdelbetänkandet ATTframför allt ibetänkanden,i andralats

1994:26.SOUALKOHOLPROBLEM

handlingsplanNationell3.5.1

övriga olikanärmandet till Europa på sättfortgåendefinns risk detDet att
alkoholkonsumtionenoch därmed äventryck uppåt påinnebärakommer ettatt

för motverkahandlingsplan behövssamlad nationellalkoholskadorna. En att
Än skadeföre-mobilisering inationell detblir behovettryck.detta större av en

minskahålla fast vid måletvi villalkoholområdet,arbetet påbyggande attom
alkoholskadorna.
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När Folkhälsoinstitutet inrättades, betonades huvuduppgiftför institutetatt en
skulle främja arbetet mellan olika arbeta tvärsektoriellt.sektorer,att attvara
Riksdagen framhöll också, alkoholprogrammet skulle institutetsatt vara en av
viktigaste uppgifter.

därförDet naturligt Folkhälsoinstitutetär får i uppdrag medatt att ut-nu -
gångspunkt i kommissionens och förslagöverväganden utarbeta och-
genomföra samlad nationell handlingsplan för förebygga alkoholskador.atten
Kommissionens förslag vitt skilda frågeställningar och samhällssektoreravser
och de berör olikarad aktörer, vid sidan Folkhälsoinstitutet. Men allaen av
dessa olika insatser delar helhet ochutgör grundläggandeförutsättningav en en
för framgång i arbetet de olika delarna samspelarär med varandra desåatt att
kan komplettera och förstärka varandra.

För fullgöra sitt uppdrag bör därför Folkhälsoinstitutet samla alla berördaatt
statliga myndigheter, liksom kommun- och landstingsförbunden,i nationellen
ledningsgrupp för det alkoholskadeförebyggandearbetet. I detta betänkande -
och i kommissionens samtidigt framlagda delbetänkanden föreslås radatt en-
olika myndigheter får för följa och genomföra skilda delar detattansvar upp av
åtgärdsprogram bör komma till stånd. För undvika dubbelarbete ochattsom nu
otydlighet har därvid eftersträvats för viss uppgift långtsåatt ansvaret en
möjligt odelat placeras hos bestämd myndighet. Kommissionens vill emeller-en
tid starkt understryka arbetet praktiskt genomgående kräver näraatt taget ett
samråd mellan de berörda myndigheterna och ofta med kommun-även och
1andstingsförbunden.En funktion förcentral den nationella ledningsgruppenblir
därför forum för fortlöpandesådanutgöra avstämning. Till ledamöteratt ett en

ansvarigbör i ställning inom respektive myndighetutsesav gruppen personer
motsvarande.

Även samordningen nationell nivåpå är betydelse, ligger huvudde-storavom
och regionallen det praktiska arbetet lokalpå nivå. Avgörande för möjlig-av

alkoholskadornaiheterna förebygga ökning det alkoholpolitiskaatt en av nya
läge blir åstadkommaSverige går in i inte bara nationellnågotattsom nu av en
samling kring denna uppgift, framför kraftsamling den lokalaallt på ochutan en
regionala nivån. olikaI sammanhang kommissionen betydelsenunderstyrker av
samlade kommunala och landstingskommunala inom alkohol- ochprogram
drogområdet. Kommissionen det angeläget företrädare förockså attser som
kommuner landstingoch andra samlas tillregionala återkommandesamt organ
länsvisa överläggningar hur kan utnyttjas förbäst uppnåattom resurserna
förstärkta effekter det alkoholskadeförebyggandearbetet.av

För följa, stödja och stimulera detta också för ideerfåarbeteatt attmen-
och uppslag till ytterligare initiativ nationella ledningsgruppenbör den under-
de två åren genomförnärmast länsvisa överläggningar med företrädare för
kommuner och landsting i Sveriges alla län.

Om arbetet begränsa alkoholskadorna skall lyckas, krävs medverkan frånatt
många aktörer utanför den offentligaäven En rad frivilliga organisatio-sektorn.

kan och bör spela betydelsefull liksomroll i arbetet, arbetsmarknadensner en
föräldrar och många andra. På olika bör Folkhälsoinstitutet skapaparter, sätt



tidenalkoholpolitik framSvensk i62

Ävenfor dessa frivilliga krafter.med företrädarefortlöpande dialogfora for en
i arbe-frivilliga krafterbetydelsesjälvfalletlokalt detär attstor engagerasav

tet.
årlig tilli uppdragFolkhälsoinstitutet bör vidare att rapport rege-enges avge

det förebyggande arbetetalkoholområdet, bådeutvecklingen påringen omom
böralkoholskador. Institutetalkoholkonsumtion ochutvecklingenoch avom

utvärdering effekterna dekvalificeradförockså få att genom-av avansvar en
till stånd.insatserna kommerförda

angeläget de signalerpåverkas detskall kunnaOm alkoholvanorna är att som
Detmöjligtolika aktörer långt stämmer överens.människor från sånår som

for ökad alkoholkonsum-kommersiella trycketi läge detsärskiltgäller närett
nationellaFolkhälsoinstitutet och denviktig uppgift foröka.tion kan Enväntas

alkoholfrågorna, långtsåfrämja påhandlingsplanen är att gemensam synen
social erfarenhet.medicinsk ochbyggd vetenskap ochmöjligt påsom

från vad vi alkoholenalkoholfrågan måste utgåpåEn vet omsyngemensam
sociala skador i vårtmedicinska ochfaktorerna bakomde viktigasteavsom en

tidigarekommissionensbetänkande ochframgår dettasamhälle. Som avav
alkohol-föreslår vi del regler påserveringslagstiftningen,betänkande att enom

självfallet inte tolkasböravskaffas förenklas. Dettaellerområdet attsom
uttryckalkoholskadorna,mindre allvarligt på ärskullekommissionen utanse

tidigare riksdagen,direktiven, och har uttalats näm-iför det sägs avsomsom
till sådantalkoholområdet bör begränsas ärrestriktionerna påligen att som

det besvärkan motiverapositiva effekternameningsfullt, och där de väntas som
alkoholdryckeranvänderflertaletförorsaka detreglerna kan utanstora som

problem.
informationregelförändringar och samhälletsolikaviktigtDet är att om

roll skadefaktor,där alkoholenshelhetsperspektiv,fogas ialkohol ett som
tydligtsvenska samhället,roll i övrigt i detalkoholdryckernasvällika som

nationella handlings-prägla denhelhetsperspektiv måstesådantframgår. Ett
planen.

landstingenoch3.5.2 Kommunerna

ivid svenskt medlemskap EUoch särskilt äreuropasamarbeteVid ökat ettett
rejält åtminstone underkanskealkoholkonsumtionen ökar,sannoliktdet att -

för förebyggaöka insatserkommer då påövergångsperiod. Kraven att atten
missbrukare. Om priserna påför vårdoch efter handalkoholproblem även av

finns risk försikt troligt,sänks, vilket årsalkoholdrycker på några är att ung-
särskilt priskänsligeftersom dealkoholkonsumtion ökar ärdomars grupp.en

högkonsumenter ochsin konsumtionkan förväntas öka ärAndra somgrupper
anhöriga därmed ocksåoch andra kanför barnmissbrukare. Problem partner,

ochförebygga alkoholproblemBehovet ökari omfattning.förväntas växa attav
missbruk.

drogförebyggan-alkohol ellerlandsting har redanflesta ochkommunerDe nu
föralkoholpolitiska skältalar starkaInför situationende att seenprogram. ny
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över och planerna och de olika satsningar Det finnsgörs.programmen som
således starka skäl förstärka och fördjupa arbetet med begränsa alkohol-att att
konsumtionen, förebygga alkoholskador och tillbaka missbruket.tränga

Ett lokalt alkoholpolitiskt inriktningen bas förärprogram som anger en en
grundsyn. klargörsI det de mål och riktlinjer kommunen ellergemensam som

landstinget önskar arbeta utifrån. Programmet bör fastställas kommun-av
respektive landstingfullmäktige.

Med utgångspunkti det övergripande konkretiseras sedan åtgär-programmet
derna i handlingsplan där olika aktörer och intressenter socialtjänst,en anges -
primärvård, skola och föräldrar, polis, frivilligorganisationer, och vilkaosv. -

dessa har till sitt förfogande. Inom flera områden behövs kartlägg-resurser en
ning vilka insatser faktiskt och hur olikagörs samarbetar. Medav som organ
tanke de förmodligenpå ökade riskerna för ungdomar bör de prioriteradvara en

Ett kraftigt utbyggt stöd i de flesta fall behöva riktas till barn ochgrupp. syns
andra anhöriga till missbrukare.

Samverkan med andra aktörer nödvändig vidär genomförande av program-
Mot bakgrund förebyggande åtgärder särskiltär viktatt vadmen. av storav

gäller barn och framstårungdomar samarbete mellan skolan, socialtjänstenett
och hälso- och sjukvården m.fl. särskilt betydelsefullt. I den mån harsom man

beställarutförarsystem detär angeläget de förebyggandeett insatserna finnsatt
med i beställningarna och de beaktas i betalningssystemet.att

Kommissionen behandlar i sina avlämnade betänkanden olika möjliga ochnu
önskvärda inslag i handlingsprogrammen och föreslår lång rad åtgärder.en
Kommissionens betänkanden tillsammans med remissorganens yttranden bör
kunna utgöra underlag för mobilisera många goda krafterett gott lokalt ochatt
därmed leda till det alkoholpolitiska arbetet förstärks förnyas.ochatt Kommis-
sionen behandlar i sina avgivna betänkanden generellt förebyggande insatsernu
för såväl individuellt förebyggande insatser riktade tillunga som vuxna, perso-

i riskzon, riktade insatser ochrör alkohol kvinnor ochner samtsom unga
alkohol, insatser för barn och anhöriga till missbrukare vårdsamtvuxna av
missbrukare. I 1993år avgivet betänkade har kommissionenett också behand-
lat frågor servering alkoholdrycker SOU 1993:50 föreslåroch därom av att
kommunernas roll i fråga tillstånd och tillsyn inom detta område förstärks.om
Även i detta perspektiv behövs och förnyelseöversyn de kommu-senare en av
nala alkoholpolitiska programmen.

Kommissionen det angeläget insatser i syfte hindra högkonsu-att attanser att
blir missbrukare får framträdande plats imenter I detta arbeteen programmen.

bör särskilt primärvården såväl husläkare distriktsköterskor social-samtsom
tjänsten kunna viktiga insatser.göra





65

4 Begränsnin av

alkoholdryc ers
tillgänglighet

14. Utgångspunkter
finnsDet rad olika regler, framför allt innebär inskränkningari rättenen som

tillverka, sälja och marknadsföra alkohol liksomatt rörande köparätten ochatt
konsumera alkoholdrycker. Kommissionen behandlar i detta kapitel olika regler
med syfte begränsa tillgängligheten alkoholdrycker.att av

4.1.1 Motiv för nuvarande regler
Omtanken ungdomen löper röd tråd den svenska alkoholpo-om som en genom
litiken. Såväl lagstiftningen samhällets olika stödinsatser utformadeär isom
syfte skydd för främstutgöra ungdomen.att ett

1977I års alkoholpolitiska beslut betonades restriktionerna i handelnatt med
alkohol måste sådant slag de bred allmänhet kan uppfattasattvara av av en som
meningsfulla.

Malet restriktioner tillgångenbegränsa på alkoholdryckeratt sale-ärgenom
des betydelsefullt inslag i den gällande svenskaett alkoholpolitiken. Detnu
huvudsakliga forskningsresultatenmotivet deär att sammantagna övertygande
visar tillgänglighetenbegränsa också begränsaratt att konsumtio-man genom

och skadorna. lämnasEn redogörelsenärmare i kommissionen be-nen en av
ställd alkoholpülitiskaforskningsöversikt: Effekter restriktioner, Orvar Ols-av

1992. Rapporten har fogats bilaga delbetänkandet SVENSKtill AL-son, som
KOHOLPOLITIK bakgrund och 1994:25.nuläge SOU-

forskningsöversiktenI konstateras konsumtionen ökar ökad till-att om p. g.a.
gänglighet innebärsá det fler dricker, dricker oftare och i flerfler situ-att att
ationer. Fler individer har benägenhet utveckla problemdrickan-att ettsom en
de kommer det jämförtgöra med situation där omgivningenatt inte lika oftaen

alkoholdryckergör tillgängliga.
Rapporten redogör för undersökningsresultat klart visar genomfördaattsom

begränsningar tillgängligheten har storkonsumentersreducerat och alkohol-av
missbrukares konsumtion. Till denna effekt den förebyggande.kommer Be-
gränsningarna skall i första hand förebygga fler människor börjar miss-att
bruka och skadas.
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regelöversynkommissionensSyftet med4.1.2

alko-inslag i den svenskavid de restriktivaskäl hålla fastfinns starkaDet att
tillgänglighet. Sveri-alkoholdryckernasbegränsasyftar tillholpolitiken attsom

deklarerattillfällen klartockså vid upprepaderegering harriksdag och attges
hållning harbevaras.alkoholpolitiken skall Dennasvenskagrunderna för den

europeiskatill desvenska närmandetutgångspunkt inför detgivenvarit en
positionen vidi svenskakommit till uttryck denhar ocksågemenskaperna. Den

medmedlemsförhandlingarna EU.
revidera alkohol-behovetingår genomlysakommissionens uppdragI attatt av

för bortgällande reglerskall bl.a.Kommissionenlagarna. över att rensase
för viddetaljerade regler, ochalltföronödigt krångliga ellerforåldrade, att

regleromfattar bl.a. deOversynenskärpta regler.införa tydligare ellerbehov
Härvid skall hänsynalkoholdrycker.tillgången påsyftar till begränsaattsom

anpassning till regelsystem.EU:still kravet påtas
svenskakommissionen och denEuropeiskaförhandlingarna med denGenom

regeringenmellan den svenskaskriftväxlingentidigare nämndaregeringen, den
136199394:regeringens röran-kommissionenEuropeiskaoch den samt prop.

tillverkning ochimport,tillståndssystem förförriktlinjerde export,ett nytt
arbete ialkoholpolititiska kommissionensförutsättningarna förpartihandel, har

väsentliga delar klarlagts.
följandeaktuellakommissionens härbakgrund har översyndennaMot ut-

syfte.gångspunkter och
huvud-möjligt bör behållaför vi långtalkoholpolitiska skäl talar såStarka att

de svenskaEmellertid det klarlagtrestriktioner.gällande ärdelen attnuav nu
detaljhandelsmonopol,för Systembolagetsmed undantagalkoholmonopolen,

alkoholnuvarande form. Handel med påbibehållas iEES-avtalet inte kanunder
bibehållen möjlighetdock medframdeles möjliggörasmarknad kommer atten -

bådekan gällabegränsningar. Devissa riktlinjer ochfastställai svensk lagatt
funk-dels marknadenstill denna marknad,för dels tillträdeobjektiva kriterier

alkoholhandelni propositionenalkoholreklam. Detionssätt i frågat.ex. omom
villkorinnehålla regler medsåledesalkohollagarna kommeraviserade attnya

sanktioner.tillsyn ochpartihandelfor tillstånd till samtm.m. om
i kraft fr.o.m.EES-avtal harvidare det trättKommissionen attnoterar som

förenlighet med deSystembolagsmonopoletsinnebärjanuari 1994den 1 att
Overenskom-vid domstol.EES-rätten kan prövasdelar EU-rätten utgörsomav

inne-regeringenkommissionen och den svenskaEuropeiskadenmelsen mellan
angivna reservationer och utgångs-kommissionen medEuropeiskadenbär att

åtgärderinitiativ vidtaanledningfinner påpunkter inte någon motatt eget
anslut-eller efter svenskdetaljhandelsmonopolet,varkenbibehållande ennuav

ning till Unionen.
flertalet svenskaklartföljande bedömning. Det stårKommissionen gör attnu

med vadmarknad, i enlighetkontrolleradskall medalkoholmonopol ersättas en
motåtgärder-beroendeproposition. Följderna häravnämnda äranförs i avsom

troligtundvikas. vidarekonsumtionsökning kan knappast Det äreffekt. Ennas
försvagningsikt fåråtminstone längreEU-medlemskapvi vid ettatt aven
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den svenska högprispolitiken främst till följd friare gränshandel medav en
alkoholdrycker. Så långt möjligt bör försvagning de betydelsefulla delarnaen av

svensk alkoholpolitik motverkas. harDet också varit den svenska hållningenav
i förhandlingarna med EU. Kommissionen den sannolika försvag-attanser
ningen restriktionerna, främst den svenska högprispolitiken, långtså möjligtav
bör motverkas andra restriktioner skärps. Därtill krävs förstärk-attgenom en
ning andra förebyggande insatser.av

Kommissionens genomlysning gällande restriktioner klarläggaattav avser
vilka restriktioner dels inaktuellaär eller andra skäl kan undvaras, delssom av
kan och bör förtydligas och skärpas i situation då andra restriktioner bliren
svagare.

4.2 Alkoholhantering och privata vinstintressen
Grundläggande för svensk alkoholpolitik under hela 1900-talet har varit en

begränsasträvan för marknadskrafterna,att dvs. konkurrensutrymmet och
privat vinstintresse. Den Alkoholpolitiska utredningen APU dennasåg princip

hörnpelare för alkoholpolitiken och formulerade sig följandepåsom sätten
Åtgärder,Alkoholpolitik del 2 SOU 1974:91, 255.s.

En bärande princip i svensk alkohollagstiftning handelnär med sprit-att
drycker, vin och starköl skall förbehållas i vilket det allmänna ägerorgan,
bestämmande inflytande och enskilt vinstintresse saknas desintressering-
en.

Principen inte godta privata vinstintressen i alkoholhanteringenatt gäller allt-
jämt. Den förär grund 1977 års alkohollagar, vilka fortfarande i kraft,ären

med vissaän ändringar. Dock principenär inte fullständigt genomförd.om
Betydande undantag finns, för restaurangnäringen och bryggerinäringen.t.ex.

Motivet är övertygelsen konkurrens och privat vinstintresse leder till aktivatt
marknadsföring och aktiv försäljning och därmed ökad konsumtion. Ju fler
privata företag ökar sin vinst alkoholkonsumtionennär ökar, destosom star-
kare kommer alkoholdryckerna hävda sig i konkurrensen människornasatt om

När det gäller sektor bl.a. från folkhälsosynpunkt inte bör växapengar. en som
marknadsmekanismerär konkurrens och vinstintresse inte särskilt lämp-som

liga inslag. Så har vi här i landet tidigare och kommissionenresonerat attanser
kanså vår grundläggande inställning i dag motiveras.än

Principen har fortsatt giltighet och betydelsefullär grundsats när statenen
skall utforma regler för marknadsföring och riktlinjer för detaljhandel medav
alkoholdrycker. Inom de områden där alkoholmonopolen skall awecklas, dvs.
import och partihandel, får principen innebörd. Tidigare grunden fören ny var
det statliga agerandet hälla privata vinstintressen borta från alkoholhan-att
teringen. Nu blir grundsatsen marknadskrafterna skall kontrolleras viaatt ett

med tillstånd, tillsyn och sanktioner, skallsystem hanteras alko-som av en ny
holmyndighet. Den statliga kontrollen privata intressen inom restaurang-av
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behandlatövrigt har kommissionenförhållanden inäringen och restaurangernas
1993:50, remissbehandlatsdelbetänkandetServeringsbestämmelser SOUi som

regeringskansliet.beredning inomförföremåloch ärsom nu

Öl4.3 Bestämmelser om

Bakgrund4.3.1

avseende ochför öl,svenska reglerna procentgränseravsnitt behandlar deDetta
utform-Angående lättölsreklamensEUEES-perspektiv.marknadsföring i ett

till avsnitthänvisas 4.4.ning

Definitioner
odestillerad dryckdefinitioner jäst,gällande ärenligtMed somenavses

huvudsakligt extraktgivandemalt ämne.med torkat ellerframställd rostat som
och humle.basingredienser; Iytterligare tvåoch malt finnsjästFörutom vatten

lagersvagdricka, pilsner, ochmaltdrycker,användsdagligt tal även porter som
skall be-föreslår dessa dryckerKommissionenför öl.begrepp attsynonyma

huvudsakli-använder därförlagstiftningen, och visvenskai dennämnas oss
lagtextcitat dyl..undantag frånbetänkande medi dettabegreppet o.gen av
alkoholstyrkai vikt-efter dessölet indelaslagstiftning framgårsvenskAv att

alkoholhalten i volympro-SverigealkoholdryckeriövrigaFörprocent. anges
avgränsningen mellanSåledes uttryckesnedrevad gäller den gränsen.utomcent

i viktprocent. ochrespektive spritdrycker Inom EU,och vinalkoholfria drycker
genomgåendeialkoholhalten för dryckerländer,flesta andrai deäven anges

med andra länder ochjämförelserunderlättaFörvolymprocent. att som en
Sverigekommissionenföreslår över-till EG:s regelsystem ävenanpassning att

för alkoholfria drycker iölet ochalkoholstyrkan gränsentillgår att ange
volymprocentbegreppet.redan i dennaVi användervolymprocent. text

Ilättöl kallas också klassdrycker ärtillverkninglagenI attangesavom
1,8alkohol motsvarar2,25 volymprocentinnehåller högstmaltdryck somen

innehållerjäst kallas ocksåjäser ellerlättölFärskt lättölviktprocent. är som
ellerOI kallas också klasslagrat lättöl.lättöl kallassvagdricka. Annat

2,25 inte 3,5 volympro-alkoholhalt överstigermaltdryckfolköl är menvarsen
ellerStarköl kallas också klass IIIviktprocent.2,8motsvararcent ex-

alkohol. Star-3,5 volymprocentinnehållermaltdryck ärportöl är som meren
motsvarar 4,5 viktpro-överstiger 5,6 volymprocentalkoholhaltmedköl somen

1992 inrättades1 juliför utförsel landet. Dentillverkasfår endastcent enur
mellanöl, med vilketstarköl kallas ocksåför svagtsärskild skatteklass

motsvarar 3,6inte volymprocentöverstiger 3,5 4,5maltdryck menmenas som
viktprocent.

fåröverstiger 3,5 volymprocentalkoholhalt inteDetaljhandel med vars
tillsäljer allmän-bedrivas denSystembolagetförutom även matvarorsomavav
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tillverkarheten eller öl eller läskedrycker, tillstånd härför har meddelats avom
Ol 2,25länsstyrelsen. med alkoholhalt understiger volymprocent får säljassom

helt fritt.

Försäljning

ölkonsumtionentotala har ökat kraftigt under efterDen mycket år svack-senare
inträffade då mellanölet bort från dagligvaruhandelnoch servering-togsan som

Mellanölet återkom särskild 1992, får endast säljasskatteklass påen. som men
Systembolaget eller med serveringstillstånd avseenderestaurangserveras
starköl eller starkare alk0h0ldrycker.Dagens konsumtion till med högreochär

toppnoteringarna 1975 och 1976. finns ingetDet tyderän på någon stagna-som
tion i denna utveckling, har ölets position ytterligarestärkts den allrasnarare

Ölettiden. har och kommit bli ungdomens dryck. Bryg-senaste attmer mer
geriernas och aktiva marknadsföring har här spelat mycketrestaurangernas en

Försäljningsstatistik och redogörelse förroll. ölförsäljningens utvecklingstor
kommissionensredovisas i delbetänkande SVENSK ALKOHOLPOLITIK -

SOU 1994:25 i bilagabakgrund och nuläge l till detta kapitel.samt
träddeSedan handel med drycker i kraftlagen år 1978 får svenska brygge-om

rier sälja starköl direkt till Detta har väsentligt underlättatrestaurangerna.
produkter.bryggeriernas marknadsföring sina Den kontakten mellantätareav

harbryggeri-branschen och medfört bryggerierna olikapårestaurangerna att
sig finansiellt i restaurangnäringen.sätt engagerat

betänkligtekonomiska såväl närings-Detta är alkoholpoli-engagemang ur som
Svenska Bryggareföreningentisk synvinkel. upprättade därför efter samråd med

förNäringsfrihetsombudsmannenNO regler försäljning de brygge-svenskaav
till restaurangbranschen.riföretagens produkter Bryggareföreningens medlem-

Avtaletregler.sig följa dessa innehöllförband etiska försäljningsreglerattmar
borgensåtaganden,exempelvis förbud lånmed eller finansieringmot restau-av

begränsningarochrangrörelser, ensamrättsavtal marknadsföringsbidrag,av
rabatter bonussystem,och överträdelse reglerna hadeVidm.m. av en av
Bryggareföreningen etiskautsedd rådet utdömakalladnämnd även rätt att
vite. Nämnden fastställde själv vite utdömdes, dock minststorleken det somav
50 000 kronor. januari 1989 tillDessa regler började och har lettgälla l en
sanering oetiska försäljningsmetoder. ifinns emellertid inslag dennaDetav
struktur kan strida SFS 1993:20den träddekonkurrenslagenmotsom somnya
i kraft 1 juli 1993. Med hänsyn Bryggareföreningenupphörthärtill Svenskahar
med denna granskningsverksamhet.

Försäljning utländskt ske från Systembolagetstarköl får i endast idagav som
sin köpa frånmåste det Vin gäller de svenska monopol-Sprit HärAB.tur

förreglerna bl.a. import och partihandel. Sverige har dock i EES-avtalet och i
förhandlingarnaom svenskt förbunditsig åstadkommamedlemsskap i EUett att
konkurrensneutralitet företagmellan svenska och utländska avseende deras
möjligheter till marknadsföring sina innebär Sverigeprodukter. Detta attav
måste tillåta utländska bryggerier eventuellt via partihandelstillståndäven ett
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regeringens propositionsälja starköl direkt till de svenska Iatt restaurangerna.
för import, till-Riktlinjer för tillståndssystem199394:136 ett export,nytt

myndighetmed alkoholdrycker föreslåsverkning och partihandel att en ny
Myndigheten skall förtillståndsgivning, kontroll och tillsyn.inrättas för svara

import, tillverkning och partihandel medtillståndsgivning vad gäller export, av
viktigt kontrollen såväl svenskasprit, vin och starköl. Det är ut-att somav

fortsätter för därigenom dämpa denbryggeriers försälj ningsmetoderländska att
starkölskonsumtionen, och den totala alkoholkon-förväntade ökningen ävenav

och med de utländska bryggerierna släpps den svenskasumtionen, i påatt
fortsatt granskning bryggerier-Kommissionen utgår frånmarknaden. att en av

myndighetensaffärsmetoder kan ske inom för den tillsynsupp-ramen nyanas
gifter.

Procentgrdnser

Lättölsgränsen

ligger normalt den for vadLättölets faktiska alkoholhalt nära övre gränsen som
lagstiftning,alkoholfri dryck i svensk dvs. maximalt 2,25 volymp-räknas som

betydligt föreskriften ihögre EG:s skattedirektivalkohol. Detta änärrocent om
EU-anpassningisvensk detta avseende innebärmaximalt 1,2 volymprocent. En

alkoholdryck. skulle föra sigdagens lättöl skulle klassas Detta med ettatt som
flertal konsekvenser:

från 2,25 till 1,2sänka alkoholhalteni lättöl volymprocent och fort-Att att-
bedöms bryggerinäringensom mind-kalla den för lättöl, ellersätta av mer

omöjligt. Smakmässigt kommer det uppfattas heltattre som en annan
dryck.

alkoholdryck tillför 1,2 volymprocent samtidigtSänks gränsen som nuvar--
behålls,för alkoholreklam betyder detta bryggeriernaande regler ändåatt

villtvingas till producera under denna kunnagränsatt ett om man
fortsätta nuvarande dockmed reklamkampanjer. Som kommernämnts ovan
denna produkt knappast kunna eftersom smaken blirlanseras lättöl,att som
helt annorlunda.

intressanta Sverige 3,5Nästa för i volymprocent,ärprocentgräns-
eftersom innehåller högre alkoholhalt inte får säljas bryggeriernasom av
till dagligvaruhandeln,utan till Vin Sprit, till Systembolaget ellerendast
till Man kan då ifrågasätta vad det finns för motiv för bryg-restauranger.
gerierna behålla tillverkningen 2,25-procentsöl.att ettav

föreskriverEn EU:s regler varje medlemsland har beviljarättatt attav-
skattebefrielse för alkoholdrycker understiger 2,8 volymprocent alko-som
hol. Sverige möjligheter marknadDetta behålla för detattger nuvaran-en
de lättölet avstå från alkoholskatteuttag för till dennaattgenom upp
procenthalt, eller behålla den nuvarande 2,25-procentgränsen, dåatt som
får innebörd. ingenF.n. skatt lättöl. Lättölet blir då förhål-tas uten ny
landevis betydligt billigare starkare ölsorter och borde därför kunnaän
behålla framträdande roll måltidsdryck.en som
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Andra drycker, exempelvis cider, innehåller alkohol till 2,25som upp
volymprocent blir också klassade alkoholdryck med därav följandesom
inskränkningari marknadsföringen. försvårarDet också marknadsföringen

läskedrycker med alkoholbenänmingar,vilka drycker tillförts sprit såav att
alkoholhalten ligger under 2,25 volymprocent. aktuelltEtt exempelstrax är
drycken Four Roses, består coladryck med tillsats Four Rosessom av av
Bourbon Whiskey.

Folkölsgränsen

lagen handel med dryckerI LHD stadgas öl vilket här betyder medattom
alkoholstyrka 3,5på volymprocent, dvs. klass II får säljas denen max. av

yrkesmässigt säljer till allmänheten tillstånd därtill har bevil-matvarorsom om
jats. l kommissionens delbetänkande serveringsbestämmelser, SOUom
1993:50, föreslås dessutom tillståndsförfarandet skall slopas. Detta detäratt
starkaste ölet får säljas i dagligvaruhandeln, och den volymmässigtärsom

ölsortenstörsta med lika försäljningsvolym lättöl och starköl till-storen som
sammans.

Liksom lättöl det s.k. folkölet unikär svensk produkt, anpassad tillären som
förden svenska alkohollagstiftningen. Någon motsvarande alkoholprocentgräns

finns inte i EU:s regelsystem. Folkölet den enda alkoholdryckär intesom
omfattas Systembolagets detaljhandelsmonopol. Folkölet har alkoholpolitiskav
betydelse alternativ till starköl. Folkölet håller med hänsyn tillettsom svagare
skadeverkningar lagom avstånd till starköl det gäller alkoholhalten,närett

kan ändå betraktas kvalitativt fullgott för försäljning i daglig-ettmen som
varuhandeln.

Starkölsgränsen

Med starköl med högre alkoholkoncentration 3,5 volymprocent.änavses
Starkölet i beskattningen uppdelatär i mellanöl högst 4,5 volymprocent och
starköl över 4,5 volymprocent. Starköl får endast säljas Systembolaget ellerav

bryggerier direkt till med serveringstillstånd. Starkare öl 5,6änrestaurangerav
volymprocent får endast tillverkas för vilket dock veterligen inte före-export,
kommer. nedre starkölsgränsenDen 3,5 volymprocent har samband med
monopolreglerna, medan övreden 5,6 volymprocentgränsen har en mer
allmän alkoholpolitisk bakgrund.

Den vanligaste alkoholhalten inom EU:s medlemsländer 5 volym-är ca
dvs. något maximigränsen förän vårt starköl. Svenska Bryg-procent, svagare

gareföreningen uppskattar produktionen inom EU-länderna starkareatt änav
volymprocent5 endast till fåuppgår några den totala produktionen.procent av

säljsDessa inte fat och betraktaspå exklusiva produkter för enstakasorter som
tillfällen.
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Skattedasser

vin, starköl och har nyligenspritdrycker,beskattningregler förFöljande av
avseende lägsta skatteklas-reglerna deriksdagen. Härfastställts presenterasav

serna:

literSkattalkoholVolymprocent per

O kronorlättöltill 2,25upp
kronor3.0folköl2,26 3,5-

8.80 kronormellanöl3,51- 4,5
13.00 kronorstarköl4,51 7,0-
17.80 kronor7,01 10-

Beskattningensärbehandlat.alkoholdrycker öletövrigaförhållande till ärI av
följa den irespektive för hög för heltför lågstarkölfolköl och någotär att

progressiva skatteskalan.övrigt
mervärdes-teknisk anpassningUtredningenutredning,särskildEn avenom
förslag tillmed uppgift lämnatill EG, har tillsattspunkzskatternaskatten och att

med-behövs vid svensktskatteranpassningen dessatekniskaden ettsomav
undantag,alkoholskatten, med någrainnebärreglerlemskap i EU. EU:s att

procenthalti enlig-alkoholdryckernasförhållande tillproportionell iskall vara
kan vid medlem-regelverk detta områdeskattedirektiv. EU:shet med EU:s

idagden klassindelningSverige ändratvingaskap komma attatt av som
alkoholpolitiskasitt ibeskattning och hargrund förligger till ursprungsom

för för-också föremålbeskattningsnivåerna äröverväganden. Frågor rörsom
medlemsskap.inför kommandegemenskapenSverige ochhandlingar mellan ett

bevara skillnaden iföreligga intressesynvinkel kan detalkoholpolitiskUr att
medför detaljhan-skillnadoch starköl,mellan folkölskatteuttag attsomen

skiljer sig markant.starkare öletrespektiveför detdelspriset svagare

och förslagövervägandenKommissionens4.3.2

detaljhandelsmonopoletifår behållafrån SverigeKommissionen utgår att en-
i Således kansvenskt medlemskap EU.förhandlingsresultatetomlighet med ett

i fortsättningen skötasstarkölspritdrycker, vin ochdetaljhandeln med även av
frånansvarsfullt Med undantagalkoholpolitiskt sätt.Systembolaget ett

frånöl säljasemellertid starköl ochmonopolbestämmelsernafår sven-svagare
Regeringens propositionserveringstillstånd.medbryggerier tillska restauranger

tillverkning ochför import,tillståndssystemförRiktlinjer export,ett nyttom
eventuelltutländska bryggerier,alkoholdryckerinnebärpartihandel med ävenatt

konkurrensenomfattas denna Irätt.partihandelstillstånd, kommervia attett av
finansiellt stödbryggerierna rabattsystem ochanvändermarknadsandelar avom

i fråga.från bryggerietförbinder sig köpaolika tillslag attrestauranger som
motverka deantal kunnatBryggareföreningen har i år värstaSvenska ett av-
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i bryggeriernas försäljningsmetoder sitt etiska råd. Detta har haftarterna genom
både näringspolitisk och alkoholpolitisk betydelse. Denna granskningsverksam-
het har avvecklats. Starkölsförsäljningen har ökat lavinartatnämnts denu som

inte minståren, där starkölet idag förstår 70översenaste restauranger
alkoholförsäljningen.den totala Starkölet har också blivit utpräg-procent av en

lad ungdomsdryck.
Alkoholpolitiskt det därför särskilt viktigt framdelesdet finnsär ävensett att

granskning bryggeriernas affärsmetoder samhället vill behålla kontrollen av om
och insyn i försäljningen alkoholdrycker. Den konkurrenslagen Kon-av nya ger
kurrensverket befogenheter ingripa osund marknadsföring, bl.a. skallatt mot
verket övervaka detaljhandelsmonopolet inte missbrukar sin dominerandeatt
ställning, i strid med EES-avtalets regler. Konkurrensverket kommer i dessa

inteavseenden dock från alkoholpolitisk utgångspunkt.I regeringensatt agera
ovannämnda proposition den centrala tillståndsmyndighetentillsam-sägs att nya

med Folkhälsoinstitutet skall ha till uppgift säkerställa de alkohol-attmans
politiska målen. Som följd härav kommer frågan framtidaden fördelningenom

uppgifter mellan den myndigheten, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet,av nya
Konkurrensverket, Livsmedelsverket,Konsumentverket, länsstyrelserna och
kommunerna beredas ytterligare. Regeringen förhar avsikt återkommaatt att
med propositioni till höstriksdagenärendet 1994.åren

Kommissionen föreslår:

den alkoholmyndighetenfár till uppgift granska bryggeriernasAtt attnya
etiska ayjfärsmetoder.

Procentgranser

Alkoholdrycksgränsen

har särskilt direktiv alkoholhaltiEU drycker ingår i EES-avtalet.ett om som
Enligt direktivet faktiskaskall den alkoholhalten drycker innehål-anges som

1,2ler volymprocent. Kommissionen harän denövervägt attmer anpassa sven-
ska definitionen för vad alkoholdryck till denna nivåär framför allt,som av,
alkoholpolitiska skäl. skulleDetta omedelbara konsekvenser för den s.k.
lättölsreklamen. Emellertid medför ingreppsådant i den svenska alkohollag-ett
stiftningen oönskade konsekvenser andra områden. Lättöl, alkoholsvag cider,
alkoholfria viner, skulle exempelvis inte längre få säljas i vanligam.m.,
butiker särskilda undantagsregler. Kommissionen därför Sverigeutan attanser
bör behålla nuvarande alkoholgräns för vad alkoholdryck iär svensk alko-som
hollagstiftning, dvs. 2,25 volymprocent.
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dagligvaruhandelnför iAlkoholgränsen

konkur-skall finnasför detAlkoholpolitiskaskäl talar även ettatt svagare, men
viktigtillgänglighetenprisetalternativ till starkölet. Förutom ärrenskraftigt, en

sådant ölrestriktioner har sedan längevissahänseende. Medfaktor i detta ett
maximaladetaljhandelsmonopol. Denutanför Systembolagetssäljaskunnat

med undantaghållit sig kring 3,5 volymprocent,haralkoholstyrkan i detta
i dag-Experimentet med mellanöl1977.mellanölsperioden 1965för den s.k. -

det s.k.heltkunde sätt äninte väl Detta påligvaruhandeln slog annatettut.
ungdomsproblem.medförde bl.a.berusningssyfte, ochifolkölet drickas stora

vilaravvägd.alkoholstyrkani folkölet väl Detdärför för ärtalarMycket att
alkoholpolitik.svensktradition ilångdessutom en

får säljasbehållas föralkoholgräns bördennaKommissionen att somanser
ölförsälj-för dennaföreslås gällabegränsningardagligvaruhandeln. Dei som

i butikerförsäljning endast får ske18-årsgränsbl.a.ning, attsamt somnusom
kommissionenharlivsmedelslokaler,miljöförvaltningengodkändaär somav

1993:50.SOUServeringsbestännnelserdelbetänkandetredovisat itidigare
inte striderfolkölsgränsenbedömningenockså denKommissionen gör motatt

anfö-utländsk bryggareMöjligen kaneller EES.konkurrensreglernai EU en
vilka sedan länge harbryggerier,favoriserar svenskadetta anpassatatt enra

alkoholhalt. Att3,5 volymprocentstill öl medproduktiondel sin ettstor av
detaljhandelsmonopoletfrånalkoholsvagarefrivilligt undantarSverige ett

bryggerier.utländskaborde dock kunna ävengynna

starkölsgränsenDen övre

ytterligare alldelesdessutomför innehållersvenska procentgränsernaDe en
alkoholstarkare ölfår inte omfatta änFörsäljningkonstruktion. ettavegen

bryggerier försvenskatillverkasfår sådant5,6 volymprocent. Däremot ett av
väcka snarlikabryggarebl.a. utländskareglering kanDenna argu-export. av

skulle kunna hävdautländsk bryggarereklamregler för lättöl. Envårament som
svenska maximigrän-överstigande denalkoholinnehållprodukt, medhans ettatt

fria flödebegränsning över gränserna.för otillåtenutsätts av varorsensen,
miss-producenterleverantörerutländskamarknadstillträdet förihinderDetta

anföraalkoholpolitiska gårbryggerinäring. Bl.a.utländsk attargumentgynnar
under EES-aktualiseras redanfråga kanargumentation. Dennasådanemot en

maximigränsdennatvingasSverigeinte uteslutasdet kanavtalet och att ge upp
delsdomstolsprövningSverige vid ärBesvärande fördomstol.iefter utslag en

Sverige har begärtoch delsstarkarefårsvenska bryggare attettexporteraatt
60alkoholdryckerstarkare änrörlighet avseendefriafrånundantag varornas

begränsning för starköl. Denmotsvarandebegärtintevolymprocent men-
tillverk-förbjudaAlternativet äveninte bibehållas.ordningen kannuvarande att

EES-nödvändighetmedför inte medalkoholstarkareochning attexport av
5,6-procentgränsenUpprätthållandetkonkurrensreglertillfredsställs.avtalets av

EES-perspektiv.isvårligensig således göraslåter ett
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Inom EU produceras endast förhållandevis liten mängd alkohol-ären som
Ölkonsumenterstarkare 5 volymprocent.än i harEuropa tradition inteca av

intresse för ölets alkoholhalt i Sverige. Finlandl säljs ävensamma t.ex.som
med högre alkoholstyrkor, andelen såld med särskilt hög alkoholhalt ärmen
inte större än den totala ölförsäljningen. Olets smak, kon-procentca en av
sistens och naturligtvis pris, viktigare faktorer.är En naturlig utveckling av
ölkonsumtioneni Sverige, några inte fanns,procentgränser skulle kunna gåom

håll. Vill dricka starkare alkoholdrycker finns både vin ochsamma man
sprit. Detta talar för den svenska maximigränsen för inte har avgöran-att en
de betydelse i alkoholpolitiskt perspektiv. Mot detta kan anförasett argument

introduktionen, reklamförbud, starkare denpâ svenska mark-att trots ettav
naden troligen leder till ökad konsumtion. Det kan inte uteslutas det särkiltatt
starka ölet kan vinna viss popularitet i Sverige med vår starka berusningskultur

inte minst hos de Den högre skattesatsen kan i någon utsträckningunga.-
motverka detta med tanke bl.a. gränshandelsmöjligheterna,på knappastmen
eliminera risken för icke oväsentliga alkoholpolitiska konsekvenser. Vid en
alkoholhalt överstigande7 volymprocenthöjs alkoholskatten såväl med nuvaran-
de skattesystem vid EU-anpassning. På skulle skillnaden irestaurangersom en
pris bli betydande, förutsatt det endast säljs enhet och inte i fat. Enatt per
bestämmelse starkare 5,6 volymprocent alkoholän bara får säljas påattom
burk flaskaeller bör införas.även

Kommissionen föreslår:

den nuvarandeAtt för starkölets alkoholhalt slopas.gränsen övre

4.4 Lättölsreklam

4.4.1 Bakgrund

SverigeI råder förbud kommersiell annonsering spritdrycker, vin ochmot av
starköl i periodisk skrift, svensk radio och TV, direktreklam, utomhusreklam,
reklamfilm biografer,på högtalarreklam, enlig lagen 1978:763 medm.m.
vissa bestämmelser marknadsföring alkoholdrycker. Förbudet gäller inteom av
sådan facktidskrift vänder sig huvudsakligen till näringsidkare i derassom
egenskap tillverkare eller distributörer spritdrycker, vin eller starköl.av av
Reklam får förekomma i lokaler däräven spritdrycker, vin eller starköl får
säljas, exempelvis förutsättningEn för denna reklam dockärrestauranger. att
den skall särskilt måttfull. För klass gäller reklam får förekommaattvara

i dagspress dockäven med beaktande reglerna särskild måttfullhet.m.m. av om
Vad detta innebär finns utförligt specificerat i Konsumentverkets författnings-
samling KOVFS 1979:6. Däri reklam inte får förekomma it.ex. attanges
tidskrifter vänder sig till ungdom under 20 år, sportsidornai dagspress-som

vid utomhusreklam liksom hur maximalt får istoraen, m.m. annonserna vara
dagspressen, Reklam för lättöl däremot tillåtenär några begränsning-etc. utan



alkoholdryckersBegränsning76 av . ..

tydligt skalldet klart ochriktlinjeKonsumentverketspåså attnär omsomar,
uppfattasinte felaktigt kandenlättöl, såmarknadsföringenframgå attatt avser

starköl.ellerklassmarknadsföring avsom
dryckgällande reglerenligtalkoholdryckvad ärDefinitionen ensomav -

2,25 volymprocent-koncentration avgöralkohol i äninnehåller av merensom
huvudregelfrån dennaUndantagetreklamförbudet går.försåledes gränsenvar

lättöl inteEftersomfår förekomma.måttfull reklamsärskiltklass därär
marknads-måttfullhet ibestämmelseingenalkoholdryck finnsräknas omsom

den kanlättölsreklamen såutformamöjligheterföringen. Detta attöppnar att
har isvenska bryggeriernaöverhuvudtaget. Deförreklamuppfattas som

mellan deliten skillnadmycketdetvarumärken så ärsinaregel utformat att en
riktlinjerKonsumentverketsibestämmelsentillMed hänsynölklasserna.olika

felaktigt uppfattasden kanutformasfår såför lättöl intereklam att somattom
efterBryggareföreningenstarköl har Svenskaellerklassmarknadsföring av

sitt etiskainom försig rollentagitKonsumentverket påsamråd med att ramen
enligtgällerför lättölsreklamenhuvudprincipSomlättölsreklamen.råd granska

finnas med iKlass I måsteBryggareföreningens att texten annonsennormer
iövrigadenbokstäverna störstastorlek textenmed annonsen.somsamma

marknadsföra klassfrittmöjlighetinte harbryggeriernaEftersom att
lättölsreklamen.påmycketi stället neddestarköl läggereller stora resurser

I-texten iKlassundanolikaförsöker gömmareklammakare på sättFinurliga
reklamen handlarinte omedelbarteller tittareläsare attreklamen så omatt ser
bryggerietsi stället varumär-i reklameninformationen ärviktigastelättöl. Den

möjliggörs. Att dettastarköl ärklass ellertillförväxlingdärke, enen
undersökning visadefinskstrategi framgår attmedveten t.ex. re-somenav

den1989 klartbryggerierna överstegde finskalättöl hosförklamkostnaderna
medbryggeriernafortsätterdettalättölsförsäljningen. Trotsvinstentotala på

snarli-områdetfinska reglerna ärlättöl. Deannonskampanjer föromfattande
inteförnekarbryggerinäringensvenskanärstående dende svenska. Personerka

finns såledesSverige.likadant i Detsigförhållertroligendet av sam-enatt
lättölsreklamen.alkoholdryckeriförsmygreklamaccepteradhället

vidandra problem när-införställs dessutomreklamreglerna ettsvenskaDe
Konkurrensförhållan-skriver i sinKonkurrensverketmande till Europa. rapport

bryggerisektorn:inomden
malt-avseende svenskamarknadsföringsreglernakonsekvenstydligEn av

lättölsreklamen.marknadsförs viagradstarköl i högochdrycker är att
lättölsmärkenmarknadsföringssammanhangiofta förekommerPåfallande

kanmycket lättförpackningaretiketter,likartadegrundpå etc.avsom,
mycketkonkurrensverket talarEnligtstarköl.med såvälförväxlas som

urholkats.marknadsföring harförför reglernaatt
marknads-möjligheterdock intehareller attImportörer agenter samma

väsentligti alltimporten utgörseftersomprodukterföra sina resp.av
marknadsföringsregler.mycket återhållsammaomgärdasstarköl, avsom

bryggeriföretagför inhemskasig inte olikaiMarknadsföringsreglerna är
lättölkonsekvenssnedvridning attoch importörer avsom enger enmen

Visserligen bryggs iprodukt.unik svenskbetraktanärmast är att ensom
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non-alcoholicbeers volymprocent alkohol vilkaandra länder s.k. 0,5ca
emellertidSverige skulle klassificeras märken hari lättöl. Dessa ensom

marknadsförsannorlunda image lättöl.helt svenska Dessaän vårt som
relativt exklusiv kvalitetsprodukt utformade påoch är sätt görett somen

kan förväxlas med alkoholstarkare öltyper.de bryggeriernasatt
bryggeriföretag, innebärjämförelse med möjligheterna för svenskaI

praktiska möjlighe-marknadsföringsreglerna hämsko för importörernasen
marknadsföra dvs. och starköl.effektivt sina produkter,attter

kringgår de svenska mark-dag finns exempel utländska bryggerierI på som
för sitt tilläggetnadsföringsbestämmelserna de reklam öl medgörattgenom

Klass l, inte producerar lättöl Mindre flagrant ändånågottrots att man men
mening bryggerier producerar be-inte enligt lagstiftningens utländskaär som en

finns tillgänglig för försäljning igränsad mängd lättöl, ibland intesom ens
marknadsföra sina övriga produkter via lättöls-Sverige, enbart för kunnaatt

de svenska reklamreglerna spel.reklam. Genom dessa Detmanövrer sätts ur
iinte uteslutas EES-avtalet eller svenskt medlemskap EUkan ett t.o.m.att

förreklamreglerna alkoholdrycker blir ogiltigförklarademedför de svenskaatt
skriver Konkurrensverketidomstol. förslag till åtgärder nämndai I rapport:

Ändra marknadsföringsreglerna konkurrensneutralitet beträff-så skapasatt
marknadsföringtill maltdrycker. Konkurrensverketande möjligheterna av

åstadkommai princip möjligheter konkurrensneutraliteti dettatvå attser
lättaskärpa eller reglerna. Möjligen skulleavseende, antingen påattatt en

tredje möjlighet, tillämpakombination kunna dagensutgöra t.ex. atten
öl, skärpa reglernaför lättöl avseende starköl såregler även attmen

Konkurrensverket vidomöjliggörs. här betona nöd-förväxling stannar att
och detförändring är viktigt konkurrensneutralitetvändigheten att attav en

regler.tillskapandeeftersträvas vid nyaav

övervägandenKommissionens och förslag4.4.2

förhållandevis omfattande Den förekommer i alla medier;Lättölsreklamen är
dagstidningar, reklamfilm och vänder sig i inte ringaTV, annonspelare och i

varumärkenas betydelse ochutsträckning till ungdom. bl.a.Mot bakgrund av
förpackningarnas finns skälframträdande plats vid godaannonsering samt

Konsumtionsut-starkölsförsäljningen lättölsreklamen.även påverkasanta att av
för ifrågasättas lättölsreklamen,vecklingen har redovisats Det kan omovan.

förbudetdet svenska alko-den utformats, står i medöverensstämmelse motsom
holreklam.

till regler konkurrens-Lättölsreklamen kan ifrågasättasäven med hänsyn om
distributör hävdaEG eller kanneutralitet i och EES. En utländsk bryggare att

tillverkadeinte möjlighet inhemskthans starköl de sorterna attges samma som
eftersom han inte också tillverkarhävda sig den svenska marknaden.på Detta

aktualiseras redankanlättöl fritt kan marknadsföras. Ett sådant argumentsom
naturligt-konkurrensrättsligaunder EES-avtalet. bryggarens stårMot argument

alkoholpolitiskkaraktär. Oberoendevis antal bl.a.ett argument, av argumen-av
frågan slutgiltigteventuella juridiska tyngd kan det inte uteslutas prövasatttens
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och i domstol.avgörs Utgången sådan prövning beroendeär vilketpåav en av
talan väcks och eftersätt vilka linjer argumentationen förs. Något entydigt svar

hur domstol kan komma fråganavgöra kan inte Konkurrensverket haratt ges.
emellertid i sin Konkurrensförhållanden inom bryggerisektorn gjortrapport
bedömningen de svenska reglerna för ölreklam strider principernaatt mot om
konkurrensneutraliteti EES och EU.

Konkurrensverket föreslår två förvägar undanröja diskriminerande konkur-att
renshinder; skärpa eller lätta på reglerna. Kommissionen avstyrker be-att att

detstämt alternativet. Med regler förgenerösare ölreklam kan det övri-senare
ga svenska förbudet alkoholreklam komma ifrågasättas med vittgåendemot att
alkoholpolitiska konsekvenser följd. Det återstår således skärpa bestäm-attsom
melserna. En skärpning reklamförbudet kan åstadkommas låtaattav genom
lagen med vissa bestämmelser marknadsföring alkoholdrycker ävenom av
omfatta lättöl bort det särskilda undantaget för klass II. En sådansamt att ta
lösning innebär de reklamreglernasträngare för alkoholdrycker också träffaratt
lättölet. Svenska och utländska bryggerier behandlas då lika. förtäcktaDen
starkölsannonseringen försvåras betydligt. Man kan dock ifrågasätta meningen
i förbjuda reklam för lättöl, produktär alkoholpolitisktatt ärsom atten som
föredra framför starkare drycker. Det inte lättöletär problemet,är utansom

lättölsreklamen i dag kan utformas så den kan uppfattasatt även reklamatt som
för starköl. I Europa marknadsförs också alkoholfritt exklusivsom en pro-
dukt definitivt inte skall kunna förväxlas med starkare ölsorter. Målgrup-som

för detta bilförare ochär olika anledningar absolut intepen personer som av
vill dricka innehållernågot alkohol. konsekvensEn den föreslagnasom av
lagändringen blir marknadsföringen dessa produkter också försvåras.att av
Kommissionen därför syftet slå vakt förbudet alkohol-att attmenar motom
reklam inte bör omfatta marknadsföringen lättöl, det klart skallattav men
framgå reklamen lättöl och inte starkare ölsorter.att avser

Kommissionen fäster vikt vid det svenska förbudet alkoholreklamstor att mot
kan upprätthållas. Dagens reklammetoder för starköl, via lättölsreklamen,
riskerar helt urholka denna viktiga alkoholpolitiska princip. Kommissionenatt
har analyserat olika metoder för komma tillrätta med problemet, bl.a.att genom

sänka alkoholdrycksdefmitionen från 2,25 till 1,2 volymprocent,att heltatt
förbjuda lättölsreklam eller skärpa reglerna för hur lättölsreklamen får utfor-att

Kommissionen har funnit den sist nämnda metoden föredraga.ärattmas. att
Genom tillägg i lagen 1978:763 med vissa bestämmelser marknads-ett om
föring alkoholdrycker, vilket innebär benämning, dekor, förattav etc.,samma
lättöl och starkare ölsorter inte får användas, kan detta åstadkommas. Detta
betyder det inte längre skall tillåtet ha etiketter och förpack-att attvara samma
ningar för de olika ölsorterna med den enda skillnaden benämningen Klassatt
I ofta undanskymd plats i annonseringen.anges en-
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Kommissionen föreslår:

marknadsföring alko-bestämmelserlagen 1978:763 med vissaAtt avom
starköl eller öl klassändras förväxling lättöl ochholdrycker mellanså att

blir möjlig.II inte

alkohollagstiftning föreligger, valtförslagFinland har, i det till reviderad som
för alkoholhalt överstiger 1,2förbjuda reklam samtliga drycker, vilkasatt vo-

åstadkommes den nedrelymprocent alkohol. Detta gränsenatt anpassagenom
EG:s skattedirektiv. det finska förslaget redo-alkoholdryck till Iför vad ärsom

marknadsföringen; förbudmöjlighet till begränsningvisas ytterligare atten av
marknadsföring andra produkter. Iutnyttja varumärke för alkoholdryckvid av

finns emellertid bestämmelser förbudsvenska marknadsföringslagenden om
enligt kommissionenseller otillbörlig reklam,vilseledandemot somm.m.,

för-för dylik alkoholreklam. finskabedömning först bör Detprövas att stoppa
fördock mycket väl intresse också dennaslaget kan typoss om avvara av

i Sverige. Så sker redan också, dockreklam börja förekomma såskulle även än
möjlighet kombinerautsträckning. dock medlänge i begränsad Denna går att

utformningen lättölsreklamen. Därmed skullekommissionens förslag avom
förekommer,smygreklam där alkoholdrycker marknads-den formt.ex. somav

alkoholiblandad bli Problematiken medläskedrycker med otillåten.förs genom
reklamforbud belyses i Socialutskottets betänkandeinföra dennaatt typ av

propositionregeringens vissa ändringar i tobaksla-199394:SoU 17 över om
gen.

Bryggareföreningen den s.k. lättölsreklamen enligtdag granskar SvenskaI en
Konsumentverket. Med hänsyn till kommissionens för-överenskommelse med

bryggerierutländska kommer få säljaslag i reklamfrågan och ävenatt attsnart
börsvenska övervakningen förbudetdirekt tillsina produkter restauranger attav

bryggerier ellerkringgås andra aktörer marknadenalkoholreklam inte påmot av
enligtmyndighetencentrala regeringens proposition 19931-denövertas av nya
finns skäldetpropositionen antyds eventuella994: 136. l även övervägaatt att

alkoholdrycker.förändringar marknadsföringsreglerna Härñir t.ex.avsesav
marknadsföringslagentillämpningen reglerna både kommandei denav nya

bestämmelser marknadsföringSOU 1993:59 och i lagen med vissa avom
alkoholdrycker.

Åldersgränser alkoholserveringvid4.5

4.5.1 Bakgrund

skadeverkningar. deAlkoholpolitiken syftar till minska alkoholens Enatt av
kommis-skadeverkningarär ungdomen.för alkoholens lutsattamest grupperna

SOU 1993:50 frå-sionens Serveringsbestammelserdelbetänkande attangavs
kommissionens slutbetänkande. Iåldersgränserna skulle behandlas igan om

Åldersgränser följande:anfördes avsnittbetänkandet under 5.4
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En hörnstenarnai den svenska alkoholpolitikenär verka för alkohol-attav
fria ungdomsår. Forskning alkoholpolitikens mål och medel oftalederom
till slutsatsen grundmotiv för restriktiv alkoholpolitik skyddetäratt ett en
för ungdomen. Alkoholpolitiska kommissionen ställer sig bakom denna
uppfattning. Frågan vilka åldersgränser skall gälla för serveringom som
och detaljhandel med alkoholdrycker bör behandlas tillsammans och i ett
bredare alkoholpolitiskt perspektiv. Kommissionen har därför valt åter-att
komma med ställningstagande till denna fråga i sitt slutbetänkande. dettaI
avsnitt diskuteras dock begreppet ungdomlig publik och legitimationsplikt.
Alkoholpolitiska utredningen 1974 APU slår fast syfte medatt ett rest-
riktionspolitikenär alkoholkonsumtionav betydelse skall förekommaatt
under uppväxttiden. En åldersgräns för inköp eller servering alko-av
holdrycker blir aldrig defmitiv. En spridningseffekt lägre åldrar kanmot
inte undvikas och i APU konstateras högre åldersgräns bidrar tillatt atten
spridningseffekten inte lika långt inår åldersgrupperna lägrener som en
åldersgräns. Därmed senareläggs ungdomens med alkoholumgänge och
detta bidrar till uppskjuta alkoholdebuteniäven ungdomsgrupper.att stora

Alltsedan myndighetsåldern sänktes till 18 har krav framförtsår sänk-om
ning inköpsåldern Systembolaget.på Man har därvid åberopat civil-attav
rättsligt värnplikt, ingå äktenskap,rösträtt, kopp-rätt ärattansvar, m.m.,
lade till myndighetsåldern och borde falletså för åldersgrän-ävenatt vara

vid inköp alkoholdrycker. Emellertid har angivna skäl försen av ovan en
restriktiv alkoholpolitik skydd för ungdomen hittills vägtett tyngre,som
och åldern fortfarande till 20 i detaljhandeln.är årsatt

AlkoholpolitiskaI kommissionens och LHDLVM-utredningens gemen-
enkät 1992 tillämpningen ställdes fråganLHD desamma om av om nuva-

rande åldersgränserna bör ändras. Respondenterna, till övervägandesom
del bestod alkoholhandläggare vid kommuner och länsstyrelser, fördela-av
de sina ungefär jämnt de olikapå alternativen. vidI tolkning åter-svar en
speglar detta det bland allmänheten inte finns någon klar uppfattning iatt
denna fråga.

Begreppet ungdomlig publik

För servering alkoholdrycker gäller lägsta ålder 18 år. Motsätt-av en om
ningen mellan det övergripande målet restriktionerna inom det alkohol-att
politiska regelsystemet främst skall skydd för ungdomen och detettvara
faktum lagen ändå medger servering till ungdomar har fyllt 18 äratt som
har skapat förproblem både lagstiftare och lagtillämpande myndigheter.

kompenseraFör detta inbyggda motsatsförhâllande har regel införtsatt en
i serveringsbestämmelserna rörelser huvudsakligen vänder sig tillatt som

ungdomlig publik, dessutom främst inriktas danspå och liknandeen som
inte bör starkare drycker klass Emellertidän Il. har det visatservera
sig omöjligt vid ansökningstillfálletnästan påvisa rörelse haratt attvara en

tydligsådan ungdomsinriktning ansökan starkareatt atten om servera
drycker klass kan avslås. tillsynsarbetetän I har det dessutom sällan
förekommit fått sitt serveringstillstånd återkallat enbartatt restaurangen
för vänder sig till ungdomlig publik. Bedömningen vadatt man en av

med ungdomlig publik varierar högst Flera kommu-avsevärt.som menas
och länsstyrelser har slutat tillämpa bestämmelserna ungdomligner om
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Även 18 år iungdomsskydd över lagtex-publik. de vill ha kvar ettsom
ungdomlig pub-nuvarande begreppetönskar bättre verktyg detänettten

lagstiftarenungdomsbegreppet såsomlik. Uppenbarligen fungerar inte
hade menat.

Legitimationsplila

tillsynsmyndigheternas inspektionsverk-viktigaste uppgifterna ideEn av
alko-serveringstillstånd kontrolleramedsamhet på är att attrestauranger

inte ovanligttill underåriga.holdrycker inte Det är att restaurang-serveras
i Servering tillkonkurrensläge åsidosätter åldersregeln LHD.i hårtetter

Förbud alkoholser-ske långt i åldrarna.underåriga har konstaterats motner
sigbred allmänhet ställerunderåriga bestämmelsevering till är enen som

Ålderskontroller nödvändig åtgärd i över-bakom. ärrestaurangerna en
lagstiftningen efterlevs.bestämmelserna ivakningen attav

inteinspektionsverksamhetenvanligt problem vidEtt är att personer som
legitimation sig.serveringsålder inte heller har medlagstadgadhar uppnått

i fråga underårigkonstaterakan därför svårt ärDet att om personenvara
allmän uppfattning har fylltord. Eneller inte. Ord står är attmot om man

för dricka alkoholdryck, då18 och tänker gå påår attrestaurang ser man
sinmed sig legitimation. Emellertid räckerborttill inte glömma att taatt

underårig harför bevisa servering till skett. Enantagandeinte detta att att
kanserveringspersonalen begärnaturlig åtgärd är attatt sompersoner

ålderstyrker sin med legitimationshandling.I defyllt 18 årinte haantagas
redanofta vid tillockså detta, entrénallra flesta fall sker restaurangen.

Systembolaget fulltalkoholdrycker detVid inköp är attaccepteratav
i tveksamma fall. uppvisa legiti-legitimation Krav påpersonalen begär att

naturligtockså inslag i andramångamation förekommer ettsom samman-
alkoholdryckerinnan skallstadgas utlämnas§hang. l 11 LHD att mottaga-

bestämmelseDenna omfattarstyrka sin ålder.begäran ävenpå serve-ren
uppfattas i dendärför inte alltför intrångbordering. Det ett stortsom

iregeldenna praktiken vidanvändespersonliga integriteten restaurang-om
Systembolaget.utsträckning nämnda enkätIbesök i som ovansamma

vidunderåriga1992 ställdes också frågan kan antas varasomom personer
ställ-alkoholdryck.skall Frågananmodan legitimera sig vid beställning av

ofta harlänsstyrelser,till alkoholhandläggarevid ochdes kommuner som
majoritetmycketerfarenhet restauranginspektioner. En stor av respon-av

svaradedenterna den frågan.på
be-tillsynsverksamheten skulle underlättasuppfattningallmänEn är att

därmed skulle skyddet förlegitimationsplikttydligt infördes, och ung-om
tydligare i lagstiftningen.domen markeras

Ungdomsbegreppet

i lagtillämpningen.problem En-medför ungdomsbegreppetSom nämnts ovan
förtydligad lagstift-förslag tillskall kommissionen utformaligt direktiven en

alkoholhandläggarevid länsstyrelser och kommunersåvälning. kontakter medI
kommissionen framförtshar tillmed företrädare för restaurangnäringensom

det här slaget. Regelnupprätthålla bedömningsregelsvårigheten mot-att aven
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verkar också tanken skall kunna tjäna mötesplatser föratt restaurangerna som
alla åldrar, såväl äldre. Bestämmelsen ungdomlig inriktningyngre som om
kan således medverka till ålderssegregerade restaurangmiljöer. En med-annan
verkande orsak intresseär attrahera medgäster så godrestaurangernas attav
ekonomi de villiga spendera, vilketär ledet till de ungdomarnaatt att att yngre
får tillbaka.stå Stora delar de ungdomarna därmedstängs frånuteav yngre
nöjeslivet. viktigtDet slå fast lagenär inte skall hinder förutgöra någotatt att
ungdomar besöka Lagen syftar till underåriga inte skallatt restauranger. att

alkoholdrycker. Detta också kommissionensär bestämda uppfattning.serveras
I andra länder finns också åldersgränser för alkoholservering, detta hind-men

inte frånungdomar besöka USAI tillämpar alla del-att restauranger. t.ex.rar
2l års åldersgräns för alkoholservering på förekommerDetstater restauranger.

olika metoder för undvika under 21 alkoholdryck.åratt att personer serveras
En vanlig metod konsekventär begär legitimation i tveksammaatt restaurangen
fall under parollen We ID 30 and under eller under 21 år märksatt personer
med röd knapp redan vid entrén. Tas knappen bort åker Flerut.en man perso-

dricker läsk eller kaffe på i stället för öl och vin bidrarrestaurangerner som
till avglorifiera alkoholen. Om tillämpar åldersregeln vidatt restaurangerna
beställningen och inte vid entrén mycket iär denna Samma idésträvan.vunnet
har framförts Ungdomens Nykterhetsförbundäven U NF, dessutom villav som
införa förbud åldersdiskriminering på Innan går såmot restaurangerna. man
långt det värde några svenska nöjesrestauranger prövade möjlighet-vore av om

tillämpa åldersregeln vid beställningen. Erfarenheterna få och utvärde-att ären
ring detta saknas i Sverige. Ett sådant försök, i samarbete mellansystemav
restaurangbranschen och tillsynsmyndigheterna, skulle kunna genomförasäven

höjd åldersgräns. Genom utöka möjligheterna till ålderskontroller enligtutan att
kommissionens förslag och det tillämpas exempelvis i USA under-som- -
lättas serveringspersonalens arbete.

ZO-ársgrans

tydligareEn regel begreppet ungdomlig publikän givetvis införaär striktatt en
åldersgräns för servering alkoholdrycker några andra åldersbegränsning-utanav

Kommissionen lagstiftningen framdeles innehållaäven måsteattar. ettmenar
särskilt skydd för ungdomen. I finnsEU-perspektiv risk för alkoholkon-ett att
sumtionen ökar, särskilt bland ungdomar vanligen känsliga för prissänk-ärsom
ningar. Sammantaget leder detta till slutsatsen åldersgränsen för alkoholser-att
vering bör höjas. Genom höja åldersgränsen från 18 till 20 förår, serveringatt

starkare drycker klass II,än uppnås också åldersgräns gällerattav samma
både i detaljhandeln och vid servering. Därmed blir lagstiftningen konse-mer
kvent och lättare upprätthålla. Genom prövningenatt att restaurangenav om
vänder sig till ungdomlig publik samtidigt bort, be-utmönstras ännutasen en
dömningsregel i serveringsbestämmelserna. endaDen och tydliga regeln blir då

underåriga inte skall alkoholdrycker. Därmed bortfaller osäker-att serveras en
hetsfaktor både för tillståndshavaren och för tillstånds- och tillsynsmyndig-
heterna.
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18 20 innebäralkoholservering från till årförhöjning åldersgränsenEn av
myndighets-kopplade tillytterligare undantag från de rättigheter ärett som

spritdrycker, vinförsäljningEmellertid redan åldersgränsen föråldern. utgör av
exempel frånfinns ocksådetaljhandeln sådantoch starköl i Detett avsteg.

medförmyndighetsåldern intenordiskaUSA och länder, därandra länder, t.ex.
alkoholpolitiska.härföralkoholdrycker. Skälenautomatisk till inköp ärrätt av

alkoholkonsumtio-för minskaSocialstyrelsens Handlingsprogram I 990Av att
1991:13 minska2000 imed 25 till och Attminst dr rapportenprocentnen

ungdo-alkoholkonsumtionen blandframgåralkoholen ungdomsgruppernai att
periodenungefär tredjedel under12-24 ökat medi åldersgruppen år enmar

16-i åldersgruppenredovisades för pojkar1985-1989. Den uppgångenstörsta
tillskri-till ökningen kanskriver bidragande orsak19 Socialstyrelsenår. att en

tillämpningoch bristandevänder sig till ungdomarserveringsställen avsomvas
Konsumtionsökningenhänför sig framför allt till starkölet,åldersgränsen. som

bland ungdomar. Unge-alkoholdryckenvanligast förekommandehar blivit den
starkölsförsälj-säljs Dessutomall starköl utgörfär 37 restaurang.procent av

alkoholdrycksförsäljning.totala70ningen över restaurangernasprocent av
för alkoholåldersgränsen servering påföreslårSocialstyrelsen restaurangatt av

ålderskontrollen:angåendetill 20 och skriverhöjs år

ytterligaredessutombörEnligt socialstyrelsen överväga attman
uttryckligentill kontrollmöjligheternaeffektivisera attgenom ge

samband självmed inspektioni påtillsynsmyndighet rätt restaurangatt
föreskriften sådan bör kunna formulerasålderkontrollera gästernas som

med drycker.handel Vidare bör§ lagen strävatillägg till 71ett manom
färjetrañken. och andra åtgärderkringfrågorna Dessaefter söka lösaatt

åldersgränsen servering alkoholdryck-nödvändiga förbli särskiltkan avom
20höjs till år.på restauranger

WHO-rapport alkoholkonsumtionenpresenterades1993Under hösten en om
Avländer. 20europeiska framgår15-åringar i olikabland procentattrapporten

och flickorna varit berusadeIS-årsåldernpojkar iSveriges procent avav
alkoholkonsumtionen istörreminst fyra Bara i Finlandgånger. och Wales är

denna åldersgrupp.
undersökernarkotikaupplysning CANCentralförbundet för alkohol- och

utveckling detFöljande närvarje bl.a. alkoholvanornaiår årskurs anges
druckit sigåtminstone någon gångandelgäller hur pojkar och flickorstor som

berusade.

POJKAR FLICKOR

31 %1985 26 %
1992 40 % 33 %

framhållasgivetvisungdomsgruppernamåstegäller alkoholkonsumtioneniVad
attitydpåverkande insat-ochbehov informations-det föreligger ökadeettatt av

frågorbehandlat dessa påsida. Kommissionen harfrån samhällets annanser
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plats i arbetet med den svenskaöversynen alkoholpolitiken. I nämnda under-av
sökning de finska ungdomarnas alkoholvanor framgick del alkoholdry-attav en
cker konsumerades på Finland liksom Sverige har 18-restauranger trots att-
årsgräns. har tidigareDet konstaterats APU åldersgräns aldrig kan bliattav en
hundraprocentigt effektiv. spridningseffektEn lägre åldrar kan inte und-mot
vikas. Men högre åldersgräns bidrar till spridningseffekten inte når likaatten
långt i åldersgrupperna följer lägre åldersgräns. höjningEnner som av en av
åldersgränsen för alkoholservering från 18 till 20 år kommer med sannolik-stor
het minska alkoholkonsumtionenäven bland dem under 18att är år.som

CAN:sI rapportserie 1991 forskningsöversiktenEffekter änd-presenteras av
rad inkäpsálder alkoholkonsumtionpd och skador Orvar Olsson. Under-
sökningar från olika länder visade klart sänkning inköpsåldern leddeatt en av
till ökad alkoholkonsumtioni de berörda åldersgrupperna. Genom jämförelser
med andra länder kan det belagt sänkning inköpsålderni Sverigeattanses en av
för spritdrycker, vin och starköl i detaljhandeln från 20 till 18 vilketår, bl.a.
har föreslagits i del riksdagsmotioner, skulle leda till ökning den totalaen en av
alkoholkonsumtionen.Förslag till sådan åtgärd skulle direkt strida direk-moten
tiven till Alkoholpolitiska kommissionen. I ovannämnda konsta-teradesrapport
också höjning åldersgränsen resulterade i minskad alkoholkonsum-att en av en
tion, det begränsade antalet utvärderingar talade dock för viss försiktig-men en
het det gäller generaliseranär dessa resultat. Vad däremot tydligt fram-att som
gick i forskningsöversikten det finns klart samband mellan ålders-att ettvar

för inköp och serveringgräns alkoholdrycker och antalet trafikolyckor i deav
berörda åldersgrupperna. En höjning åldersgränsen minskade antalet trafiko-av
lyckor i flertal undersökningar, medan sänkning åldern ledde tillett mot-en av
svarande ökning trafikolyckorna.av

Öl klass II

I Sverige finns pilsner- och folkölstradition sedan många år med speciellaen
regler för alkoholbeskattning, detaljhandel och servering. Kommissionen anser

vi i framtiden bör kunna säljaäven alkoholsvagare utanföratt ettsom nu
detaljhandelsmonopolet. Kommissionen har dessutom förslagit tillstånds-att
plikten skall slopas. kommissionensI delbetänkande Serveringsbestämmelser
SOU 1993:50 föreslås således i avsnitt 5.8 Ol klass sambandet mellanatt
ölförsäljning och försäljning respektive servering behålls,matvaror matav av

den särskilda tillståndsplikten slopas. Däremot föreslås åldersgrän-att attmen
och övriga restriktioner i huvudsak skall behållas. Kommissionen faststårser

vid detta ställningstagande, vilket bl.a. innebär 18-årsgränsen för butiks-att
försäljning och servering klass bör finnas kvar. Om åldersgränsen förav
övrig alkoholservering höjs till 20 år kan det uppstå marknad för restaurang-en

med klass starkaste dryck och vänder sig till ungdomar ier som som
åldersgruppen 18-20 Under förutsättningår. detta sköts på seriöst sättatt ett

kommissionen sådan utveckling föredra framförär de servering-att attanser en
i dag vänder sig till åldersgrupp med starkare alkoholdryckeriar som samma
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vin ochspritdrycker,serveringvidåldersgränsenhöjningutbud. Ensitt avav
för heltförutsättningarekonomiskabättreocksåtill 20från 18 ärstarköl ger

nöjesställen.alkoholfria

förslagochövervägandenKommissionens4.5.2

denanslutit sig tillSverigebeaktandemedEU-perspektiv ochi attSett avett av
alkoholkonsumtion-totaladensänkaambitionuttaladeEuroparegionWHOs att

åldersgrän-höjningen1980-2000,perioden ärunderminst 25med avprocenten
Sverigemedel förverkningsfullt attalkoholdryckerserveringför ettavsen

alkoholkonsum-totaladensyfte begränsaalkoholpolitik iaktivbibehålla atten
tionen.

föreslår:Kommissionen

till18höjas franskallalkoholdryckerför serveringåldersgränsenAtt av
innehållerfortfarandereglertydligaredels skapaSkälen20 år. ar att som

viktigaförsvagningmotverka dendelsungdomen,skydd försärskilt avett
EES-avtalet riske-ochmedlemskap EUistyrmedelalkoholpolitiska ettsom

åldersgränsenhöjningförutsätterKommissionenmedföra. att avenattrar
förbegränsar rättenkanalkoholservering göras restaurangernaför attutan

tilltillträdefd20under årungdomar restaurangerna.att

ändringar i lltillKommissionens förslaglagändringar.förutsätterFörslaget
iåterfinnsspecialmotivenLHDdryckermedhandel§§ samt71 lagenoch om

och4bilagorna

marknadochMonopol4.6

Bakgrund4.6.1

nödvändighetmedalkoholkonsumtionen nästanrealistisktDet är attatt anta
effek-diskriminerandeundvikai avsiktmonopol marknadsanpassasökar då att

iflera aktörermedmarknadlagregleradmedmonopoldå ersättsochter en
och motåtgär-reglernastatligadetorde gälla hurSlutsatsenkonkurrens. oavsett

dåprispress äralkoholdryckertillgång tillökad samtEnutformas.derna en
ökningen.begränsaförgörasdel kan dock och börhel attEnsåledes vänta.att

dettaMer senare.om
marknadsanpass-ochavvecklingemellertid vidsigskiljerEffekterna enen

Även Sprit ABVinföretagetalkoholmonopolen.olikaning de som enomav
utvecklas i kom-kommafriare marknad kan väntas attflerabland påaktör en

Omkontrollmöjligheter.ochinsynstatligt ägande säkrariktning kanmersiell ett
möjligtdetgenomförs bör attåtgärdernaförordadekommissionende varaav

avskaffas.monopolSprit AB:sVineffekternanegativadebegränsa attav
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Allt pekar avveckling detaljhandelsmonopoletmot att skulle leda till deen av
allvarliga riskerna för ökademest alkoholskador. Vi kan bara erinra detattom

för närvarande finns 14 000 livsmedelsbutiker säljer klassca motsom
endast 370 systembutiker. Om livsmedelsbutiker skulle godkännas för alko-ca
holförsäljning skulle detta således leda till kraftig ökning antalet försälj-en av
ningsställen för alkoholdrycker. Detta är starkt skäl söka andraett att mer
restriktiva lösningar. Men även skulle få kanske totalt 1 000 licensi-om man ca
erade butiker inkl. systembutiker fick sälja alkoholdrycker skulle ändåsom
antalet försäljningsställen fördubblas.än Tillgängligheten och därmedmer
konsumtionen skulle öka. Till detta kommer modern detaljhandel har mångaatt
medel påverka kundernas beteende.att I läge med konkurrens och privatett
vinstintresse skulle dessa utnyttjas för försöka få kunderna öka sina in-att att
köp.

APU diskuterade frågan och menade att det inte går regleringaratt genom av
olika slag åstadkomma fördelar från alkoholpolitisk synpunkt till närmelse-som
vis med försäljningen bedrivsmotsvarar nyttan att företagstatsägtett utanav
vinstintresse. APU fortsatte: En fri försäljning skulle alltså säkerligen öka
den sålda volymen i mycket hög grad. Vidare skulle svårigheter med försälj-
ningen med sannolikhet uppstå. Redan i handelnstor med mellanölet har det
visat sig butikspersonalen har besvär med gällandeatt regler åldersgränsom
m.m. APU menade tillämpningen sådana föreskrifteratt kan bliväntasav
betydligt säkrare i samhällsägt företag iänett antal privatägda. Vidareett stort
pekade utredningen liberalisering detaljhandelnatt skulle innebäraen av ett

också från alkoholpolitiskavsteg grundtanke, nämligen försälj-en annan att nya
ningsställen skall etableras restriktivt.

4.6.2 Kommissionens bedömning
Kommissionen finner den svenska förhandlingsstrategin, frågaatt i alko-att om
holmonopolenföreträdesvis detaljhandelsmonopoletjiamstdrvärna välom som

förenlig med såväl tillgängliga forskningsresultatsom den svenska alkoholpoliti-
kens målsättningar.

Effekterna avveckla statsmonopolen för importatt och partihandel är svår-av
bedömda. I sammanhanget kan först nämnas tankar förstatliga denatt attom
svenska bryggerinäringen awisades APU 1974. Frågan saknar f.n. aktuali-av

De skäl brukar anföras förtet. hålla privata vinstintressen borta frånsom att
partihandel främstär följande. Genom privata vinstintressen saknas kanatt man

passiv försäljningform och bättre kontroll hur försäljningsbe-överen mer
stämmelserna efterlevs. En alltför aktiv marknadsföring kan undvikas. Partihan-
delns påverkan på detaljhandel kan då helt kommanästan ifrån. Vidare kanman

undgå partihandelsnäringen generellatt påverkansgruppman medsom stora
ekonomiska intressen i alkoholhanteringenfår inflytande och möjlighet-ett stort

påverka opinionen.atter
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godvärdetskal, bl.alkoholpolitiskabedömningenKommissionen avgör att a.
bärSprit ABför Vintalar dgaspáverkansmöjligheter,godaoch attinsyn av

staten.
parti-import ochfriareeffekternabedömningkommissionens ärEnligt av en

tillsynenutformas,alkohollagarnadeberoende hurmycketihandel omnyaav
väl awägda. Lagöversyn-överträdelservid ärsanktionernaeffektiv ochblir om

intressestatligtoförändrat starktutgångspunktimed attbedrivasbör ett aven
kommission-viktig bedömersärskiltalkoholhandel. Somkontrolleradbehålla en

detmarknadsföringsreglerna näraviserademinst den översyneninte aven
partihandelnförändringenförMycket talarpartihandel.ochgäller import att av

dock bedömaskaneffekt. Denkonsumtionsstimuleradeharoch importen en
detaljhandelsmono-skulle uppståeffektdenmindre änavsevärt omsomvara

statliga ingrepp.medmotverkaskan lättareavskaffades ochpolet

verksamhetSystembolagets4.7

Bakgrund4.7.1

detaljhandel medfordetLHD 15 §dryckermedhandel attLagen angerom
bolag äger.särskiltfinnasskalloch starköl statenvinspritdrycker, ett som

de-till dennaSystembolaget har ensamrättAB.Systembolagetbolag ärDetta
spritdrycker,partihandel medtillbolagethar ensamrätttaljhandel. Dessutom
enligt LHD 7grundläggande kravEtttillstarkölutländskvin och restauranger.

fö-möjligaste måniskadorsådantskall skötas på sättförsäljning§ attär att
rhindras.

forsäljningsstället, dvs.skermarknadsföringvissmedgerLagstiftningen att
till sinMed hänsynmåttfull.särskiltdockskallsystembutikerna. Deni vara

tillverkare. Lagenvissaotillbörligtintebolagetmonopolställning får omgynna
annonsering förbl.a.1978:763 förbjuderalkoholdryckermarknadsföring av

sig till konsu-vänderveckopressdags- ochi radio, TV,alkoholdrycker som
riskupplys-Systembolagetsförhinder iintedock vägenläggerLagenmenter.

ning.
20 bfyllt år,till intea den§ inte skeenligt LHD llfårFörsäljningen som

berusningmedel elleralkohol ellerpåverkadmärkbart annattill den är avsom
olovligen tillhan-avseddanledning ärsärskildfinns attdetc attanta varanom

skallalkoholfria drycker§9stadgar ocksåLagen attdahållas person.annan
omfattning.urval ochtillfredsställandesystembutikerna iitillgåfinnas att

aktiebo-enligtbolagandraarbetaraktiebolag ochSystembolaget är ett som
statligadeviktenbetonatsstatsmakternafråntid har attlagslagen. På avsenare

politiskadedetaljer fråninblandning iarbetafrihetfårbolagen orga-utanatt
buti-med 368affärskedjorSveriges störstaSystembolaget ärsida. avennens

januarianställda den 1700med totalt 4ochutlämningsställen500ker, drygt ca
tillbetalasöverskottetvinstintresse ocharbetar staten.Bolaget1994. utan
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Föreskrifter bolagets verksamhet och drift särskild kontroll frånom samt om
sida skall enligt 16 § LHD finnasstatens intagna i avtal upprättas mel-ett som

lan och bolaget.staten
Av det gällande avtalet framgår bolaget har till uppgift säljaatt alkohol-att

drycker och bedriva verksamhet har samband med denna uppgift. Alkohol-som
försäljningen skall skötas i bolagets drift. Andra butiker får dock anlitasegen
för lämna beställda mindrepåatt Annanut verksamhet, inteorter.varor som
har samband med alkoholhandeln, får inte bedrivas. Precis i lagen fram-som
hålls i avtalet detaljhandeln skall skötas så skadoratt i möjligaste för-månatt
hindras. Bolaget skall bedriva verksamheten så rationellt möjligt. Samti-som
digt skall behörig hänsyn till allmänhetens kravtas på service. Prissättningen
skall skydda allmänheten obehörig fördyrningmot Samtidigt skallav varorna.
bolaget ha täckning för sina kostnader och skälig förräntning på sitt kapital.
Avtalet innehåller deläven andra ekonomiska bestämmelser bl.a. betal-en om
ning leveranser från Vin Sprit AB, fastighetsinnehav och avsättningarav till
fonder. I tilläggsavtal finns bestämmelserett etablering och förläggningom av
försäljningställen, dvs. systembutiker.

Lagen och avtalet med tillägg emellertidär kortfattade varför riksdagsut-även
talanden får vägleda Systembolaget i del beslut. Riksdagen har exempelvisen
angivit vissa huvudprinciper för butikernanär får hållas Blandöppna. annat
skall de stängda lördagar och söndagar. Enstaka undantag i sambandvara
med storhelger har dock Systembolaget möjliga förena med deansett angivnaatt

Övrigaprinciperna. dagar i veckan har bolaget möjlighet bestämma närmareatt
öppettiderna. Riksdagen har uttalat väsentliga förändringarom att öppet-mer av

tiderna bör underställas riksdagen.
För etablering systembutiker finns tämligen detaljerade riktlinjer. Dessaav

finns dels i avtalet mellan och bolaget, dels i uttalandenstaten riksdagen.av
Bolagets styrelse beslutar butiksetableringar, nedläggningar och flytt-ävenom
ningar. Beslutet skall grundas på samlad bedömning Företagsekonomiska,en av
servicemässiga och alkoholpolitiskaförhållanden. Avståndet till butik,närmaste
befolkningunderlagoch möjligheten skapa god arbetsmiljö föratt personalenen
bör också ingå i sådan bedömning. Riksdagen har uttalat varje kommunen att

så önskar i princip har fårätt systembutik. Etableringensom att en av nya
butiker skall emellertid ske med försiktighet.

Under år har Systembolaget öppnat till fyra butiker isenare år kom-tre per
saknat systembutik. En väsentlig förutsättning vidmuner ekonomisksom en

bedömning ingenär egentlig ökning försäljningenatt väntas ske till följdav av
nyetablering. Anledningen butikär normalten att största delen sintaren ny av

omsättning från eller flera befintliga butiker. företagsekonomiskEn bedöm-en
ning visar kostnaderna för bolaget i genomsnitt ökaratt med drygt miljonen
kronor för varje nyetablering, i fall under de fem första åren eftervart etable-
ringen.

I februari 1994 beslutade Systembolaget etablera butik i samtliga 21 kom-att
saknar systembutik och har ansökt sådan.muner Bolagetsom räknarsom om

med denna etablering kommeratt genomföras inom den femårs-att närmaste
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de tioalla kommuner,ikommer systembutik finnasperioden. Därmed utomatt
företrädesvis mindreDessabeslutat inte ansöka systembutik. ärhar att omsom

utlämningsställen.finns i stället eller fleradessakommuner. l ett
butikeretablera antal1989 beslutade bolagets styrelseUnder ettatt prov

sju kon-butiker har valtsför hela sortimentet. Sjumed Självbetjäning samtut
i samarbete medutvärderaslikartad försäljning. Försökettrollbutiker med en

ytterligareförsök haralkoholforskare. Vid sidan dessafristående ettavgrupp
själv-erfarenhetSjälvbetjäning Avsiktenbutiker med ärantal öppnats. att av

kommunika-i handels- ochbl.a. i butikerbetjäning i annorlunda lägen,något
upptagningsområden.med regionalationscentra

sortimentspolitiki syftesinvidareutvecklattid har SystembolagetPå senare
till svenskabereds tillträde denfrån EES-länderproduktergarantera attatt

för testförsäljning harmodellicke-diskriminerande villkor. Enmarknaden på
få sinaönskarför producenter sådet möjligt deutvecklats gör attsomsom

svenska marknaden.testade denprodukter på
regeringen och denmellan den svenskaöverenskommelsennämndadenAv

Sverige får detaljhandelsmono-behållakommissionen framgårEuropeiska att
förenligdetaljhandelsmonopolets verksamhet ärsäkerställapolet. För attatt

Europeiskadet viktdet,regelverk, ärmed Gemenskapens sägs attytterstaav
regelbunden övervakning. Konkurrens-ochblir delaktig ikommissionen näraen

detalj-övervakaregeringen särskiltuppdragfå iverket kommer att attatt av
ställning i regler.strid med EES-avtaletsutnyttjar sinintehandelsmonopolet

Europeiska kommissionen.direkt till denVerket skall rapportera

överväganden förslagochKommissionens4.7.2

alkoholpolitiska detalj-starka skäl förtalarmeningkommissionensEnligt att
fortsättningsvis statligtbör bedrivasalkoholdryckerhandeln med även ettav

monopolbolag.
kaneffektivt ordna detaljhandelnlika sätt såfinns ingetDet att attannat man

fåalkoholdrycker,marknadsföringentillgången på och den aktivabegränsa av
tilltillgånggäller ungdomarshantering under god kontroll, bl.a. detnären

skadeverkningaralkoholensalkoholdrycker, och så långt möjligt hålla nere.
dagligvaru-alkoholdryckerisäljaavvisar alla förslagKommissionen attom

Även med begränsat antallösninghandeln, innefattat livsmedelshandeln. en
systembutiker.medlösninglicensierade butiker är nuvarandesämre än

förhållan-till aktuellaAvtalet mellan och Systembolaget börstaten anpassas
förtydligasavtaletpunkter bördelvis utformning.och Påden någrages en ny

och kompletteras.
mellanavtaletbedömer det finns skälKommissionen över statenatt att nu se

vidbeaktaspunkteroch föreslår följandeoch Systembolaget översynen.att

med klaratydligt uppdragSystembolagetStaten bör avtalet ettgenom ge
för bolagetsriktlinjernagivnariktlinjer verksamheten. politisktför De

väsentligti allt kommaochföras systematiserasverksamhet bör samman,
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till uttryck i avtalet. regeringensDetta bör medel påverka bolagetattvara
i de delar villkoren för bolagets verksamhet går vad iutöver sägssom
aktiebolagslagen. Uttalanden från riksdagen bolagets verksamhetrörsom
bör utsträckning effekti den de har styrande långt möjligt inså itasen

riktlinjer. kommissionenavtalets Vad här anfört ligger väl i linje med vad
lagen handel med drycker redan avtalet mellansäger ochstatenom nu om
bolaget.

Statlig detalj reglering Systembolagets verksamhet bör såvitt möjligt ävenav
fortsättningsvis undvikas. En allmän utgångspunkt vid utformningen ettav

Systembolagetavtal bör får klart uppdrag och bolagetsnytt att ett attvara
frihet fatta beslut tydliggörs och i avseenden ökar. Samtidigt börnågraatt
kraven uppföljning, utvärdering och rapportering till främstpå statsmakter-

principiellt viktiga förändringar skrivas i avtalet. God insyn ina om
förändringar, förbeslutade motiven dem och de tänkta effekterna, samt

efter försök eller genomförande de verkliga effekterna, självfalletär av
värde för olika politiska överväganden. Allmänt bör Systembola-stort sett

efter rapportering kring förändringar, försträva frågorgenerösget utomen
enskilda produkter, eller företag. Av framgå,rör avtalet börsom personer

försäljningen skall skötas sådant skador möjligtpå så långtsätt,att att som
förhindras. Som riksdagen tidigare uttalat innebär det bl.a. bolaget böratt

balanserad konsumentupplysning, innefattar informationge en som om
riskerna med alkohol och hur skador kan undvikas.om

Kommissionen principen alla kommuner önskar börsåaccepterar att som
få systembutik. kommerDen inom förverkligad.några år När detatt vara
gäller etablering ytterligare butiker i kommuner redan har system-av som
butik, Systembolagetbör det ankomma bedöma behovetpå butiker.att av
Därvid bör liksom hittills gälla, etableringstakten bör måttfull, ochatt vara

beslut butiksetablering skall bygga avvägning mellan alkohol-att om en
politiska, servicemässiga och ekonomiska hänsyn. Beslut lokaliseringom

systembutik bör fattas Systembolaget efter hörande kommunen.av av av
Hittills också remiss tillhar länsstyrelse och polismyndighet varit obli-
gatorisk. Det tveksamt detta nödvändigt. Det bör räcka med denär ärom
tillsyn enligt lagen handel med drycker länsstyrelsenutövas ochsom om av
Socialstyrelsen eller den kontrollmyndigheten.nya

självbetjäningsbutikerI fråga etablering finns i särskildadag ingaom av
riktlinjer. Kommissionen finner påbörjade försökende kan liggavälatt
inom Systembolagets ansvarsområde. Kraven vetenskaplig utvärde-en
ring försöken hittillsmåste högt ställda. 550De utläm-av som vara ca
ningsställen för omsättningen bör vid behovtre procentsom svarar ca av
kunna öka.

det gäller systembutikemas öppettider kommissionenNär avtaletattanser
bör innehålla allmännna riktlinjer, besluten i detalj bör fattasattmen mer

Systembolaget, med utgångspunkt i avvägning mellan alkoholpoli-av en
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Fv

tiska, servicemässiga och ekonomiska Liksom hittillshänsyn. det lämp-är
ligt väsentliga och principiella förändringar underställs riksdagen.att mer

enligt kommissionensDet meningär rimligt skett på år,att, som senare
öppettiderna varierar mellan olika butiker, med hänsyn till lokala förut-tagen
sättningar.

Den uppmärksammade frågan beträffandeår Systembolagetsmest senare
öppethållande, lördagsstängningen,somär genomfördes den juli1 1982, efter

försök 1981. Försöketpå utvärderades oberoende forskar-ett sommaren av en
också 1984på våren lämnade erfarenheterna årenrapportgrupp, som en om

1982 och 1983. Med hänvisning till de positiva erfarenheter redovisades isom
dessa bl.a. beträffande minskad misshandel under veckosluten, harrapporter,
statsmakterna sedemera bekräftat beslutet systembutikerna skall stängdaatt vara

lördagar.på
Lördagsstängningen systembutikerna hör till de frågor återkommer iav som

den allmänna debatten. Självklart det olägenhet förär många konsumenter atten
inte kunna handla alkoholdrycker lördagen, dåpå flestade lediga ochär uträttar

andra inköp.många Denna olägenhet kan dock inte så detstor, attanses vore
rimligt vidare besluta systembutikernaöppna lördagarna,på ochatt utan att

skullebortse från de skadeverkningar då kunna uppstå. Däremot kan detsom
gällande, tio har sedandrygt år gåttgöras när den utvärderingen,senastenu av

effekterna kundelördagsstängningen, det rimligt med stödatt attav vara av
utvärdering,begränsade försök genomföra för försöka bedöma deatten ny om

lördagsstängningen fortfarandeeffekterna gäller.gynnsamma av
någotemellertid också iFrågan måste större perspektiv. Som kommis-ettses

risksionen tidigare finns dethar konstaterat, den restriktiva alkoholpoli-stor att
bl.a. ökadtiken försvagas de åren,närmaste gränshandel och ökad kon-genom

ii alkoholhandeln. Förkurrens delar denna situation också avvecklaattav
behålla,kansådana alkoholpolitiska instrument det finnasmåste starkasom

skäl. Kommissionen alkoholkonsumtionen underutvecklingen deattanser av
aren, följd tillSveriges EU, först bärnärmande avvaktasnärmaste som av

innan sådana försök görs.
Systembutikerna regel inte 18 kvällen.är kl. På åröppna eftersom senare

har dock Systembolaget beslutat êippethållandetförlänga på tordsagar till kl.att
19, i flertalet systembutiker, för minska olägenheterna lördagsstängning-att av

Ett antal butiker hålls också 19.30 flera itill eller dagar veckan.öppna 19en.
Kommissionen förlängningdenna öppethållandetbegränsadatt typanser avav

framgent bör kunna beslutas avvisaräven Systembolaget, mycketmenav sena
öppettider.
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4.8 Registrering ransoneringoch inköpav

4.8.1 Bakgrund

Med registrering brukar förstås systematisktpå ochsättatt ett noteraren man
uppgifter varjelagrar alkoholinköp. Förutom köpare inköptt.ex.om anges

kvantitet och tidpunkten för inköpet eventuellt varuslag och platsenävensamt
för inköpet. Avsikten använda informationen i registret iär alkoholpolitisktatt
syfte, för hindra dagliga högkonsumenter från köpa mängdert.ex. att att stora
alkoholdrycker.

innebär alla inköpsberättigadeEn ransonering tilldelas ran-att personer en
son. skall kunna köpas under begränsad tid.Denna Enutranson en ransone-
ring syftar till begränsa konsumtionen, totalt och bland högkonsumenter.att

Mellan 1914 och 1955 tillämpadesåren Ivan Bratts motbokssystem. Det ka-
raktäriserades framför allt saker: inköpsbevis motbok för få köpa vintre attav
eller sprit, registering och eftergranskning alla inköp ransoneringsamtav av
spritdrycker.Under denna period fick principstarköl i inte säljas i Sverige.

vanlig uppfattningDet Brattsystemet ransoneringssystem.är att etten var
i och för sig inte fel eftersom innebarDetta bl.a. inköpenär systemet att var

maximerade tilldeladesoch köparna inte fick överskridasatt utanen ranson som
alldeles särskild orsak. Men Ivan Bratt ville i första hand införa registre-ett
ringssystem. också omfattande inträngadeBratt-systemet och forett systemvar

kontrollera de enskilda konsumenternas sociala liv. T.ex. innebar ansökanatt en
synnerligen ingåendemotbok undersökningi varje enskilt fall denom en av

sökandes lämplighet motboksinnehavare. Innehav motbok blev på så sättsom av
kvitto socialt godkänd.påett att man var

Kritiken sikte ingreppeniBrattsystemet den personliga integritetenmot tog
effekterna,och de tveksamma bl.a. risken för ransonering driver männi-att en

skor till unyttja tilldelad behov. Vidare hade det visat sigatt oavsett attranson,
inte i begränsadBrattsystemet utsträckning kunnat hindra missbrukareänmer

från sprit. Efter ha tillämpatskomma i 40över år slopadesöveratt att mot-
bokssystemet den 1 oktober 1955 och inköpen alkoholvaror blev då i stortav

helt fria, dock med undantag, bl.a. åldersgräns.någrasett
efterNärmast motbokstiden ökade försäljningen kraftigt och den utredning

1956 fick uppdraget försäljningslagstiftningenår över övervägdeattsom se
införabl.a. form inköpsbevis. Utredningenåter någon kom dock fram tillatt av

krångel för de skötsamma konsumenterna och administrativa merkostnaderatt
för Systembolaget talade inköpsbevis. bakgrundMot utredningens för-mot av

islag tillgrep riksdagen stället: rejäl prishöjning, skärpta regler avstäng-en om
ning, införande spärrlistor skyldighets.k. för Systembolagets kundersamt attav

uppvisa legitimation.begäranpå
År 1961 fick kommitté i uppdragpå eventuelltöverväga regist-nytt atten en

rering inköpen i systembutikerna. Uppdraget med anledning detav gavs av
ökade missbruket i allmänhet och bland ungdomar i synnerhet. Kommittén
arbetade mycket ingående med frågan inköpsregistrering. emellertidDen togom
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registreringställning allmän alkoholinköp. Motivet regist-mot atten av var en
rering skulle få begränsat nykterhetspolitiskt värde,mycket inte skulleett som

försvara de kostnader det rörde sig ochkunna det krångel den skullestora om
innebära för alla konsumenter. Kommitténsskötsamma förslag ledde i stället
fram till beslut vissa skärpningar reglerna för avstängning, spärrlistorom av
och legitimation.

likhet med de förgångare efter detI Bratt-systemet slopats återigenattsom
olika för inköpsregistreringhade fann den Alkoholpolitiskaprövat system ut-

redningen APU 1974, nackdelarna med allmän registrering större änatt en var
fördelarna. avvisade därför tanken inköpsregistrering.APU Utredningens
ställningstagande sig bl.a. regionalt försökgrundade på med registreraett att
samtliga inköp i systembutik. APU pekade på värdet allmän inköps-att av en
registrering beroende i vilken de erhållna uppgifterna kanmån användasär av

grund för olika alkoholpolitiska åtgärder. Såvitt APU kunde bedöma skullesom
inköpsregistering värdefullt bidrag till kännedomen inköpsvanorsetten ge om

och konsumtionsvanors förändringar. Utredningen menade dock inköps-att en
registrering sig inarbetatsi sedan den väl inte skulle få någon nämnvärd- -

effektåterhållande konsumtionen.
finns anförde ifrågasättaDet också skäl, APU, samarbete mellan socia-att ett

och Systembolaget grundat registeruppgifter, bl.a. eftersom före-på ettorgan
byggande arbete dessa grunder kan befaras skapa negativa attityderpå till de
sociala Sammanfattningsvis kom fram tillAPU att de fördelarorganen. som

vinna inte de motiverarstår så kostnader det format häräratt stora att av som
uppstå. Vidare gjorde utredningenkommer bedömningen några nämn-att att

värda alkoholpolitiska effekter inte vinnaskan sådantett system.av
År 1981 presenterade SAMO samordningsgruppför alkoholfrågor knutenen-

till Socialdepartementet- studien Tekniska förutsättningar för ransonering och
registrering vid inköp alkoholdrycker S 1981:22.Ds Utredaren konstatera-av
de då den tekniska utvecklingen hade gjort det lättare genomföra såvälatt att en
ransonering registrering. Kostnaderna hade blivit lägre, denavsevärtsom en
administrativa belastningen mindre och verkningsgradenhade dessutomavsevärt
ökat Samtidigt diskuteradeshos de betydande riskerna för läckagesystemen.
i form ökad hembränning skattefrioch införsel. SAMO konstaterade attav
expertutredningen visat det teknisk och administrativ synvinkel fulltatt ur var
möjligt genomföra såväl ransonering registrering alkoholinköp. Iatt som av
SAMOs uppgifter ingick dock inte ställning till ransonering elleratt ta om
registrering införas.skulle

Behovet registrering och ransonering vid inköp alkohol har återkomman-av av
de tagits i motionsförslag. Frågan behandlades den folkhälsoproposi-upp s.
tionen prop. 199091 175 där följande anfördes::

grunderna förNär alkoholpolitik lades fast riksdagensvår beslut årgenom
1977 underströks restriktionerna i handeln med alkohol måsteatt vara av
sådant slag de bred allmänhet kan uppfattas meningsfulla.att av en som
Såväl skatteutskottet Socialutskottet har tidigare anfört alkoholran-attsom
sonering kunnaskulle skapa negativa attityder alkoholpolitiska strävan-mot
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den lag. Regeringenöver delar den uppfattningen och finner det f.n.att
inte realistiskt väsentligtär de restriktiva medlen.att trappa upp

Socialutskottet har i sitt betänkande Alkoholpolitiken199293:SoUsenast om
17 awisat förslag registering vid inköp alkohol med hänvisning till attom av
förslaget berör den personliga integriteten och utskottet inte ville stödjaatt ett
förslag, skulle innebära påtaglig skärpning alkoholpolitiken.som en av

4.8.2 Kommissionens bedömning
finnsDet mycket talar för datoriserat för inköpsregistreringatt ett systemsom

skulle kunna genomföras till jämförelsevis begränsade kostnader och kortpå
tid. Det har också hävdats denna restriktioner skulle betydelsefullaatt typ av ge
effekter. dettaI avseende finns emellertid skäl till tvekan. Risken för bieffekter

betydande dels viaär nedvärderingar alkoholpolitiken helhet, delsav som ge-
konsumenterna väljer skaffa sig alkoholdrycker på många andraatt sättattnom

inhandla dem Systembolagetsän på butiker och utlämningsställen.att
ökatEtt europasamarbete kan eventuellt också förväntas medföra att t.ex. en

inköpsregistreringi Sverige leder till inköp i ökad utsträckning görsatt utom
landet. Tvekan verkningsgradentalar således starkt inköpsregistrering.motom

Ett huvuddsakligt skäl inköpsregistering dennaär restrik-annat mot att typ av
tion inte i harmoni med den allmännaär meningen vad fruktbara ochärom som
befogade metoder i svensk alkoholpolitik. En anledning kan åtgärdenattvara
torde innebära integritetsintrångstörre något alternativ.änett annat

Enligt kommissionens bedömning saknar frågan inköpsregistrering ocksåom
aktualitet.nu

4.9 Privatpersoners införsel

En hörnstenarna i Europaunionens inre marknad privatpersonersutgörsav av
fria införsel för personligt bruk. l huvudsak gäller ämnade förattav varor varor
enskilt bruk skall beskattas i inköpslandet medan ämnade för återförsälj-varor
ning beskattas i försäljningslandet. Reglerna gäller både punktskatter och mer-
värdeskatt. Den s.k. gränshandeln således fri. EU:sär för införselnormer av
alkoholdrycker för personligt bruk tilluppgår 110 liter öl, 90 liter vin och 10
liter spritdrycker inresetillfálle. Ett överskridande dessa nivåer innebärper av
dock inte med nödvändighet otillåtetnågot innebär endast den resandeutan att
måste visa inte avsedda för kommersiellt bruk.äratt varorna

fråganInom EU punktskattenivånär inte reglerad. Det stårgemensamtom
varje medlemsland fritt självt besluta skattesatsen alkoholdrycker.på Detatt om
enda krav ställs skattesatsen, med vissaär undantag, skall iståattsom propor-
tion till dryckens alkoholhalt.

SverigesI överenskommelse med harEU undantag beviljats från dessa prin-
ciper. Sverige och EU har Sverige får behålla restriktioner förenats attom

införselresandens frånalkohol andra EU-länder. Restriktionerna utfor-ärav
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förmade Sverige punktskatträtt sådana utatt ta trots attsom en varor var-
redan beskattade Om deni landet där köptes. resande också medförär deorna

skattefria s.k. free skall in i nedan redovisadedessa räknastaxvaror
intörselkvoter. bör i denDet detta sammanhang erinras s.k. free-att taxom
försäljningen kommer upphävas inom EU-området from. 1999.att

Resande från EU-land får, ytterligare skatt i formerläggaett utan att av
svensk punktskatt, medföra:

liter spritdrycker eller literEn starkvin.tre-
liter vin.Fem-

liter15 öl.-
Överenskommelsen utformad så det den 31 december 1996 skallär skeatt per

motsvarande för Danmark, har liknandepå undan-Översyn sätt ettsomen som
Översynen skall ske den s.k.på övergångsordningen försätttag. samma som

inom gäller till och 1996mervärdeskatt EU. Denna med utgången tör-av men
Ministerrådet enhälligtlängs automatiskt inte beslutar den skallattom upp-

Eftersom i rådet enhälligthöra. beslutet måste kommer Sverige haattvara
liksom Danmark avgörande inflytande intörselfrågan.överett

överenskommit med EUSverige har också undantag från den skatteregelom
stadgar beskattningsnivån måste proportionell till alkoholstyrkan.att varasom

folkölet, hardet gäller det svenska överenskommitNär skatteskill-parterna att
får bestånaden detta och starkölet imellan år, skillnaden ärtre trots att

skillnadeni alkoholstyrka.motiverasvadstörre än som av
resandebestämmelserna anknyterTill frågan reglerEU:s avvecklingom om av

medlemsländerna. Denna gränskontrollgränskontrollen mellan skall formellt
skall de delaroch iställetavvecklad redan, den tidigare gränskontrollenavvara

s.k.hjälp kompensatoriskamedbibehålls genomföras åtgärder. Det kanavsom
gränskontrollernaavvecklingenkonstateras sker med olika hastighet ochatt av

medlemsländer. Hurolika bland denEU:s svenska anpassningen tillsätt
inte ännuutvecklas gårregler kommer hadessa någon bestämd uppfatt-att att

ning Sverige har inte begärti förhandlingarna EU någon övergångs-medom.
reglering i dessa frågor.

4.10 Hemtillverkning

4.10.1 Inledning
1977:292 tillverkning LTD definitionerLagen sprit,dryckerom anger avav

spritdrycker, vin och maltdrycker alkohtolfria drycker. innehållerDensamt
regler tillverkning hemrtillverkning fabriksmässigför drycker, såvälav som
tillverkning. hanteringDessutom finns bestämmelser vissa hjälpmedelavome
vid tillverkning sprit destillationswtrustningnämligen och aktivt kol. Lagenav
har därutöver bestämmelser förverlcande, beslag och straffskatt.om ansvar,

tillkom vid 1977LTD års alkoholpolitiska refform. Den baserades i huvudsak
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lagstiftning hade redan vid tillkomsten vissa regler snabbtäldre ochpå som
Utvecklingen sedan 1977 har medförtblev inaktuella. börDessa utmönstras. att

reglervissa andra bör över.även ses
Regler inte längre har betydelse bör bort. Reglerna hemtill-någon tassom om

mjukas det blir tillåtet jäsa vin i hemmetverkning drycker bör så att attuppav
för bruk med användning ytterligare de idag tillåts. Denråvaror äneget somav
färdiga drycken bör dock i fortsättningen ha tydlig karaktär de ingå-även av

hemtillverkning vin innebäraende bestämmelser skulleråvarorna. Nya avom
Utredningeni hembränningsärenden förenk-maskrosvin tillåts. böratt t.ex.

las. den illegala sprittillverkningen bör skärpas effek-Kampen mot genom en
insatser efterfrågantivare tillämpning gällande regler och med lokala påmotav

sprit.hembränd

bestämmelser10.2 Inaktuella4.

flaskor, burkar och behållarevissa fall skall Socialstyrelsen godkänna andraI
för dryckesautomater 14 § första och fjärde styck-malt- och läskedrycker samt

skyldig i förvägena. Vidare tillverkare lättöl och läskedrycker anmälaär attav
till Socialstyrelsen tillverkningen avbryts eller avslutas 16 §.när startas,

ursprungligen ha haft till huvudsakligt syfteBestämmelserna torde att ge
Beträffande flaskor och burkar gällde detunderlag för dryckesbeskattningen. att

rymd för beräkning beskattningsbar volym. Tillverkarensfastställa deras av
anmälan till grund för hans skattskyldighet. regler har inte tillämpatslåg Dessa

befriade från skatt.flera Lättöl och läskedrycker dessutompå år. är numera
således överflödiga.LTDs regler i dessa delar är

Kommissionen föreslår:

behandlade reglerna lagstiftningen. konsekvens medde här utgår IAtt ur
stadgar bevis fullgjord anmäl-detta bör de bestämmelser utgå om omsom

24 §.och strafför utebliven anmälan 33resp.an om

motiv tilltidigare dryckesskatten läskedrycker torde be-Den på även attvara
§ Ocksåläskedryck definieras i LTD 5 andra stycket. denna bestäm-greppet

alkoholfri dryck i paragrafmelse kan Begreppetutgå. ärsammanumera
innefattar förutom drycker fria frånoegentligt eftersom det heltnågot ärsom-

till 1,8 viktprocentalkohol drycker med alkoholhalt 2,25 volym-uppen-
bör därför bytas Ett lämpligare uttryck använda for deprocent. Det attut.

lättdrycker. begrepp får tilldrycker Detta ståär motsatssomsom avses
finns idag lagenbegreppet alkoholdryck. Definitionen detta begrepp isenareav

LHD. Kommissionen samtliga1977:293 handel med drycker attanserom
definitioner detta område bör samlas i lag.en

Kommissionen föreslår:

obehövligadefinitionen flyttas till LTD vissa,Att över attsamt numera
starkvin färskt och lagrat lättölregler lättvin och mönstrassamt ut.om
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4.10.3 Hemtillverkning vinav

Med vin enligt 3 § LTD, dryck framställd jäsningäravses, en som genom av
saft från druvor, bär, frukt eller rabarber och har alkoholhalt mellan 1,8som en
viktprocent 2,25 volymprocent och 22 volymprocent. Vid enbart upp-

alkoholhaltengår normalt till högst 15 volymprocent. Starkare viner erhålles
förskäring, dvs. sprit till.sättsattgenom

definierasMaltdryck jäst, odestillerad dryck med torkat eller rostatsom en
malt huvudsakligt extraktgivande Vätskor med 1,8 viktpro-ämne. änsom mer

alkohol, inte vin eller maltdryck,är sprit enligt §är 1 LTD. Hemtill-cent som
verkning vin och maltdrycker tillåtenär medan sprit endast får tillverkasav
efter tillstånd.

detNär gäller tillverkning vin har det i lagen inte något tillsatsangettsav om
socker. grundPå de svenska bärens låga halt naturligt socker har detav av av

dock viss mängd socker eller honung får användas. Avgörande föransetts att en
dryck, gjord bärpå eller frukt, skallär betraktas vin eller inteom en som som

har varit förhållandet mellan den mängd saft kan bären ellersom pressas ur
frukterna och den tillsatta sockermängden. harDet fruktsaften skallansetts att

det huvudsakligautgöra råämnet vid tillverkningen. Till vägledning för bedöm-
ningen vad skall vin, och således tillåtet för tillverkning iav som anses vara
hemmet, varithar antal rättsfall där saken har prövats, NJA 1935:34ett t.ex.se
och NJA 1936:11. det förstnämndal fallet frågan vätska berettsvar om en som

socker, honung och rönnbär jäst och kunde vin isamt vattenav anses vara
lagens mening. Av den alkohol bildades i vätskan härstammade endastsom

tiondelsnågon från rönnbären. Så all alkohol kom således frånprocent gott som
sockret och honungen. Av rönnbären kunde endast mycket begränsad mängden
saft utvinnas. Mängden saft från bären allt för litenansågs i förhållande till den
använda mängden socker för drycken skulle kunna betraktas vin.att som

detta liknadeUr och fall utkristalliserade sig fast praxis för gränsdragning-en
mellan vin och sprit i tillverkningslagens mening och därmed mellan tillåtenen

och otillåten hemtillverkning alkoholdrycker. praxisDenna har iåtergettsav
Socialstyrelsens verkställighetsföreskrifter till LTD SOSFS 1977:99i anslut-
ning till vindeñnitionen. Där med hänvisning till rättspraxis, denattanges,
sammanlagda mängden socker och honung inte får överstiga mängden frukt-av
och bärsaft. Därvid skall 1 kg färsk frukt dyl. 0,8 kg saft och kg1o. anses ge
torkade frukter och bär kg saft.4anses ge

Redan de i vindeñnitionen nämnda råvarorna framgår maskrosoratt t.ex.av
inte kan forutgångsråvara vintillverknig. Med hänsyn till rättspraxis röran-vara
de användningen socker kunde maskrosor inte heller godtas enligt tidigareav
lagstiftning denna godkände användningen saft från andraäventrots att av
växtdelar. maskrosblommorUr kan inte någon nämnvärd mängd saftpressas

kunnat jäsas till vin. Däremot har inget hindrat regelrätt tillverkatatt ettsom
vin också kunnat innehålla maskrosor. l detta avseende finns det ingen skillnad
mellan den tidigare och den nuvarande lagstiftningen.

Ett de grundläggande förmotiven vintillverkningi hemmet tillåtenär ärattav
det skapar möjlighet till överskott frukt och bär. Detatt att ta mestaen vara av
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falla inoch såledestorde tillverkas dessa råvarorhemtillverkade vinetdet avav
vinböcker och iförekommer ivinreceptVissaunder bestämmelserna. som

sig byggervindefinitionen. hardock utanför Det rörttidningar faller recept som
också andrakitsligt inte råvaroruppfattatsmaskrosor. Det har attt.ex. som

vinberedningi hemmet.använda förvarit tillåtnai lagende nämnsän attsom
godkändastagdandetsåledes delsmöjligt krävsdetta skallFör attatt omvara

socker och honungbeträffande användningenpraxisändras, delsråvaror att av
ändras.

det möjligtvin till ocksåhemtillverkningsreglerna för göramjukaAtt attupp
vintillverk-möjligheterna förinnebäramaskrosor skullefrånutgå attt.ex.att

emellertidtillverkningen torde detökningökar.ning i hemmet Någon större av
vinna iLagstiftningen skulle däremot trovär-bli frågaknappasti praktiken om.

drycken,dock bör ställasinfördes. Ett krav ärmöjlighetendighet attsomom
ingåendetydlig karaktär de råvarornavin, harbli betraktadför att en avsom

smak- ochjäsningen uppkomna aromämnena.de videller av
haftallmänheten har svårtbort reglerlösning fårMed sådan attsommanen

hobby.delar begränsad Dettillför verksamhet ärstoraacceptera, ensomen
enbart socker, jäst ochvätska gjorts påklartsamtidigtskulle stå att en som

typisk i samband medvätskaotillåten. En sådanfortfarande skall ärvatten vara
hembränning.

föreslår:Kommissionen

kan användasflerhemtillverkning ändras råvarorreglerna såAtt attom
vid hemtillverkning vin.av

Mäsk4.10.4

meningmäsk i lagenssocker, jäst ochgjord ärvätskaEn är vatten omsom
förstavolymprocent, jfr 27 §2,251,8 viktprocentunderalkoholhalten är

skillnad mellansprit. föreliggerfall den Härstycket LTD. l ärannat en
Vanligtvismed mäsk.i dagligt taloch vadlagens begrepp menas enavsessom

huvudsak-den enda ellergjord sockervätska medeller jäsandejäst är somsom
destilleras. brukar inteavsedd Det görasoftastochliga råvaran är attsom

1,8 vikt-eller underhåller alkoholhaltvätskan överåtskillnadnågon enom
procent.

Kommissionen föreslår:

innehållainnebörd, börmissförstånd dessundvikalagen, förAtt att enom
mäsk.begreppetdefinitionklar av

4.10.5 Straffskatt

straffskatt med krdöma 75sprittillverkning skall domstolenolovligVid ut per
inte dömasLTD. Skatten skallsprit § första styckettillverkad 37liter ut om
tillkomst. äldreoförändrad sedan lagens lStraffskatten varitoskäligt. hardet är

utveckling. Straff-spritskatten och desskopplat tillbeloppetbestämmelser var
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skatt utdömdes således med belopp varje tillfällevid motsvarade sprit-ett som
skatten för den billigaste 40 procentiga spritdrycken. Denna skatt 1977var ca
75 kr. Under tiden från 1977 har spritskatten vidhöjts åtskilliga tillfällen medan
straffskatten varit oförändrad. Enligt kommissionens mening bör denna efter-
släpning hämtas in.

Frågan straffskattens storlek har nyligen tagits skatteutskottet. Iom upp av
skatteutskottets betänkandet vissa punktskattefrågor 199293:SkU 25 be-om
handlades motion straffskatten borde justeras till beloppatten om samma som
tullavgiften för spritdrycker resande för med sig den skattefriautöversom

Denna avgift f.n. 210 krär liter. Utskottet delade motionärensransonen. per
Även kommissionen delar uppfattningen straffskatten bör justeras påattsyn.

detta Schablontullen vidsätt. resandeinförsel finner kommissionen vara en
lämplig nivå. För inte straffskattens värde skall urholkas med tiden böratt
bestämmelsen i LTD utformas så straffskatten automatiskt följer utveckling-att

schablontullen. Bestämmelsen i LTD bör således inte bestämten av ettange
belopp hänvisa till schablonbeloppeti 22 kap. tulltaxelagen 1987: 1068utan för
resandes införsel spritdrycker den skattefriautöver mängden.av

Kommissionen föreslår:

strajfskatten för olovligtAtt tillverkad sprit höjs frán kr till75 210 kr per-
liter.

Tillverkning såväl mäsk sprit straffbar.är Från brottssynpunktär såle-av som
des de båda vätskorna likvärdiga. Som tidigarenämnts skall straffskatt förutgå
olovligt tillverkad sprit inte för mäsk. Med hänsyn till frågan straf-men om
fskatt det klarläggasmåste således misstänkt vätska sprit eller inte.ärom en
Om jäst, påträffaseller jäsande, vätska polisen det alltsåmåste utredasen av

alkoholhalten vid beslagstillfället hade överstigit 1,8 viktprocent 2,25om vo-
lymprocent. utredning ligger sedan tillDenna grund for åklagarens eventuella
yrkande straffskatt. Utredningen medför viss omgång med alkohola-enom .a.
nalys och, vätskan jäste, bedömning jäsningen hade gått långtsåom en omav

vätskan hunnit bli sprit. Om det laboratorieundersökningvid visar sigatt att
vätskan innehåller fruktsyror måste det råvarorna kan ha varitutredas såda-om

vätskan i själva verket vin.ärattna
Denna utredning både tidskrävandeär kostnader. Medoch krav,drar ett som

kommissionen har föreslagit, vin skallhemtillverkat ha tydliga karak-attnyss
tärsdrag de ingående råvarorna för tillåtet torde den delenav att senarevara av
utredningen inte längre nödvändig. på noggrannhet vid alkohol-Kravetvara
bestämningen borde, enligt kommissionens inte behövamening, ställas högre än

det kan räcka alkoholhalten alkoholometer. Polisenmäts med skulleatt om en
härigenom kunna utredningsresurser.spara

Kommissionen föreslår:

lagändring genomförsAtt förenklai avsikt reglerna strafskatt viden att om-
olovlig sprittillverkning.



alkoholdrycker.:100 Begränsning av . ..

straffskatt inte skall dömas37 §nuvarande lydelsen LTDDen utattangerav
vissutformning har det uppståttobilligt. Med lagtextensuppenbartdet ärom

domstolenstraffskattebeloppet ellerjämkamöjligttvekan det är att omom
efterge det.till fullo eller heltdöma detvälja mellanendast har attatt utatt

januari 1980,avd 11, den 31 DBi Svea hovrättbelysts i domSaken har nren
hembrärmingsmåltingsrätt idömdestraffskatten Västerås19. Rörande ett en

alkoholhalt 13 14440 liter sprit medtillverkat 1 attprocentavenman som -
från kvantitetenhade därvidför 241 liter. Tingsrätten utgåttstraffskatterlägga

hade dess-utspädd, sprit. Tingsrättendärefter till 40ochdestillerad, procent
eftersom den enligthade slängt bortliter tillverkarenbort 104räknatutom som

till 18 075 kr 241 liter 75fastställdes ådricka. Beloppetinte gickhonom att
krÅklagaren. skulle beräknasoch yrkade skatten påmålet till hovrättenförde att

straff-liter, vilket skullekvantiteten, 1 440ursprungligen tillverkadeden ge en
förlinje avseende grundengick åklagarenspå108 000 kr. Hovrättenskatt på

efter visstbeloppet fann hovrätten,Vid bestämmandeberäkningen. ett reso-av
till slutproduktenjämka Med hänsynmöjligt det.det attattatt varnemang,

kvantitet den ursprungliga ochmindreutgjort betydligt ändestilleringefter en
villkor fann hovrätten detekonomiskatill gärningsmannensmed hänsyn uppen-

tredjedel vadtill ungefärfastställa beloppetobilligt änbart att en av sommer
till 35 000 kr. dömdeStraffskatten bestämdes Denskulle ha utgått.annars

17880 inte prövnings-mål medgavdomstolen Böverklagade domen. Högsta
relaterade fallet visar detstod fast. Det ärvarför hovrättens domtillstånd, att

straffskatten.möjligt jämkaatt

föreslår:Kommissionen

jämkningsmöjligheten klart fram-ändras27 § bör såbestämmelsen iAtt att-
lagen.direktgár av

Snabbvinsatser10.64.

hemtillverkat vin och öl skalltanken varitdet tidigare harSom framgått attav
respektive malt.bär, frukt och rabarberursprungliga druvor,råvaror;göras av

omständlig och krävt visst kunnande. Denvarit relativttillverkning harDenna
lämpligt dricka.vinet eller öletanspråk innanockså tagit tid ihar ansetts att

för behov haralkoholdryckeri hemmettillverkatraditionellaDen rätten egetatt
tillbehörkringutrustning ochföretag såltlång tid understöttsunder av som

vissa kemikalier. början 1970-taletjäsrör, jäst och Idamejeanner,såsom av
färdi-omfattning utbjödshemvinmarknaden Iexploaterades på sätt.ett nytt stor

ingredienser, socker ochvintillverkning med alla sånärför vat-satser somga
tillverkningsanvisningar. såldes medmed Desampackade i paketettten, argu-

billigt skaffa sig alkoholdrycker. Ihemtillverkning sättett attattmenten var
gjordes medtillverkningen skulle dentill traditionellaförhållande den som

hjälp kemikalier bl.a.relativt snabbt meddessutom gådessa satser somav
för klarning. s.k. snabbvinsat-förkortade tiden Dessapåskyndadejäsningen och
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innehöll mestadels fruktsaft.koncentrat och Med koncentratdruvmustser av
fruktsaft brukar vanligen från vilkenråsaft har avlägs-vattnetav man avse en

Extrakt och koncentrat högre torrsubstanshalthar flera än rå-gångernats. en
saft.

Försäljningen öl- och vinsatser slutändan tillskott tilli totalkon-utgör ettav
sumtionen alkohol. flerastrider de principerDen dessutom motav av som
alkoholpolitikenbygger Till skillnad gäller för alkoholdryckerpå. vadmot som

obeskattade och några åldersgränser eller andra begränsningar iär han-satserna
deln eller marknadsföringen finns inte. Exploateringen hemvinmarknadenav

inslagmarkant privat vinstintresse i alkoholhanteringen.utgör ett av
Som reaktion vin- och ölsatsförsäljningen infördes 1977 förbudmot ett moten

användningen extrakt och koncentrat vid vin- öltillverkningenoch 10av resp.
§.11

Snabbvinsfabrikanternaanpassade sina förbudenprodukter till och bytte i stor
utsträckning koncentraten råsaft. Någon effekt försäljningenpåstörreut mot
fick inte förbuden. Mängden snabbvin har varierat från 10 milj liternågot icza
början 1980-talet till 1984 15 milj liter för sedan stabilise-topp attav en c:a

milj liter.nivån 10 Förändringarnai hemtillverkningenpå har varit störreras
det gäller relationerna mellan traditionell vintillverkningnär och snabbvintill-

verkning. Snabbvinet sedan 1980-talet för andel den totalastörresvarar en av
traditionella tillverkningen.hemvintillverkningen denän
tillverka vin ochDen traditionella öl i hemmet förrätten behov finnsatt eget

enligt kommissionens mening, inte skäldet, förändra. Möjligheterna tillatt
hemtillverkning emellertid exploateratshar hemtillverkning-sättett som ger

avsikten ochinnebörd dessutom direktän motverkarvaren en annan som som
Sålunda har detsträvandena.de alkoholpolitiska etablerats betydande mark-en

kommissionenför Vadnad vin- och ölsatser. vänder sig inte den priva-äremot
väl vin- ochtillverkningeni ölsatstillverkarnashemmet och återförsäl-ta men

till hemtillverkningmöjlighetenjarnas utnyttjande för aktiv marknadsföringav
alkoholdrycker.med marknadsföringjämställa Enligtär kommissio-att avsom

mening det önskvärtär begränsas.marknadsföringenatt satsernanens av
Nuvarande lagstiftning försäljningenmöjligheter satseratt stoppager av som

innehåller extrakt eller följande.koncentrat. Socialstyrelsenvisas det harDet av
i sina verkställighetsföreskriftertill 1977:99FS anmärkt saluhål-lagen SOS att
lande extrakt eller koncentrat medverkan tillbör olovlig tillverk-beivrasav som
ning de saluhålls sådant framgår avseddadet ärsättett attatt attom varorna
användas för sådan tillverkning. framhölls i proposition 198081Samma :91sak

vissamed bestämmelser hemtillverkning drycker sid 9. Frågeställning-om av
har rättsligt. En företrädare för företag sålde förprövats vin-satseretten som

och öltillverkning dömdes Göteborgs för medverkan till olovligtingsrättav
tillverkning vin och starköl. tillDomen överklagades Hovrätten för västraav
Sverige endast ändrade den till medverkan till olovlig tillverkningattsom avse

sprit och vin. ölsatserDe företaget hade sålt innehöll inte maltextraktav som
kornsirap, frånprodukt Eftersomomältat korn. endast kan tillverkasutan en

malt eller mältad innebar användningenspannmål dessa inte öl-satserav av
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1985, 105.29 augusti DB Högstadom avd densprittillverkning.utan nr
88785.prövningstillstånd målintemeddelade någotdomstolen

uppmärksammatsflera tillfällensnabbvinsatser har vidMarknadsföringen av
aktiv alkoholpolitikbetänkande Ensocialutskottetsoch regering. Iriksdagav

sigmarknadsföringen snabbvinsatser198990:2 betonadesSoU teratt av
regeringenperspektiv. Utskottet förutsattealkoholpolitisktolycklig i attett

snabbvinsatser.marknadsföringen Iför begränsaåtgärderskulle vidta att av
bedömde regeringen detvissa folkhälsofrågor199091 175propositionen att: om

begränsning marknadsföring-frågantalar förstarka skälfinns att avom ensom
tidningsannonseringpekade främstMansnabbvinsatser bör prövas.aven

skyltning varuexponeringpostorderföretag ochfrånreklambroschyreroch samt
utredas i samband med denpropositionen borde sakenbutiker. Enligt närmarei

enlighet med dettamarknadsföringslagen planerades. Iöversyn gavsomav
frågan be-Marknadsföringsutredningeni uppdrag beaktaregeringen att om

enligt vad anfördes isnabbvinsatsergränsningar i marknadsföringen somav
folkhälsopropositionen.

marknadsföringslagMarknadsföringsutredningen har i sitt betänkande Ny
lagstridighetsprincipen skrivs iden s.k.1993:59 föreslagitSOU att

följandeföreslagna stadgandet hargeneralklausul. Detmarknadsföringslagens
lydelse:

ägnade leda tillMarknadsföringsåtgärder innebär eller är över-att ensom
strida god marknadsförings-lagstiftning skallträdelse motansesav annan

skäl talar däremot.sed inte särskildaom

marknadsföring snabbvinsatser, de skapar riskUtredningen påpekar att omav
lagstridighetsprincipen.angripas med tillämpningför lagbrott, kan av

vin- ölsatser i utsträckningSom tidigare har torde såvälnämnts storsom
Med tillämpning mark-innehålla extrakt eller koncentrat saft eller malt. avav

generalklausul torde marknadsföring dessa öl-nadsföringslagens föreslagna av
i framtiden. Satser inte innehåller extraktoch vinsatser kunna begränsas som

emellertid inte.eller koncentrat berörs
starkt begränsad den särskildaNär det gäller drycker reklamenär genom

marknadsföring1978:763med vissa bestämmelser alkoholdryckerlagen om av
alkoholreklamlagen. gäller dock uttryckligen endast spritdrycker, vin,Denna
starköl och klass Konsumentverket, handlägger frågor enligt alkohol-öl Il. som
reklamlagen, i enlighet härmed konstaterat den inte gäller för marknads-har att
föring för hemtillverkning vin och öl. Med tillämpning densatserav av av

marknadsföringslagen Marknadsdomstolen förbjuditgenerella har dock mark-
nadsföring vinsatser i direktadresserad reklam till under 20ärav personer som

begränsning marknadsföringen snabbvinsatser i allmänhetFör behövsår. av av
således regler specifikt den saken. motiv ligger bakomDettarsom upp som
reklamreglerna för drycker, nämligen hälsoriskerna förbundna med brukärsom

för tillverkasalkohol, lika giltiga det vin och hemma detärav som som som
köps i Systembolagets butiker. ligger därför till handsDet utvidganära att
alkoholreklamlagens område den omfattar vin- ölsatser.så ochävenatt
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FinlandI har reklam för interåvaror tillåtna vid hemtillverkningära som
förbjudits. finskaI den alkohollagen 9la § stadgas således straff för den som,
i föroch olovlig framställning alkoholdrycker reklam förgöraattav genom
eller eljest för allmänheten förevisa eller skylta med andra ämnen,attgenom
produkter eller de lovliga tillverkningsämnena,än till,preparat uppmanar ger
handledningi eller förleder till olovlig framställning alkoholdryck.av

Lagstiftningen i Sverige och Finland skiljer sig på uppenbart sätt. Denett
finska dock inte direkt överförbar tillär svenska förhållanden grundpå av en
något annorlunda vindefinition och uttryckligt försäljningsförbud för öl- ochett
vinsatser. Enligt kommissionens mening skulle svenska regler med motsvarande
innebörd de finska betydligt försvåra marknadsföringen snabbvinsatster.som av

Kommissionen föreslår:

reglerna alkoholreklamlageniAtt ändras avsikti förbjuda reklam föratt-
öl- och vinsatser.

Detta emellertid förutsätta tryckfrihetsförordningenäven TF ändrasattsynes
kommersiellså annonsering för avsedda för hemtillverkning alko-att varor av

holdrycker kan inskränkas på redan gäller försätt alkoholhaltigasamma som
drycker och tobaksvaror. På riksdagens bord ligger förslag propett
199394:114 till ändring 1TF kap 9 § innebär möjlighet till reklam-av som
förbud till skydd för hälsa eller miljö enligt förpliktelse följer anslut-som av en
ning till KommissionenEU. vill i sammanhanget peka regeringenspå bedöm-
ning i nämnda proposition reklamen inte tillhör tryckfrihetens egentligaatt
kärnområde och undantag redan har gjorts för alkohol och tobak. Kommis-att
sionen tidigarehar framhållit motivet bakom alkoholreklamförbudetocksåatt är
giltigt för reklamförbud vin- och ölsatser. Det borde därför skapasett mot en
möjlighet i till regleringTF marknadsföringen de aktuella Dettasatserna.av av
kan dock först på detgöras gäller försätt grundlagsändringdvs. tvåsom genom
riksdagsbeslut med allmänna val mellan de båda besluten. Frågan bör i särskild
ordning beredas inom regeringskansliet.

Kommissionen vid föreslå det i alkoholreklamlagen införsstannar att attnu
regler med begränsningari marknadsföringen vin- och ölsatser.av

4.10.7 Destillationsapparater
Som reaktion denpå ochöppna påträngande marknadsföringen hem-en av
bränningsapparater förekom i början 1970-talet infördes tillståndstvångsom av
för import, tillverkning, försäljning innehavoch destillationsapparater ochav
delar till sådana förutsattesDet tillämpningen reglerna skulleapparater. att av

restriktiv. Socialstyrelsen tillstånds- och tillsynsmyndighet.ärvara
Bestämmelserna destillationsapparater finns i 18 § LTD. De utfor-såärom

made de gäller varje slag kan användas för destillera spritatt apparat attav som
den lämpad för det eller inte. innebärär Detta tillståndstvångetoavsett attom

gäller, förutom hembränningsapparater, för framställning destille-apparater av
glasapparater för laboratorieändamål, för återvinningrat vatten, apparater av

lösningsmedel och liknande.
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förekommer,hembränningsapparaterförtillståndansökningarNågra avom
ansök-de flestaSocialstyrelsenuppgift frånEnligtskäl, inte.naturliga avser

nöd-hembränningssynpunktfrånointressantaärningarna menapparater som
regelmässigt.bifallsAnsökningarnatillstånd.sökerföretagvändiga för de som

utfärdatSocialstyrelsenhartillståndsprövningenmedarbetetminskaFör att
vattendestilleringförspecifikatillstånd avseendegenerella apparattypervissa

regeringenhoshar begärtSocialstyrelsenlösningsmedel.återvinningoch för av
inriktadstraffbestämmelsemedslopas ochskall ersättastillståndsplikten enatt

till Alko-sakenöverlämnatRegeringen harhembränningsapparater.direkt mot
kommissionen.holpolitiska

tillståndstvång.beslutetföreförbjudna redanHembränningsapparater omvar
tillverkningstraffbestämmelse förlösningenlagtekniskaDen avm.m.var en

tillämpa-Bestämmelsensprittillverkning.för illegalägnadeapparater som var
minskade försälj-infördestillståndstvångetfullt Näremellertid intedes ut.

polisminstberodde intekraftigt. Dettahembränningsapparater attningen av
verksamheten.insatserkraftfullagjordeoch åklagare mot

naturligtvisdeförbjudna. Det börhembränningsapparaterärvälkäntDet är att
onödigdockTillståndshanteringenfortsättningen.iäven envarasynesvara

i börjanuppmärksammad idag änHembränningen ärhantering.byråkratisk mer
påtroligen skulleförsäljningvarför ettstoppas1970-talet apparater nuavav

Med lämp-då.proportionerliknandefåinte kunnaoch tordestadiumtidigt som
beivraidaginte bli svårarebör det änstraffbestämmelse attutforminglig enav

hembränningsapparater.medhanteringenillegaladen

föreslår:Kommissionen

straffbestämmelse detochtillstånd bortpålagens krav ersättsAtt avtas en-
typiska hembränningsappa-riktadeochtidigarefannsslag är motsomsom

rater.

Hembränning4.10.8

intehembränningsbrottbekämpning ärförverktygeffektivitetLagens avsom
polismyndigheternasreglermaterielladessfrågafrämst utan mer omomen

uppenbarligenHembränningsbrott harbrottsbekämpning.vidprioriteringar en
alkoholpolitisk utgångs-andra brott. Frånförhållande till mångaprioritet ilåg

det gäller denbristenAllvarligast närärbrist.betydandepunkt dettaär en
försäljning. Be-förskala ochiskerlönnbränningenfabriksmässiga storsom

bekämpning prioriterasspaning ochpolisensbordebrottslagträffande detta av
förmetoderborde utvecklaåklagareochPolismyndigheteridag.högre än spa-

tillfälliga åter-kanSatsningar,kraftsamling.punktvisning och menvarasom
tillräckligförsäljning kanillegaltillverkningsåvälkommande, gemot som

minska.kanlönnbränningeneffekt såavskräckande att
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Kommissionen föreslår:

uppdrag och utveckla metodernaRikspolisstyrelsen i iAtt överatt seges-
första hand de storskaliga hembrännings-syfte skärpa insatserna iatt mot

brotten.

de allmänna attityderna till alkoholHembränningen påverkas självfallet av
fårframgångsrikt drogförebyggande arbete därförfinns i samhället. Ettsom

finns emellertid uppenbara skäl i dettaeffekter också hembränning. Detpå att
insatser hembränningen. satsning i brotts-arbete särskilda Förutomgöra mot en

från sida, föreslagits, bör informations-bekämpande syfte polisens som nyss
med specifik inriktning illegal alkoholhantering. Detta kaninsatser pågöras

tillåtande attityder hembränning vinner spridning ochmotverka gentemotatt
vill kommissionenstödja de folkhälsopolitiska strävandena. I sammanhanget

mindre har med hem-också företeelser eller sambandpeka på som mer
annonsering och försäljning hembrännarböcker,bränningen, nämligen den av

törsiggår.aktivt kol och spritdrycksessenser m.m. som
hembränning och illegal alkoholhanteringopinionsbildningEn mot arman ser

viktig uppgift. såväl brottsförebyggan-kommissionen mycket Det är ensom en
frågordrogförebyggande åtgärd. Ansvaret för sådana delas flerade avsom

Folkhälsoinstitutet har särskild ansvarsställning.myndigheter och organ. en
Som särskild insats olika former illegal alkoholhan-exempel på motett en av

under 1993 flerårig satsningtering kan i Norge startade höstennämnas att en
försäljning smuggelsprit och hembränt. innebär frånriktad Den attmot av na-

till och i aktioner vilka utformastionellt plan lämnas stöd medverkan lokala
Polistill förhållanden råder respektive och socialt-med hänsyn de ort.som

utbildning information för drivajänstpersonal m.fl. skall och arbetet.attges
mening Folkhälsoinstitutet följa norska arbetetEnligt kommissionens bör det

liknande satsning aktivera lokalsamhälletsoch undersöka att resurserom en
hembränningen kan i Sverige.i kampen görasäven mot

Kommissionen föreslår:

Rikspolisstyrelsen uppdragFolkhälsoinstituteti samråd med iAtt attges-
uppmärksamma hembränningen för arbete.särskilt inom sittramen
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5 Forskning och statistik

Forskning1

5.1.1 Behovet forskningav

det läge svensk alkoholpolitik för närvarande befinner sig i forsknings-I är
frågorna vital betydelse. finns starka skälDet forskningensöverattav se
innehåll och omfattning bakgrund de förändringar i villkorendemot externaav

alkoholpolitiken tillför närmande Europa kan innebära.ettsom
det första blir behovet forskning följa utvecklingenFör alkohol-att genom av

konsumtion alkoholskadoroch i skede förväntade, kanskeaccentuerat ett av
förändringar alkoholpolitikenslångtgående medel.av

det andra kommer försvagning vissa centrala delarFör de nuvarandeen av av
alkoholpolitiska instrumenten kräva intensifierade preventiva insatser inomatt
andra områden, i syfte i möjligaste förebygga ökademån alkoholskador. Ettatt
grundläggande problem emellertid kunskaperna vilka åtgärderär äratt om som
effektiva vilka förutsättningaroch under allmänt måste sägassett vara- -

bristfälliga. framstår denna bakgrundmycket Det utomordentligtmot som
förstärkt forskningangeläget få till stånd kring effekterna preventivaatt en av

skilda nivåer för kunnainsatser det praktiska handlandetinompå detatt ge
alkoholskadeförebyggande området säkrare kunskapsbas. Aven denen om
svenska alkoholforskningen hög kvalitet och har hög variationsgradär ärav en

justuppenbart flera områden, särskiltdet angelägna ägnaatt attsom nu synes
forskningsintresse, i starkt behov förstärkning och utveckling. Framförär av
allt gäller det de beteende- och samhällsvetenskapliga områdena, inklusive ovan
nämnda behov kunskapen preventionenstärka och dess effekter.attav om

5.1.2 Forskningens omfattningnuvarande

Genom fakultetsanslag,s.k. dvs. statliga medel till universitet och högskolor
via fakulteten slussas till institutionerna, finansieras huvuddelen deutsom av

fasta forskningsresurserna inom alkoholområdet. I första hand deutgörs av sex
Karolinskaprofessorstjänster. På institutet finns i klinisk alkohol- ochtre, en

narkotikaforskning, i experimentell alkohol- och narkotikaforskningoch ien en
psykologisk alkoholforskning. Den tillskapades i samband Alkohol-medsenare
politiska utredningen 1977. inrättades också samhällsvetenskapligaår Då två
alkoholforskningsprofessurervid Stockholms universitet, i sociologisk alko-en

inriktningholforskning och i socialt arbete med vård och behandlingpåen av
alkoholmissbrukare. sjätte professuren extraprofessur vidDen Lundsär en
universitet och ämnesbestämd till klinisk alkoholforskning och vidplaceradär
Allmänna sjukhuset i Malmö. finansieradDen Malmö kommun ochär av
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finansierar medicinska forsknings-professurerdessaSystembolaget. Utöver sex
universitet.till Uppsalaberoendeforskningförlagdi biologiskrådet professuren

universi-det finnsvid universitetsorterenbartSålunda detär tre som
vissaTill professurernaalkoholforskningsområdet.inom ärtetsprofessurer

få forskartjänster pånärvarande finns dockkopplade.kringresurser För
vid andra institutioner,Alkoholforskningbedrivs naturligtvis ocksåmellarmivå.

inom såväl detalkoholforskningstjänster,innehar särskildainteforskare somav
beteendevetenskapliga området.samhällsvetenskapliga ochmedicinska detsom

forskningsanslagviaalkoholforskningen bl.a.finansierasövrigtI externa som
forskningsfonder.forskningsråden enskildastatligafrån såväl dekommer som

finansie-läkemedelsindustrin bidrar tillliksomlandsting,kommuner ochAven
överblicka.tillskottdessa svåraringen. Storleken är attav

utnyttja s.k. LUA-pengaralkoholforskningen kan ocksåmedicinskaDen som
bedrivsutbildninglandsting för den statligaersättning till vissaär statens som

undervisningssjukhusen.de s.k.vid
forskningsfinansiärernasstatligaredovisas denedanstående tabellI externa

198788.bidrag sedan

alkoholforskingsvenskFinansiellt stöd till

Finansiär 9091 9192 9293 93948788 8889 8990

750DSFSFR 4 458 4 036 3 3 6733 311 4 3341 293
5 068 4 970 5 150685 s 0004 283 4 134 4MFR

120HSFR -- ---- --
550200 2 700 12 650 3 000 3FRN 2 250

070 946399 11 656 2 148 2RJ 1 062 --
000000. 2 000 2 000 22 007 2 000 2SFA 1 335

874 13 216 82317 057 14 10723 13 878 16 167SUMMA 10

tillforskning, ändradesför socialDelegationenDSF:
forskningsrådet 199091SocialvetenskapligaSFR:

forskningsrådetMedicinskaMFR:
forskningsrådetsamhällsvetenskapligaHumanistiskHSFR: -

ForskningsrådsnämndenFRN:
JubileumsfondRiksbankensRJ:

AlkoholforskningFond förSystembolagetsSFA:



och statistik 109Forskning

medicinsk alko-tillden delen gårForskningsstödet fördelar sig så störreatt
samhällsvetenskaplig forskning.beteende- ochholforskning resterande tilloch

och samhälls-den beteende-har prioriteratDSFSFR och FRN medvetet mer
forskningsstödoch SFR:sinriktade alkoholforskningen.I MFR:svetenskapligt

exempel kantill forskartjänster. Som närmaredirekt stöd nämnasingår attett
199293 gällde direkt stöd2,2 miljoner krbeviljade medelhälften MFR:sav

be-Vid sidan angivnaalkoholforskningsområdet.forskartjänster inomtill av
vid Uppsalaförut nämnda professurendessutom denfinansierar MFRlopp

universitet.
forskningsrådsorganisationen,statliga näm-finansiärerna tillhör denAv tre

HSFR, SFAfinansiärerna RJ, MFR,HSFR ochligen FRN. FemMFR, av
grundforskningsrådenshemhörighet, efteroberoendeoch SFR arbetar, av

kvalitetskrav tillenligt inomvetenskapligamedlen fördelasprinciper, dvs.
medel i konkurrens medEnskilda forskare sökertidsbegränsade projekt. va-

villockså vilka problem deväljer självaoch forskarna ochrandra avgränsar
studera.

sektorsforsk-existeradeDSF då dettaoch i vissFRN mån ettorgan mer som
forskningsområdenadefinierade och avgränsade på sätt änningsorgan ett annat

i varje fall kortareSamhällsrelevansen påforskningsfmansiärer.övriga var,
finan-och SFAprojekt. hel del de MFRi dessa En ävensikt, större av av

grundforskningsorienterade.mycket klartprojektensierade är
fmansiärernafrån i tabellen angivnanivån stödet deuppenbart påDet är att

37199091. Minskningen sedan dessbudgetåret ärhar sedankraftigt gått ner
samhällsvetenskapligaoch har speciellt drabbat deni nominellt värdeprocent

framför allttidigare haralkoholforskningen.Forskningsrådsnämnden, stöttsom
inte alkohol-samhällsvetenskaplig alkoholforskning, har längrebeteende- och

bakgrund klart denprogramornråde. dennaDet stårforskning attmotettsom
alkoholforskningenförstärkas. gälleralkoholforskningen behöver Detsvenska

liksomoch beteendevetenskapliga denden samhälls- tvär-sin helhet,i men
Kommis-alkoholforskningen i särskilt behov ökat stöd.vetenskapliga är av

förstärkninghur sådanövervägandenredovisar i avsnitt 5.3 sinasionen enom
åstadkommas.kan

konsumtions-Bevakning och5.2 av
skadeutvecklingen

följa utvecklingen inomvikt löpandeflera synpunkterfrånDet är attstorav
tillgång till basfaktabevakning förutsätterväl fungerandealkoholområdet. En

föralkoholstatistik. data krävslöpande, dvs. Dennasamlas in atttyp avsom
be-alkoholskadornas utveckling. Denalkoholkonsumtionens ochföljakunna

ungdomars berusnings-motåtgärdergrund för snabbahövs också t.ex.omsom
alkoholvanorna.påtagliga förändringar Denvid andradrickande ökar eller av

och forskning.för utredningarviktig del basenocksåutgör aven
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Vi behöver statistiska data belyser både konsumtionsutvecklingeni lan-som
det helhet och inom olika delar befolkningen, dvs. fördelade efter ålder,som av
kön, sociala olika regioner För följa alkoholskadornasattgrupper, ut-m.m.
veckling det vidare betydelseär löpande erhålla så säkra datastor attav som
möjligt omfattningen sådana typiskt alkoholbetingade skador kanom av som

indikatorer alkoholskadeutvecklingenpå totalt. Många frågeställnin-ses som
inom alkoholskadeområdet kräver forskning för kunna besvaras;attgar men

forskning förutsätter i sin tillgång till god grundläggande statistisk infor-tur
mation.

Värdet löpande statistisk bevakning Ökar viktiganär, föränd-av en som nu,
Åtskilligringar kan förutses. löpande statistik olika aspekterrör alko-som av

holområdet produceras för närvarande. De viktigaste dessa statistiska serier-av
följande:ärna

Försäljning

Tillverkning: Socialstyrelsen SoS
Försäljning: Systembolaget, SoS
Ölförsäljning: Svenska Bryggareföreningen, SoS
Import: Tullverket, SoS
Export: Tullverket, SoS
Restaurangförsäljning: SoS
Internationell försäljning: SoS

Konsumtion

Konsumtionsvanor bland ungdom: Centralförbundet för alkohol- och narkoti-
kaupplysning CAN
Konsumtionsvanor bland värnpliktiga: CAN
Konsumtionsvanor bland ungdom och SIFO m.fl.vuxna:

EfeIcterskador

RiksförsäkringsverketSjukskrivning: RFV
Sjukvårdsstatistik: SoS
Dödlighetsstatistik: Statistiska Centralbyrån SCB
Vålds- och trafrkbrott: Rikspolisstyrelsen RPS, SCB
Trafikonykterhet: Vägverket, Länsstyrelsen
Omhändertagande enligt LOB: Vägverket
Vård missbrukare enl. SOL. SCBLVM:av vuxna resp.

Försälj speglar bara den registrerade försäljningen. Till denna
officiella konsumtion kommer den oregistrerade, dvs. det s.k. mörkertal, som
bl.a. alkoholinköp iutgörs anslutning till utlandsresa, smuggelspritav samt
privat legalt eller illegalt producerade alkoholdrycker. Omfattningen dettaav
mörkertal naturliga skälär svår med någon säkerhet. Uppskattningarattav ange

dess omfattning varierar starkt. Försäljningsstatistikens värde mått påav som
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har denna bakgrund ifrågasätts i denfaktiska alkoholkonsumtionenden mot
avsnitt behandlat frågor rörandeKommissionen har iallmänna debatten. annat

förelig-sammansättning och vilka möjligheteromfattning ochmörkertalets som
försäljningsstatisti-Vi kan konstatera medanfram säkrare bild. attattger en

bild den verkliga konsumtionen, såuppenbarligen underskattad ärken avger en
förändringar den faktiskasamtidigt god indikatorallt döma påden att enav

situationen.
försäljningen klassförsäljningsstatistik omfattar inteSystembolagets av

bryggeriernas direktleveranser starköl till Enoch inte heller restaurangerna.av
redovisasstatistiken denna försäljning enbartbrist i den nuvarande är att senare

regioner.nivå och inte fördelad olika län ellernationell påpå
utvärdering följerför uppföljning ochför sitt allmännaInom ansvarramen

alkoholens tillgänglighetnärvarande utvecklingen vad gällerSocialstyrelsen för
serverings-tillverkning, import, antal försäljnings- ocholika avseendeni -

försäljningsutvecklingen.Socialstyrelsen följerställen ävenm.m.
svenska statistiken kommer med all sannolikhetAnsvarsfördelningen för den

juli 1994. Regeringen lade redan under budgetåretförändras fr.o.m. 1att
för ansvarsfördelning och finansiering199293 fram förslag till modell avny

199293:101. Regeringens förslag har godkäntsstatliga statistiken prop.den
Chefen för Finansdepartementet199293:FiU7, rskr. 122.riksdagen upp-av

Genomförandekommittén,särskild kommitté, den s.k.drog attsenare en
statliga statistiken.i ansvarsfördelningen för den I be-förbereda ändringarna

Ändrad statliga statistiken SOU 1994: lansvarsfördelningför dentänkandet
förslag till ansvarsfördelning för del denredovisade kommittén ett en avny

SCB:s ansvarsområde. regeringensför närvarande ligger under Istatistik som
1993932100, Bilaga 8 följs förslaget frånbudgetpropositionen 1994 prop.

propositionen för den berörda statisti-kommittén Enligt kommer ansvaretupp.
myndigheter dessa tilldelasöverföras från SCB till andraken att ettatt genom

respektive myndighetssektor.för den statistik berör Des.k. beställaransvar som
för statistiken fram i enlighetbeställaransvariga skall bl.a. att tasansvaranya

önskemål.med olika användares
alkoholomrádet statistikkällorna kommerde för relevantaDetta innebär att av

effektstatistik för närvarande ligger SCBför den pådelaransvaret av som
våldsbrottsstatistik överföras tilldödlighetsstatistik, behandlingsstatistik, att

Socialstyrelsenmyndigheter dessa myndigheters beställaransvar.andra som
socialtjänst, sjukvårdfå beställaransvar för statistik rörande hälsa,kommer att

förBrottsförebyggande rådet får motsvarande krimi-och dödsorsaker. ansvar
Samtidigt kan förvänta Socialstyrelsensrättsstatistiken.nal- och attman ansvar

alkoholens tillgänglighet tillverkning, import,bevakning utvecklingenför avav
myndighet föreslås inrättad.försäljning läggs denm.m. nya som

Alkoholstatistik har hittills utkommitSocialstyrelsens år.rapport vartannat
uppgifterstatistik försäljningen uppdelad läninnehåller påDen samtom om

konsumtionsstatistik,restaurangförsäljningen, internationelldetaljhandels- och
dödsorsaker statistik alkoholrelate-skatteintäkter, alkoholbetingade översamt

rade brott m.m.
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Vidare redovisas viss försäljningsstatistik i Systembolagets och Vinm.m.
Sprits årsberättelser.

Den löpande statistiken kompletteras med enkät- och intervjuundersökningar
kring alkohol- och narkotikavanor i olika befolkningsgrupper. Vissa sådana
undersökningar genomförs årligen; andra med längre mellanrum. De viktigaste
exemplen den förrapå studier de undersökningarär skolungdomtypen av av
och värnpliktiga utförs varje år i CAN:s regi. intervjuundersökningarDesom

alkohol- och narkotikavanor både i den befolkningen och i ungdoms-av vuxna
genomförs olika opinionsmätningsinstitut, på uppdraggrupperna som av av

CAN, Ansvar, Systembolaget och Svenska Bryggareföreningen, exempelär på
återkommande undersökningar detta slag.av

Vid sidan denna nationella statistik producerar flera landsting regionalav
statistik hälsoutvecklingeniöver landstinget. Denna statistik samlas ofta i en
regelbundet utkommande Folkhälsorapport för det aktuella landstinget. I dessa

finns data relevanta förär alkoholområdet.rapporter som
Folkhälsoinstitutet har statsmakterna fått i uppdrag följa konsumtions-attav

och missbruksutvecklingen; uppdrag tidigare låg på CAN. Uppdragetett som
innebär inte institutet skall producera någon statistikatt utanegen snarare
analysera och bedöma utvecklingen basis tillgänglig statistik ochav annan
kunskap. l praktiken genomförs för närvarande denna del institutets uppdragav

institutet och CAN i samarbete.av
Inom för detta samarbete publicerar institutet och CAN årligenramen en

Rapport alkohol- och narkotikautvecklingeni Sverige. Igemensam om rapport-
utvecklingen det året på grundval försäljningsstatistik,senasteen summeras av

resultaten särskilda undersökningar, förändringar olika indikatorer t.ex.av av
beslag narkotika, viss alkoholskadestatistik t.ex. utvecklingen lever-av av
cirrhosdödligheten Där redovisas vissa uppgifteräven konsumtions-m.m. om
och skadeutvecklingeni andra länder.

Som framgått inkluderar alkoholstatistiken vitt skilda aspekter statistik över-
försäljningen i detaljhandeln och från import- och exportstatis-restaurangerna,
tik, statistik trafiknykterhetsbrott,över alkoholskadestatistik, förAnsvaretetc.
produktionen denna statistik därför fördelatär olikapå myndigheter ochav
kommer förbli det, efter denäven generella omläggning ansvarsfördel-att av
ningen kommer genomföras. Det emellertid samtidigtär väsentligtattsom att
statistiken till föremål förgörs samlad analys, utifrån vilken slutsatser kanen
dras konsumtions- och skadeutvecklingen. Det ocksåär betydelsefulltav att
värdet de statistiska serierna deras kvalitet och relevans bedöms ävenav - -
från denna övergripande alkoholpolitiska synpunkt och inte enbart med ut-
gångspunkt från respektive åtgärdsområdes intressen och behov.

Kommissionen redovisar i avsnitt 5.4 sina överväganden rörande den framti-
da statistikförsörjningen inom alkoholområdet.
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forskningsområdetrörandeFörslag5.3

Bakgrund5.3.1

kunska-i forskning förankradetidigare framhållitKommissionen har redan att
förcentral del basenalkoholfråganaspekterolika utgör ut-en avavper om

läge,starkt föränderligtgäller särskilt ialkoholpolitiken. Detformningen ettav
förhållandemed hänsyn till detden bakgrunden ochnuvarande. Motdet attsom
kommissionenunder haralkoholforskning har sjunkit årtillanslagen senare

stöd.i behov ökatalkoholforskningenärframförtvidare att av
möjligt preciseradet inte varitkommissionens arbete harförInom attramen

komma till stånd. Förförstärkning kanförslag till hur dennaslutligtnågot att
utredningsarbetei samverkan medfördjupatförslag krävsutforma sådant ettett

princi-emellertid i det följande vissaVi redovisarforskningsråd.bl.a. berörda
utgångspunkterför fortsatta utred-denövervägandemvilka bör tjänapiella som

krävs fleralkoholforskningförstärkt svenskningen. åstadkommaFör attatt en
och medel förforskningsmiljöer byggsinrättas, starkaforskartjänster attatt upp
till förfogande iforskningsområden ställsinom angelägnaforskningsprojekt

sina synpunkter under dessaKommissionen redovisaromfattning.ökad tre
rubriker.

Forskartjänster5.3 .2

kanforskningsområden behövs fasta basresurser. Dessagod utvecklingFör av
forskare, förprojektanställd personal, däriblandmedsedan kompletteras men

forskartjänster. Somockså finnasskull bör detkontinuitetens permanenta
inom alkoholområdetfinns professurerkommissionen tidigare konstaterat en-

ochLinköping, Göteborg UmeåSålunda saknarvid universitetsorter.dast tre
forskning inomutvecklingalkoholforskningsområdet. Förprofessurer inom av

for-i med erfarnafinns institutiondet viktigt det ämnetområde är attett en
högskoleundervisningensvisarledningen. Erfarenheten dessutomskare i att

forskning bedrivs inomberoendeinom ämnesområdekvalitet är attett om-av
undervis-konstaterai sammanhang kunnatKommissionen harrådet. attannat

högsko-håll detta gäller ocksåeftersatt ochning i alkoholfrågan på mångaär
6.7.2 frånbetänkande avsnittrefereras i dettaGoda exempellan. senaresom

läkarutbildningensalkoholfrågan inomundervisning ireguljär ram, som
alkoholforskningsprofessurer talarundervisningsanstalter medbedrivits vid

samtliga universitet i Sverige.sådana finns vidockså för vikten attav
forskning och undervis-bedriva och utvecklaprofessor skall kunnaFör att en

finns forskartjänster lägrehonhan beroende detning i ämne är attett av
alkoholforskningsområdet få och härinommellantjänster ärnivåer. Antalet

flerdet viktigtKommissionen alltsåbehövs förstärkning. är attattanseren
professurer al-till de inomuniversitetslektorat, knytsmellantjänster, t.ex.

inrättas.existerar eller kan kommakoholområdet redan attsom
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5.3.3 Forskningsmiljöer
förFörutsättningen god forskning starka miljöer. Med dettaär miljöavses en

med dels hög kvalitet och med viss storlek. finnsDet kritisk storleken en som
förmodligen överskridas för institutionmåste skall kunna bli föratt en en
forskningen kreativ miljö. Dessa starka miljöer kan skapas dels attgenom
institutioner inombyggs för fakultetsanslag dels viaattupp ramen genom man

anslag programanslag stimulerar fruktbara alkoholforsknings-externa t.ex.
miljöer. Dessa s.k. programanslag innebär långsiktigare stöd till insti-t.ex. en
tution helhet till enskilda forskningsprojekt.än Inom svensk for-som snarare
skning det ganska vanligt institutioner får konkurreraär s.k.att om program-
stöd. Socialvetenskapliga forskningsrådet har haft och har flera sådanat.ex.

inombl.a. alkoholforskningsområdet.Ett alternativ för stöd till svensk alkohol-
forskning skulle alltså kunna utlyste stöd till olika forsknings-attvara man
institutioner. Inom ganska brett formulerat skulle institutioner fåett program
söka medel for fyra-fem år. Inom för dessa medel skulle antalt.ex. ettramen
högre forskningstjänster liksom antal tjänster till forskare.ettrymmas yngre

Institutioner i Sverige skulle få konkurrera, förslagsvis, två-treom program-
stöd i storleksordningen 2-3 miljoner kronor vardera. förutsättningEn för att
kunna bygga flera konkurrerande forskningscentra inom landet till-är attupp

till rutinerade forskaregången och utvecklingsbara doktorander god. Omär
sådana skapas bör fungerande nätverk byggas mellan dem.centrum upp

Ett alternativ till detta skapa nationellt flerär där olika forsk-ettatt centrum
ningsinstitutioner från olika universitet inblandade och till vilket internatio-är
nell expertis knytes. Till detta knyts antal 10-15 st svenska forskare ochett
forskarstuderande alla också knutna till sittär moderuniversitet medegetsom

halva arbetstiden förlagt till och halva till moderinstitutionen.t.ex. centrumet
speciellEn styrelse med företrädare inte bara för forskarsamhället ocksåutan

andra intressenter inom alkoholområdet skall formulera för centrumetsprogram
forskningsinriktningar.

Man bör låsa sig för minst iår och formulera för denna tid.tagetsex program
En del tjänsterna bör rekryteras styrelsen, del sökas i fristorav av men en
konkurrens. Om verksamhet fortsätter bör sedancentrumets tasnya program
fram för sexårsperiod. Forskarna skall tjänstgöranästa begränsad tid maximalt

år och sedan till sinaåtergå moderinstitutioner. På erhållesså rotationsättsex
och kan därigenom brett nationellt stöd till alkoholforskningeniettman ge
landet speciell institutionnågon favoriseras.utan att

5.3.4 Angelägna forskningsområden
Vid sidan stöd till alkoholforskningen i form tjänster och uppbyggnadom av

starka forskningsmiljöer bör också stödet till olika forskningsprojekttyperav av
förstärkas.

Kommissionen det inte möjligt eller lämpligt här redovisaattser som ens
någon uttömmande katalog vilka forskningsområdenöver det i första handsom
finns skäl stödja. Som kommissionen tidigare har konstaterat bör alkohol-att
forskningeni sin helhet förstärkas. bakgrundMot alkoholpolitikens föränd-av
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kraftig förstärkning det alkoholskadeförebygganderingar och behovet av en av
områden vilka framstårarbetet vill kommissionen ändå peka någrapå som

utomordentligt viktiga utveckla.att
sigforskningen ofta har koncentrerat på aggregeradeGenerellt kan sägas att

specifika alkoholvanor och derasnivåer och därför kunskapenär gruppersom
till alkoholen olika aspekter mindre utvecklad.I dettaförhållande samman-ur

försummas. Kvinnornasspeciellt viktigt kvinnoperspektivethang detär att
oftaskiljer sig från orsakerna till missbruk olikaalkoholkultur männens, är

därför viktigt både och kvinnor specialstude-liksom effekterna. Det är mänatt
specifika kvinnoproblemOm sådana särstudier finns det riskgörs attenras.

eftersom undersökningar ofta från mansperspektiv.skyms utgårmännens ettav
för gravida kvinnors alkoholvanorockså det intressetycksDet tyvärr somsom

1980-talet har minskat ökat problemetfanns i början än trots attav snarare
lika då.förmodligen minstär stort somnu

alkoholkonsumtionensutveckling liksom konsekvenser förForskning omom
förändringari alkoholpolitikenalkoholvanorna av

självklart centralt därvid betydelseförsta, DetDetta ärär stortema.ett av
utvecklingen registrerade försäljningenuppmärksamma inte bara denatt av

ioregistrerade. vidare viktigt förbättra de dagden Det äräven attutan av
och deras föränd-bristfälliga kunskaperna alkoholvanomamycket om om

åldersgrupper, olikaolika delar befolkningen olika köns- ochringar i av
etniska och olika delar landet.socioekonomiska olika grupper avgrupper,

olika befolkningsgrupperockså viktigt undersökaDet är att reagerarom
alkoholpri-förändringar alkoholpolitiken, förändringarolika på t.ex. avav

uppvisakort tid kanSärskilt gäller detta ungdomsgruppen påsomserna.
ändringar i alkoholvanor.stora

mörkertaletForskning kring

för mörker-alkoholkonsumtionen, det s.k.oregistreradeDen svararsom
förbör bli föremålmycket viktig studera ochtalet, komponentär atten

försöka kartlägga hurforskningsinsatser. gäller då bl.a.speciella Det att
den.konsumtionen och vilkaden oregistrerade är styrparametrarstor som

bryggareföreningen, Vin Sprit och Folk-Svenska ABSystembolaget,
stude-forskare med syftehälsoinstitutet har tillsammans attutsett en grupp

mörkertalet. troligtföreslå olika studier Detproblematiken och är attavra
olika forskningsprojektfram förslagkommer läggadenna att somgrupp

det finns anledning effektuera.att

alkoholskadornas utvecklingoch socialaForskning kring de medicinska

Även väsentligtgrundläggande betydelse. Detdetta område ärär attett av
olikautvecklingen mellanskillnader imöjligheterna analyseraöka att

alkohol-viktigt forskningsområdespeciellti befolkningen. Ett ärgrupper
förebyggas.detta problem kanfoster och hurkonsumtionens inverkan på
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också viktigt utöka studiernaDet de problemär barn ochöveratt som
andra anhöriga till alkoholmissbrukare råkar för hur dessa prob-ut samt

förebyggas minskas.lem kan eller

Fördjupade studier alkoholkonsumtionens utveckling olika alkoholkul-iav
turer

Området tillhör de angelägna forskningsområdena. Det kun-mesta av
skaperna alkoholkonsumtionen återfinns på aggregerade nivåer,om men

individuellaalkoholbruket har och subkulturella variationer börvilkastora
studeras närmare.

Speciellt viktigt följadet ungdomarnas alkoholvanorär och studeraatt att
hur deras attityder och beteende utvecklas, sprids och olikapåverkas av
faktorer. Skillnader mellan och kvinnors alkoholkonsumtion, attity-mäns
der och utveckling alkoholvanor också intressant uppmärksamma.är attav

Utvärdering och sekundärpreventivaprimär- insatser.av

Allmänt i dag kunskaperna effekterna sådana insatserär brist-sett om av
fålliga. gäller effekterDet såväl informationskampanjer eller andraav
breda primärpreventiva satsningar effekter olika primär--typersom av av
eller sekundärpreventivt motiverade insatser i skolan, arbetslivet, inom
hälso- sjukvården eller socialtjänstenoch liksom andra lokalt förebyggan-
de verksamheter i myndigheters eller frivilliga organisationers regi. Den
förändrade alkoholpolitiska situation Sverige inför ställer inte barastårsom
krav allmänt förstärkta insatser för förebyggapå alkoholskador; densett att

framförställer allt krav finna och genomföra sådanapå åtgärderatt som
har chans bli verkningsfulla och kostnadseffektiva.störst äratt mestsom

kunskapsmässigaDen basen för den medvetna val mellangöraatt typen av
olika insatser saknas i utsträckning i dagsläget.typer storav

Även här bör utgångspunktenvara studera hur förebyggandeden verk-att
fungerar i olikasamheten kvinnormän, åldersgrupper, socioeko-grupper

etniskanomiska osv..grupper, grupper
En kraftigt ökad satsning utvärdering olika förebyggandepå verksam-av

framstårheter alltså i hög grad angelägen. samtidigt under-Det måstesom
utvärdering samhällsinsatserstrykas detta slag metodmässigtäratt av av en

uppgift, varförsvår utveckling utvärderingsmetoder högt priori-är etten av
forskningsområde.terat

Behandlingvorskning

finns slutligenDet skäl peka betydelsen förstärktpå behand-att av en
lingsforskning. sociala medicinskaDen och behandlingsforskningenär vik-
tig uppmärksamma. Att stimulera till intensifierade studier vård ochatt av
behandling framstår angelägen uppgift. Bland detär väsent-annatsom en
ligt få ökad kunskap sambanden mellan olika inslag i be-vården ochatt om
handlingen sidan och utfallet den finnså å andra. Aven här det anled-ena
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i olika befolk-utfalloch dessbehandlingenstudiernautföra såning attatt
grupper kansocioekonomiskaochålders-köns-, stu-t.ex.ningsgrupper

deras.

alkoholforslmingFörstärkt5.3

forsknings-starkabehovetangåendesynpunkterdeutgångspunkt frånMed av
kommissio-forskningsområdensomangelägnaoch särskiltfler tjänstermiljöer,

inrikt-långsiktigaför densamlatböruttryck åt,här har ettgett programnen
fram.alkoholforskningenningen tasnuav

föreslår:Kommissionen

samarbe-förarbetauppdragmedenlighet sittiFolkhälsoinstitutet, attAtt
berörda for-medsamrådtillinitiativolika sektorer,mellan etttarte

CAN, Sys-Socialstyrelsen,däriblandskningsråd och övriga intressenter,
Landstingsförbundet, iKommunförbundet ochSvenskatembolaget samt

för for-övergripandetillframkommasyfte gemensamtett programatt
arbets-Syftet böralkoholomrâdet. ävenskning inom att omenasvara

utformafinansiärbör varjeDärefterolika finansiärer.mellanfördelningen
samrådetresultatetredovisabörFolkhälsoinstitutethandlingsplan.sin av

alkoholforskning.förökadebehovochför regeringen resurseravange

långsiktigaalkoholforskningenssikte påskulle alltsåarbetesådantEtt ta
uppbyggnad.ochinriktning

bety-detforskningsområdena ärde berörda storvissadet gällerNär avav
stånd itillkomma ävenkanforskningsresursernaförstärkningdelse att aven

effekter påeventuellakringforskningHärvid delstidsperspektiv.kortett avses
alkoholpolitiken,delsförändringariföljdtillalkoholskadorochalkoholvanor av

förutformasbästpreventiva insatserolika attkring hurforskning typer av
begränsadei dag vissaFolkhälsoinstitutet disponeraralkoholskador.förebygga

inriktning. Motdennamed bl.a.forskningsprojektfinansieringför avresurser
dessaangelägetdetalkoholpolitiska läget ärdet attbakgrund resurser nuav

förstärks.

föreslår:Kommissionen

forskninginitieringförförstärker sina insatserFolkhälsoinstitutetAtt av
angáende huralkoholområdetdelsförändringar inomförväntadekringdels

alkohol-förebyggaförutformasbästpreventiva insatserolika atttyper av
skador.
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5.4 Förslag rörande statistikområdet

Som framhållits tidigare godär löpande alkoholstatistik betydelse förstoren av
kunna följa utvecklingen inom alkoholområdet. föreståendeatt De förändringar-
inom det alkoholpolitiska området skärper kraven dennapå statistik. Somna

framgått redovisningen i avsnitt 5.2 produceras statistik relevans förav av
alkoholområdet olika intressenter, utifrån respektive intressents kunskaps-av
behov; försäljningsstatistik viktigt planeringsunderlag för bl.a. System-ger
bolaget och statistiken trafiknykterhetsbrottslighetenöver för Vägverket medan
uppgifter sjuklighet och dödlighet i typiskt alkoholrelaterade sjukdomarom

viktiga data iutgör Socialstyrelsens och hälso- och sjukvårdens planerings-
verksamhet för någranämna exempel. Men dessa olika statistiskaatt serier-

därutöver viktigautgör delar underlaget för övergripande analys alko-av en av
holkonsumtions- och alkoholskadeutvecklingen.

Enligt kommissionens mening bör hela detta spridda statistiska underlag blinu
föremål för samlad bedömning dess relevans och dess kvalitet utifrån deten av
generella behovet följa och analysera alkoholutvecklingen. Som tidigareatt

har speciell kommitténämnts Genomförandekommittémlagt förslag tillen ett
hur den riksdagen beslutade omfördelningen för den statligaav ansvaretav
statistiken skall genomföras. Kommittén har dock inte inom sitt uppdrag gjort

inträngandenågon behovskartläggning den genomgång redovisas iutan som
kommitténs skall allmän strukturering olikarapport användar-ses som en av
behov och krav.

Beställaransvaret innebär dock beställarmyndigheten skall beakta behovenatt
sådan statistik inom andraäven sektorer.av

Inom det beställaransvaret ingår för kvalitetskontroller, be-ettnya ansvar
hovsanalyser den statistik beställaransvaret omfattar. Detta kommerosv. av att
innebära de enskilda delarna alkoholstatistiken kommer följasatt attav upp ur
dessa aspekter respektive beställarmyndighet. Men alkoholstatistiken bestårav

många delar med olikamånga statistikansvariga myndigheter inblandade.av
Den bör också grunda sig på konsumtionsundersökningar ligger utanförsom
den officiella statistiken. Det viktigtär kan erbjuda aktörerna inomatt man
alkoholområdet och andra intressenter samlad redovisning statistikenen av
inom området på så heltäckande möjligtsätt beskriver utvecklingenettsom som

alkoholkonsumtionen, dess effekter respektive andra viktiga aspekter påav
problematiken.

Någon ansvarig för den samlade alkoholstatistiken finns Olika myndigheter
för olika delar den. Inom dessa delar skall relevanta uppföljningarsvarar av

kvalitetskontroller utföras. Det ingår i Folkhälsoinstitutets uppdrag följaatt
utvecklingen inom alkoholområdet och för relevant information till olikasvara
avnämnare.
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Kommissionen föreslår:

samlade behovetmed detleder arbetetFolkhälsoinstitutetAtt överatt avse-
samråd medfå uppdragbör i ialkoholomrâdet. FHIstatistik inom att

Systembolaget,alkoholmyndigheten, CAN, Väg-denSocialstyrelsen, nya
och Lands-KommunförbundetBrottsförebyggande rddet, Svenskaverket,

med deprogramrád för alkoholstatistikmJl., skapatingsförbundet ett
kan överenskommasstatistikomrádenandraavgränsningar gentemot som

oberoende statistikprodueenter.ochberörda beställarmyndighetermed

i möjligasteomläggningar statistikeneventuellaunderstrykasbörDet att av
inte försvåras.jämförelser tidbör så övermån göras att

statistiken, ocksågrundvalbör slutligen också påFolkhälsoinstitutet menav-
utvecklingen alkohol-löpande följakunskapsärskilda studier och avannanav -

utvecklingeni vilkenårligen framläggaskador ochkonsumtion och rapporten
hittills har fullgjort detinstitutet,ligger redan påbeskrivs. uppdragDetta som

med CAN.samarbetei
aktualisera fråga gällersammanhangvill i dettaKommissionen även en som

följa försäljningsutvecklingenlöpande statistikenutifrån denmöjligheterna att
närvarande redovisasi det olika länen. Förnationelltinte bara ävenutan
försäljning ochförsäljningsstatistik länsvis. DenSystembolagets även av
inte via Systembolagetoch alltsådirekt frånskerstarköl restaurangernasom -

redan i dagför landet i dess helhet. Dettaenbart utgörredovisas däremot en-
alkoholutvecklingeni lä-analyseramöjligheternabegränsningallvarlig attav
eftersom ökad deli framtiden,Problemet kommer accentuerasatt avennen.

fram-Systembolaget.ske vid sidan Detdå kommeralkoholförsäljningen att av
försäljninginte bara Systembolagetsbakgrund angelägetdennastår attmot som

länsvis.fortsättningen redovisasalkoholförsäljningiallutan

Kommissionen föreslår:

utreda hur sådanalkoholmyndigheten uppdragidenAtt att engesnya-
komma till stånd.försäljningsstatistik lämpligen kanfördeladlänsvis
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andeförebyg6 Det
ocharbetet ma-

metoder

nivåerPreventionens olika1

kan be-skadeverkningaralkoholensarbetet för begränsaförebyggandeDet att
riskermotverkaförhindra eller över-olika nivåer. Man kandrivas många att

människor beter sig påhindra sättuppkommerhuvud ettattatttaget genom
situa-i riskfylldamotverka de hamnarför hälsan ellerinnebära riskkan attsom

exempel sådantprevention. påstadiet Ettdet förstationer Det är ettetc. av
alkohol-och inomvaccinationskampanjernadearbeteförebyggande är stora

informationskampanjer.generellaochåldersgränserområdet t.ex.
människorMålgrupp för arbetetminska riskerna. ärvillnivåPå nästa man

alko-innebär då minskaPreventionviss risksituation.befinner sig i attensom
sinskadorinte har fått någraholkonsumtionen hos denna ännu avsomgrupp,

få det.riskerarkonsumtion attsommen
uppkommit, och då detalkoholskadorvi till den nivå dåSlutligen kommer

ifråga.blir alternativt botaskadornaförhindra värre,gäller attattatt personen
tredjeminska risken föralla nivåer tillpreventionensyftarDessutom attatt

alkoholbruk, behövereffekternade akutaskadas. gällerDet ett somavman
trafikolyckor.riskabla nivåer våld ochsynpunktfrån medicinskpå t.ex.vara

medicinen talanivåindelningenbrukar inomstödMed tre typer avommanav
prevention.

riskfylltingriper innanprincip innebäriPrimärprevention ettatt mansom
börjat uppträda.tillstånd

individerhosförsöker minska riskenSekundärprevention där somman
situation.sig i riskfylldbefinner en

individrehabilitera skadadellerförsöker botadärTertiärprevention enman
skadorna.minska konsekvensernaeller av

fältet kan ocksåmedicinskatill enbart detinte begränsatResonemanget är utan
inteviktigt ärområden. Det gränsernainom andratillämpas är att notera att
utslagområde ocksåinsatser inomflytande ochganskaabsoluta ettattutan ger

de olikaflerockså äninsats kanandra områden. Enpå representera en av
prevention.typerna av
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En övergripande diskussion förebyggande insatser förmåste det förstaom
klargöra det handlar minska rekryteringen till riskgr-attom om av personer en

eller minska riskgruppens alkoholkonsumtion. Det gäller här valet mellanupp
primär- och sekundärprevention. Diskussionen förmåste det andra hålla isär
förslag hur den preventiva strategin skall till.gå handlarDet då väljaattom om
mellan generella insatser eller selektiva insatser riskgrupperna. De generel-mot

insatserna kan ha mål både befolkningennå helhet ochellerattsom som
riskgrupper. kan alltsåDet finnas inslag både primär- och sekundärpreventi-av

element i den generella preventionen den riktar sig till, alternativt gårva men
via, hela befolkningen och kan därför kallas befolkningsansats. riktadeDe
insatserna alltid delar befolkningen, oftast riskgrupper, och därföravser av
benämns denna för riskgruppsansats.typ ansatserav

6.2 Befolkningsstrategier
Traditionellt har svensk alkoholpolitik byggt på kombination olika åtgär-en av
der. De generellt förebyggande insatserna varithar dominerande. Bakom detta
ligger inte bara övertygelsen befolkningens medelkonsumtion påverkar risk-att

insiktenockså befolkningssansats faktisktutan attgruppernas man genom en
kan nå dem med alltför hög alkoholkonsumtion.Exempel sådanapå generel-en

alkoholpolitiskainstrument alkoholmonopolen,alkoholskatterna,är öppethål-
landetiderna, etableringskontrollernaoch reklambegränsningarnaDessa restrik-
tioner har också kompletterats med generella informationsinsatser.

6.3 Riskgruppsstrategier
olika riskgrupperTvå kan urskiljas. Den bestårtyper av ena gruppen av perso-

uppvisar riskfyllt beteende, dvs. konsumerar mycket alkohol. dettaIettner som
fall består insatserna i få vederbörande minska sin konsumtion.att att

Den andra består i och för sig kanske inte dricker mycketav personer som
alkohol, olika anledningar bör försiktiga med alkohol.extremtmen avsom vara
Alternativt bör de inte alls konsumera alkohol, sig eller i vissapermanentvare
situationer. Det sig s.k.rör sårbara barn och ungdomar, kronisktom grupper;
eller akut sjuka, för vilka alkohol ytterligare belastningär samten personer
med speciell fysiologisk konstitution.

Ibland den förhöjda risken tidsmässigtnär eller situationsmässigtär avgränsad
kan det finnas skäl tala sårbara situationer. Bilkörning och kvinnorsatt om
graviditet exempeltvå på sådana sårbara eller riskfylldaär situationer. En
speciell kategori barn och anhöriga till missbrukare inteär bara risklöpersom

själva börja överkonsumera och missbruka alkohol, befinner sig iävenatt utan
förhöjd förrisk andra allvarliga sociala och psykiska problem.typeren av
vissaI situationer bör alla frånavstå alkohol. Kravet nykterhet i trafiken är
tydligt exempel. Den svenska alkoholpolitiken har vid sidan sin generel-ett av
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inrikting också inriktat sig på och för s.k. punktnykterhet.argumenterat
Direkta ingrepp den dricker för mycket alkohol mycketärmot ettgrupp som

viktigt inslag i alkoholpolitiken. de generella åtgärderna riskerarDå försva-att
i samband med europaintegration, blir det nödvändigt förstärkat.ex. attgas, en

riskgruppsansatserna. iMen dagens alkohopolitiska situation kanäven vi kon-
hel del dricker för mycket de generella förebyggan-statera att trotsen personer

insatserna.de finns potentialDet utnyttja inom sjukvården, i förstastor atten
hand primärvården. Men inom psykiatrisk vård och akutsjukvård, böräven t.ex.
arbetet för högkonsumenter alkohol kunna förstärkas betydligt. mycketEnav
viktig fråga hur kan lokalisera storkonsumenterna. Vi återkommer tillär man
denna problemställning senare.

6.4 Val preventionsstrategierav

6.4.1 Målgrupper
förstaEn fråga vid val strategi för förebygga problem med för hög alko-attav

holkonsumtion vilken målgrupp vi vill Vi ha klart förär nå. måste vilkenoss
vi skall vända till och villvad åstadkomma. Ar målet främstattgrupp oss

minska rekryteringen till riskgrupp populationen normalbefolkningen.är Etten
skäl för vända sig till normalbefolkningenär syftet minskaärannat att att att

skadorna såväl i riskgrupp bland normalkonsumenterna. inte obetyd-Enen som
lig del de alkoholbetingade skadorna drabbar nämligen individer med relativtav
måttlig alkoholkonsumtion.För varje individ med måttlig alkoholkonsumtionär
visserligen risken liten råka för alkoholrelaterat problem, efter-att ut ett men

drickerdet så många måttligt, blir utfallet ändå denär s.k.stortsom som
preventiva paradoxen.

Argumenten för riskgruppsstrategi tydliga; minska det riskabla alko-är atten
holbruk redan finns. Vi inriktar minska drickandetpå i den kvanti-attsom oss
tativt ganska begränsade konsumerar del den totalastorgrupp, som en av
mängden alkohol. Med isolerade insatser till riskgrupperna blir oppositionen

alkoholpolitiken mindre.också Som tidigare framförts har satsningarna påmot
riskgruppsstrategi, inom primärvården, inte varit speciellt tydliga ocht.ex.en
finns förstärkadet goda skäl insatserna för påverka storkonsumenterna.att att

Effekterna härav bör inte underskattas.
skadeverkningarMen målet minska alkoholens kan inte enbartnåsatt genom

storkonsumenterna reducerar sin alkoholkonsumtion. långsiktigtFör nåatt att
krävsdetta mål också nyrekryteringentill storkonsumenter mins-att gruppen av

kas. flera skäl till alkoholpolitikens målgrupp inte baraDetta kanär ett attav
storkonsumenter eller särskilda riskgrupper. framgångsrik alkoholpoli-Envara

tik kan aldrig utformas hänsyn till befolkningen helhet eftersomutan stor-som
konsumenterna rekryteras den allmänna befolkningen.ur

redovisade det förebyggandeDen på arbetets målgrupper ligger välnu synen
i linje 1992 fastställdamed den WHO europeiska aktionsplan alkoholmotav

omfattar såväl befolknings- riskgruppsstrategier.som som
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Angreppsstrategi6.4.2

vik-sekundärpreventiva arbetet direkt riktat högkonsumenterna ärDet ettmot
förebyggande alkoholpolitiska arbetet och detta förstär-tigt inslag i det måste

ibland det, målgruppen i det preventiva arbetetkas. Men kan även när är en
finnas skäl rikta sig till totalpopulatio-begränsad storkonsumenter, attgrupp av

fråga till början bör ställa sig i valet mellan eller kom-viktigEn man ennen.
och befolkningsstrategi huruvida riskgruppensbinationen riskgrupps- ärav en

beroende eller oberoende normalbefolkningens.omfattning och beteende är av
existerar bör i första handOm reellt orsakssamband överväga attett man

befolkningen. Saknas samband eller bedöms sambandetinrikta sig på hela vara
riskgruppsstrategi föredra.kan attsvagt varaen

finnas mellan riskgruppen normalbe-inget orsakssamband skulle ochAven om
finnas anledning rikta sig till be-beteende kan det ändå helafolkningens att

riskgruppsstrategiytterligare förutsättning för nämligenfolkningen. En är atten
lokaliseras Vi vilka i risk-kan och nås. måsteriskgruppen veta personerna

och vi kunna dem.måste nåärgruppen
detta inga problem. Vi vilka barn ochFör vissa sårbara är ärvetgrupper som

till dem via skolan. Genom hälso- ochungdom och kan direkt vända t.ex.oss
kroniskt sjuka undvikakan de och akut börsjukvården nå mångaman av som

måttliga i sin alkoholkonsumtion. då det gäller de medeller mycket Menvara
belastning eller individer generellt har hög alkoholkon-konstitutionell som en

annorlunda tillvida dessa inte direkt lokali-sumtion saken så många ärär att av
utmärkerbesöker inte sjukvården för sina alkoholproblem och deserbara. De

alkoholkonsumtionen.beteende kan kopplas tillsig inte någotgenom som
riskabel alkoholkonsumtion myckethögkonsumenter medMålgruppen ären

villi och kan i Om nå denna måstedag ännu störrestor morgon. gruppvara
professionella vårdpersonal, lärare, elewårdspersonal,olika ar-grupper som

personaladministratörer utveckla metodarsenal.betsledare, Det ärstorosv. en
i det sekundärpreventiva arbetet.viktigt dessa personalgrupperatt engageras

Metoder de kan använda för upptäcka och tala med dem de möteratt somsom
alkoholkonsumtionsin yrkesverksamhet och har riskabel måstei ut-som en

gravida kvinnor dröjer det innan de besökervecklas. Vad gäller t.ex. ett tag
får den information behöver dem tidigtmödravårdscentralerna och nåsom

metoder riskgruppen utvecklas.graviditeten. Aven här måste bättre nåunder att
direkt och påverka risk-Parallellt med arbetet förbättra metoderna nåatt att

också arbeta med befolkningsstrategi, med målsättningenbörgrupperna man en
konsumtion. generella insatserriskgrupperna, de med hög Denå t.ex.att som

ofta faktisksyftar till få storkonsumtionen har inte inverkannågon påatt ner
kan naturligtvis finnas principiell motviljaandra storkonsumenterna. Detän en

regleringar. regleringarna inskränkerbefolkningen Men mångahos mot av
möjligheter till inköp eller konsumtion ganskaegentligen normalkonsumentens

restriktioner selektivmåttligt. prisregleringar. Många berörEtt undantag är en
föralkoholkonsumtionens omfattning avgörandedel konsumenterna, där ärav

skall restriktionen eller inte. exempelfaktiskt beröras Ettav enom man
systembutiker,strategi försöket med lördagsstängdasådan är permanenta-som
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flesta normalkonsumenter planerar sinade resultaten. Dedes gynnsammap. g.a.
lördagsstängningen förmodligen inte innebäralkoholinköp sådantpå sätt attett

problem för dem.några större

6.4.3 Aktörer

framför via lagstiftningnationella nivån kan statsmakterna allt inkl.denPå
skattelagstiftning förebygga och motverka alkoholskador. Ett komplement till

information både till allmänhet och till nyckelpersoner. Här har bl.a.detta är
myndigheter viktiga uppgifter. kan sig nationellaflera centrala Det röra om

utbildningssatsningar. Sådanakampanjer i massmedia också centralamen om
Ävennaturligtvis regionala och lokala samarbetspartners. deaktiviteter kräver

verksamhet kommer bli viktigare i framtiden.ideella organisationernas änatt
nivån i första hand landstingen har förden regionala detPå är ansvaretsom

hälsoarbetet, innefattande alkoholpreventionHälso- och sjuk-det förebyggande
regionalt de samhällsmedicinska enheter-vården har viktig roll, bl.a. genomen

framför lokalt primärvården.allt genomna men
inom alkoholpolitiska fältet skiftande. vissainsatser det IKommunernas är

alkoholpolitiskaprogram antagits, medan i andrahar kommunerkommuner man
sådana och därmed lagt fast kommunalinte utformat några någonännu program

alkoholpolitiskaområdet. förebyggande arbetetgrundsyn det Det lokalt mås-på
Socialtjänstensförstärkas och detta kräver kommunalt arbete ärte engagemang.

i kommunal verksamhet bör alkoholmiss-naturligtvis viktigt ävenmen annan
bruket kraft motverkas.med

tillövergripande kommunala nivån kommunernas inställning ochPå den är
Ävenserveringstillstånd viktigt alkoholpolitiskt inslag. tillsy-behandling ettav

betydelsefull.ärrestaurangernaavnen
insatser arbetsplatserna och i skolan synnerligenPå det lokala planet påär

förebyggandebör det arbetet stödjas.viktiga och alla nivåerpå
vill starkt betona det lokala arbetets betydelse. Den nationellaKommissionen

ansvarsfull alkoholkultur.alkoholpolitiken skall bl.a. bidra till skapa Iatt en
det förebyggande arbetet ske lokalkultur sedan det pådenna måste mesta av

nivå, med centralt stöd.må vara

6.5 strategiEn samlad

särskilda insatserVad hittills skall inte uppfattas argument motsagtssom som
olika riskgrupper sekundärpreventiv riskgruppsansats. Tvärtom börriktade till

alkoholförebyggandetillmätas kraftigt ökad vikt i detsådana ansträngningar
alkoholpolitiken befinner sig iarbetet. det brytningsskede den svenskaI som -

verkande restriktionernafinns risk för del de generelltdär det atten en av
denna tydligare. Detförsvagas framstår viktenkommer ännuansatsatt av-

för minska enbart denunderstryka strategifinns dock skäl till attatt att en
otillräcklig.riskfyllda konsumtionen är
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alkoholpreventiva arbetet, alla nivåer,viktigt framhålla det påDet är att att
inteuthållighet. Snabba och lätt uppnådda framgångar kan förväntas.kräver stor

såväluthållighet krävs, vilket ställer krav på aktörerEn stor stora som resurs-
beviljande myndigheter.

alkoholpolitiken i fortsättningen inriktadframtida bör alltså påDen även vara
befolkningen. förebyggande insatserna riktaderiskgrupperna hela Desåväl som

intensifieras och i dessa ansträngningar arbetethögkonsumenterna bör ärmot
alkoholkonsumtion mycket viktig ingre-fram indikatorer för högmed att ta en

diens.
alkoholvanorstrategi i syfte påverka hela befolkningens måste dockEn att

följandeligga till grund för alkoholpolitiken bl.a. skäl:i framtidenäven av

för-för framgångsrika intensiva insatser riskgrupperFörutsättningarna mot
alkoholkultureni samhället samtidigt utvecklas i liberalkraftigtsämras om

riktning.

ibland via totalbefolkningen eftersomriskgrupp gå2. För nå måsteatt manen
lokalisera ellerinte alltid möjligriskgruppen avgränsa.är att

prisregleringar, detaljhandelsmonopolåtgärderna, i formDe generella av
restriktioner, beskrivits i tidigare kapitel, har visat sigoch andra varasom

effektiva.mycket

minska alkoholens skadeverkningarAlkoholpolitikens mål bör4. attvara
förebyggande arbete blandlång sikt. Huvudsyftet medsåväl på kort ettsom

riskfylld alkoholkonsumtion.minska antalet medstorkonsumenterna är att
riskerna för rekryteringmålet samtidigtFör uppnå måsteatt perso-av nya

generella alkoholpolitikenminskas. Därför dentill denna måstegruppner
i framtiden.restriktiv utformning ävenges en

Samti-insatserna förstärker varandra.ihåg de olikaVi bör också komma att
kan arbetetförstärka riskgruppsansatserna såbefolkningsinsatser kandigt som

människor berörs och i bästafå spridningseffekter allamed riskgrupper så att
fall påverkas.

alkoholkonsumtionär resultatinternationellt lågSverige harAtt ettsett aven
nivåer. deninsatser olika Detsamverkande på många ärmånga sammantagna

ochförhållandevis låg konsumtions-återspeglas ipreventionsstrategin som en
i vården ochbefolknings- riskgruppsstrategierskadenivå. såväl ochI om-som

i olika situa-kategorier människorriktade till olikainsatsernaär avsorgen
förorda enbartanledning denbakgrunden finns det ingentioner. denMot att ena

framtiden gäller detstrategin. iandra förebyggande Aven tvärtomeller den att
med samti-olika nivåer och mångapluralistiskt arbetssätt påförena dem i ett

digt engagerade parter.
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6.6 Informationsinsatser

Alkoholpolitiken syftar till minska alkoholens skadeverkningar bådeytterst att
kort och lång sikt för konsumenterna och deras omgivning.på innebärDetta

försök minska andelen har riskabel konsumtion delsatt personer som en genom
minska dessas konsumtion, dels minska riskerna för nyrekryteringatt attgenom

till Riksdagen hardenna mål angivit alkoholkonsumtionenskallattgrupp. som
minskas från 1980 till 2000år år med minst 25 procent.

kan dessa mål den restriktiva alkoholpolitikenHur nås luckras tillom upp
följd svensk europaintegration grundsten bör fortfarandeEn lagarav en vara
och restriktioner därfördels dessa visat hög effektivitet, dels därför deatt att
sänder signaler vilken alkoholkultur önskvärd. Trafiklagstiftningenärom som
kan analogi. Det torde omöjligt få bilisterna sakta ned påatt attses som en vara
farten hastighetsgränserna samtidigt radikalt höjs. Påståendet torde gällaom
oberoende vilken massmedial eller informationsinsats Pågörs.av annan som
motsvarande blir det mycket alkoholpolitiska regleringarsätt svårt ersättaatt
monopol, åldersgränser, höga priser etc. med andra åtgärder. Dels har restrik-
tioner betydligt kraftigare inverkan konsumtionen massmedialaän t.ex.
kampanjer, dels liberalisering ikommer dessa avseenden också få infor-att en
mativ effekt. Människor påverkas till ändra sitt beteende och tillatt en mer
positiv attityd till alkohol.

Viktiga delar svensk alkohollagstiftning kan upprätthållas oberoendeav av
vid inköpEU, åldersgränser och servering alkoholdrycker, begräns-t.ex. av

ningar alkoholreklam och reglerna trafiknykterhet.av om
Samhället bör också andra bidra till skapa alkoholkulturpå kansätt att en som

motverka riskabla konsumtionsnivåer. Generella informationsinsatser kan för-
modligen inte påverka människors alkoholkonsumtionpå något påtag-ensamma
ligt undantag inomEtt kan skolansüramar kunskaper, diskuterasätt. attvara ge
attityder och värderingar och beteenden. riktad information,Avenpröva annan

till gravida kvinnor kan effekt. Information tillgod riskgrupper kant.ex. ge
också tänkas ha indirekta effekter normalbefolkningen informationpå t.ex. om
alkohol graviditet,och alkohol och trafik Sannolikt kan brettosv. man genom
upplagd informationsverksamhet dels skapa för lagar restrik-ochacceptansen
tioner syftar till nedbringa alkoholens negativa konsekvenser, delsattsom
förstärka trender återhållsamma alkoholvanort.ex. människorsmot mer genom
ökade intresse och för sin hälsa. inslag kan betonaEttstörre attansvar vara
idrott och motion inverkanoch dess hälsan och sambanden med måttfullhetpå
i konsumtionsvanor, inklusive alkoholkonsumtion.

Kommissionen arrangerade tillsammans Folkhälsoinstitutetmed under hösten
1993 seminarium med svenska informationsforskare, alkoholforskare ochett
praktiker arbetar med information speciellt i hälsofrågor. Vid seminarietsom
bedömdes informationen relativtha begränsade effekter. En allmän mening var
samtidigt det finns vissa saker kan och bör Kunskap alko-göras.att som om
holkonsumtionen i form medicinskaoch dess konsekvenser, och socialaav
skador, bör spridas till befolkningen helt hittills.på Man ansågsätt änett annat
det också mycket viktigt förmedla kunskap motiven bakom gällandeatt om
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betydelsefullt detminst ansågsolika åtgärder betytt. Intelagstiftning vadsamt
länder. Sverige harSverige och andramellanskillnaderinformeraatt omvara
begränsade skadordettaalkoholkonsumtion och tackjämförelsevis låg vareen

tilltendensdiskussionenfinns i den allmännaländer.andra Detjämfört med en
främstgällerfaktiskt underlag. Denharnegativism,överdriven ettsomen

Sverige jämfört medalkoholsituationeniochalkoholpolitiks effektersvensk
andra länder.

olika trenderfördeldrautgångspunkt börviktigEn att somavvaraannan
de harinternationellt. Under årennationellt ochfinns ett nyttsenaste t.ex.

högmed traditionellti länderi länder,vuxit fram många ävenhälsomedvetande
uppgift förviktigFrankrike. Det måstealkoholkonsumtion, t.ex. vara ensom

fördjupat hälsotänkandetilltill denna tendensknytainformationsarbetet att an
överkonsumtion kan dåskadliga konsekvensernaförstärka den. Deoch att av

och motion.rökning, kosthälsoaspekterkopplas till andraäven t.ex.som
exempel näm-följs olika Ettinformationen på sätt.viktigtDet är att somupp

följs med lokalaoftaolika livsmedelannonskampanjer kringndes uppsomvar
seminariet anfördes ieffektiva. Påsamlade insatsernadå blir deinitiativ. Först

analogihögertrafrkomläggningenkampanjen kringsammanhangflera som en
skulleoch huralkoholområdethända inomkan kommatill det att mansom

kommadet viktigtvissa likheterfinns ärsituationen. Dettackla attkunna men
information hadehögertrañkkampanjensuppbackningden starkaihåg avsom

deproblemenalkoholfrågantrafikövervakning I är motlagar, attett avosv.
kan det finnasalkoholrestriktionernaförsvagas. Däremotsvarandetrafiklagarna

högertrafikomläggningen ochmedinslag från arbetetkopieraanledning att ett
alkoholforskningsområdetinformations- ochexpertis inomlandetskalla samman

för utformaarbetetalkoholförebyggandedetexpertis inomliksom stra-att en
alkoholpoli-alkoholproblemiökademed förebyggategi för arbetet ett nyttatt

läge.tiskt
detbedrivsalkoholpreventiva arbetet ärstadier detvilkaOberoende påav

nationella,nivåerallabör ske pånyckelpersoner. Dettapåverkaviktigt att
etc..i skolor Förutomarbetsplatser,i olika miljöer pålokala ochregionala,

journa-användas. Politiker,utbildningsprogramolikainformation kan typer av
och andrainom fackligaledaretjänstemän,sjukvårdspersonal, lärare,lister,

mål-viktigaoch personal ärockså ägareorganisationer restaurangernasmen
utbildningsprogram.olikaför typer avgrupper

verkningar kandessalkoholen ochinformationspridaEtt sätt var-att varaom
alkoholhaltigamedförpackningaroch andraflaskor, burkarallapåningstexter

1989sedan november måsteregel ochinfört sådanUSA hardrycker. I enman
innehåller alko-USA ochsäljs iförpackningburk ellerflaska,varje somannan

alkoholgraviditet ochalkohol ochangåendemed varningstextförseddhol vara
högkonsumenter,de flesta,utvärdering har visat ävenoch trafik. En att var

varningstexten.positiva till
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6.7 Befolkningsinsatser

6.7. l Inledning
Syftet med åtgärder riktade till hela befolkningen försökaär få den delsatt att
bibehålla låg konsumtion eller nyktert leverne, delsen minskaett konsum-
tionen den ligger i övre förgränsen vad normalt kallasom för riskkonsum-som
tion. Vi kan betrakta medborgarna samlad och utifrån dennasom en grupp
utgångspunkt försöka påverka dem i alkoholrestriktiv riktning. På den natio-en
nella nivån metodernaär dels centrala ingrepp i form olika restrik-typerav av
tioner, restriktiv prispolitik,t.ex. dels generellt riktad information.en Aven
läkares, distriktssköterskors m.fl. insatser inom primärvården for begränsaatt

riskabel konsumtion kan signal till fler deen än direkt berörda hållavara en att
konsumtionen och på måttlig nivå for inte äventyra hälsan.nere atten

dettaI sammanhang det likaär viktigt betrakta restriktionernaatt infor-ettur
mationsperspektiv. Lagar och regler, rör alkoholpriser, tillgänglighet,som
åldersgränser intesätter baraetc., gränser har även starkt informativtutan ett
innehåll. Det alkoholpolitiskaklimatet har betydelse för människansstor sätt att
bilda sig uppfattning godtagbara dryckesmönster ochen hur honom villom
hantera alkoholen. Lagar och förordningar bidrar till skapa detta klimat.att

Ett viktigt inslag i detta sammanhang tidigareär, nämnts, delge män-som att
niskor korrekt kunskap. Till del kan kanske detta syfte nås med nationellaen
satsningar, i mycket hög utsträckning måste ocksåmen arbeta direkt medman
dem vill nå.man

Människor Vhar mängd olika sociala roller: yrkesrollen, familjerollen,en rollen
föreningsmänniska Om informationen riktassom etc. direkt till människornai

deras naturliga sociala sammanhang kan goda resultat nås detnär gäller att
sprida kunskaper alkohol och påverka attityder till alkohol.attom

De viktigaste människans sociala primärgrupperna,ärav vilkagrupper av
familjen intar särställning. Föräldrarna och andra nära anhörigaen är mest
betydelsefulla då det gäller uppfostra den människanatt till socialunga en
varelse. Via mödra- och barnavårdscentralerna MVC, BVC och via skolan
kan föräldrarna nås. MVC och BVC-tiden erbjuder tillfällen påverka för-att
äldrarnas alkoholvanor. Skolan inteär bara viktig detnär gäller påverkaatt
barnen till vettigt förhållande till alkoholenett också, via Hem-utan ocht.ex.
Skolaföreningarna, detnär gäller påverka föräldrarnas attityderatt till alkohol
och till ungdomars alkoh0lkonsumtion.Flera undersökningarvisar föräldrar-att

attityder och beteenden visavi barnens alkoholvanornas starkt påverkar barnens
förhållande till alkohol.

6.7.2 Hälso- och sjukvårdens insatser

Hälso- och sjukvården de viktigasteär aktörerna detnär gäller missbruks-en av
förebyggande insatser såväl generell riktad Detta sammanhängerav art.som
inte bara med sjukvårdshuvudmännens formella för sjukdomsförebyg-ansvar
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framförsjukvården,ochhälso-medocksåhälsovårdåtgärder attgande utan
mycketharprimärvården,inom stordistriktssköterskorochläkareallt en

allmänhet.bredförtroende hosåtnjuterochkontaktyta stortett en
förebyggandegenerelltdetinsatsersjukvårdensochhälso-Omfattningen av

landstinglandsting. l mångalandsting tilldel frånhelvarieratordeplanet en
detrollviktigmotsvarande närsamhällsmedicinska enheternaspelar de en

l dettahälsoutvecldingeni regionen.analyseraochkartlägga samman-gäller att
dennabakgrundalkoholskador. Motalkoholkonsumtion ochbelyses avhang

alkoho-informerarregionaltochpersonalen lokaltviktigtdetkunskap omär att
delsinformatörer,delsverkaranställdaskadeverkningar. De somlens som

samverkansgrupper.sakkunniga imedicinsktellersammanhållande
sjukvårdshuvudmän läggersamtligaangelägetdetKommissionen attanser

generella insatsersåvälinsatser,missbruksförebyggandevid somviktstor
insatserriktadealls uppkommeralkoholproblemmotverkatillsyftar somattatt

till fram-Utsikternamissbrukare.blirriskbrukareförhindrasyftemed attatt
alkoholskadeverkningarsocialamedicinskasåvälökatorde avgång somom

belysta.blir
åtgärder. Det ärdessafokuseraytterligaremöjligaflera vägarfinns attDet

utarbetatsjukvårdshuvudmännenviktigtmeningkommissionensenligt att
vilketvilka sättvikt och påfrågansklargöralkoholpolitiskaprogram, mansom

viktigtSärskiltsjukvård.inomframför allt öppenförebyggande,arbetaattavser
beställ-fördebudskap ifårprimärvård systemochsjukhusdetär sammaatt
påverkastarktsig kunnavisarvilkavårdproduktionbetalningochning nuav

innehåll.vårdarbetets
husläkar-inom detfinnsinsatsersådanaökadetillmöjligheterBetydande nya

tillknutnaalla medborgaresåkommer attdettaGenom gott varasomsystemet.
denallmänmedicin. Iinomsigspecialiserati typfalletharDenneviss läkare.en

människantill helauttalatyrkesroll liggerläkarens attallmänpraktiserande se
be-patientensföranlettde krämporbaraintelivssituation,och hennes som

individ-basåtagande ägnai husläkarensockså attliggersök. Det omsorg
förtalarskälmening starkakommissionensenligtfinnsprevention. Det som

idagfallettordevanligenvad tarutsträckning äniläkare större varasomatt
läkarepatientrelationenGenompatienten.medalkoholfrågor att avses-upp
läkarenförincitamentgodafinnas att,det dessutomtid, börunder långvara

mindreelleranamnes,historiasjukdomenssin analysiled merett avsom
sjukdomssymptomförhindrasyfteialkoholfrågor, att somgenerellt attta upp

viktigtdetsammanhang ärdettaIalkoholkonsumtionuppstår.medsambandhar
distriktssköter-alkoholförebyggande arbeteti detinsatserframhålla somatt

arbete.roll i dettaviktigdeframledes harutför. Avenskorna en
inom allled öppennaturligtbliralkoholsamtal ettbörMålet att omvara

vård.psykiatrisk Dettaochsomatiskinom slutenocksåsjukvårdochhälso- men
medicinskaalkoholensmedvetandetallmännadettill ökabidraförväntas att om

skadeverkningar.
viktigaverksamheter,motsvarande ärellersamhällsmedicinska enheternaDe

alkoholmissbrukarepotentiellanyrekryteringförhindravad gällerbåde att av
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och intensifiera insatserna för förhindraatt högkonsumenter bliratt miss-att
brukare. Ofta besitter dessa enheter unik sakkunskap alkohol ochen om om
lämpliga metoder. En möjlighet förstärka sjukvårdshuvudmännensatt före-
byggande insatser alltså dessapå enheter, i avsiktatt satsa devore t.ex.mer att
skall kunna undervisa vidareinformatörer eller fungera stöd för husläkarna.som

Ett väsentligt problem utbildningenär läkare, sjuksköterskoratt och övrigav
sjukvårdspersonal behandlar alkoholfrågori alltför liten omfattning. De ökade
insatser förväntas från inte minst husläkarnas sida talar entydigt för för-som
stärkningar såväl vad gäller grund- och specialistutbildning fort- ochsom
vidareutbildning.

Vid Karolinska institutet infördes 1983 två veckors utbildningi beroendefrå-
inom för läkarnas grundutbildning.l utvärdering utbildningengor ramen en av

visade det sig läkarna mycket nöjda med utbildningenatt och betydligtvar mer
intresserade de kollegerän fått begränsad utbildning i beroendefrå-som en mer

Utvärderingen betonardock vikten grundutbildningenföljsgor. medattav upp
andra insatser Aven på andra ställen, LundMalmö och Göteborg,t.ex.senare.
har lagt in samlade och utökade undervisningsmoment rörande alko-man mer
holproblemi läkarutbildningen. Ett viktigt exempel kanannat nämnas deärsom
utbildningar folkhälsovetenskap eller motsvarande anordnas olikapå håll,som

vid Nordiska Hälsovårdshögskolani Göteborg, Karolinska Institutetex. i
Stockholm och vid Umeå Universitet. Dessa utbildningar bred kunskap iger en
förebyggande arbete.

6.7.3 Arbetslivets insatser

arbetsplatsenPå har goda möjligheter upptäcka, förebygga, motverkaattman
och initiativ till behandling alkoholmissbrukta tidigt stadium. Det börettav

huvuddelen storkonsumenterna ochnoteras att missbrukarna, inte minst deav
dolda missbrukarna, har arbete till.gå Man kan dockett kompletteraatt
bilden med ytterligare understryka för detatt även tidigt förebyggandeatt alko-
holpreventiva arbetet denär påverkan kan ske arbetsplatsen synnerligensom
viktig. Arbetsgruppen viktigär referensgrupp för alla har arbete.en ettsom
Både den formella och den informella strukturen inbegriper den enskilde in-
dividen i ömsesidigt samspel. Arbetsplatsensett alkoholkultur blir därmed en
viktig referensram för människornas förhållande till alkohol. En restriktiv håll-
ning till alkohol med ovillkorliga krav nykterhet i arbetet, bidrar till att
upprätthålla alkoholrestriktiv kultur i samhället.en

Det finns flera goda skäl försöka motverka alkoholproblem via arbetslivet.att
Ur humanitär och ekonomisk synvinkel det viktigtär verka förebyggandeatt
och insatsergöra i tidigt skede. Arbetsmiljölagen,att lagenett allmän för-om
säkring och lagen anställningsskydd, förutsätter arbetsgivaren vidtarattom
alkoholförebyggande åtgärder.

Det har gjorts och förvissogörs mycket inom svenskt arbetsliv för att motver-
ka alkoholmissbruk. Det viktigtär i tidigt skede och inteatt baraettman agerar
då odiskutabelt missbruk föreligger. Trots deett goda insatserna från arbets-
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alkoholförebyggandeförpotentialarbetslivetsviktsida detlivets är attstorav
fallet.vad ärutnyttjasarbete kan än som numer

såväl deförebyggande insatsernadedet angelägetKommissionen attanser
tillräcklig omfattning. Enarbetslivetriktade inom är ut-generella de avsom

alkoholkonsumtion skall före-ingenbörför insatsernagångspunkt attvara
intefritidenalkoholkonsumtion sker pådenarbetstid ochunderkomma att som

arbetet.inverkar på
arbetslivetolika delargjorts inomhittillserfarenheterUtifrån de anseravsom

rekommenderas.arbetsmetodik kanföljandekommissionen att
policy ochutarbetaarbetsplats ärbör påförsta görasDet att enenensom

arbetstagarorganisationerocharbetsgivarepolicyn,Genomhandlingsplan. som
igenom och kommadiskuteramöjligheterfinnsutarbeta tillsammans,bör att

beskrivabör konkretHandlingsprogrammetfrågor.i svåramångaöverens vem
tillpraktiken skalli gå väga.och hurskall managerasom

missbruk och högkon-först upptäckerdeofta ärArbetskamraterna, somsom
och vad de kanskadar kroppenalkoholökad kunskap närfåsumtion, måste om

till den drickerviktigt stödkanArbetskamraterhjälpa.förgöra ett somatt vara
vårdinsats, understöd- ellertillmotiveragällerbåde detför mycket, när att en

återkomstframför allt, vidoch,institutionvistelseeventuellbehandling och
ochförtroendevaldaFackligtbehandling.rehabilitering eftervid fortsattoch

särskild utbild-fåmåstenyckelpersonerskyddsombudkanske särskilt är som
exempelvisviaarbetsplatstill alla påspridasinformation behöverning, enmen

anställda,arbetsplatsträffar med allagenomförcheferarbetsplatsträffar. Om
vidkanskallhurmedvetenhetentidigt ochkan starta ageramanomprocesser

påtagliga resultat.mycketmissbruksproblem ge
hur alkoholkon-sittkunskapökadarbetsledare behöverChefer och ansvar,om

finns påtidiga teckenvilkaoch beteende,påverkar kroppsumtionsnivåer som
Deproblem uppstår.kanböroch vad göras närberoendeellermissbruk som

företräda-med fackligasamverkanmöjligheter tillsigbehöver också lära att se
missbruks-medtill medarbetareerbjuda stödmöjligheteroch företagets attre

hurKunskaper möterföretagshälsovården.viaproblem, en an-mant.ex. om
sig ochförberederoch hurmissbruks-beroendeproblemställd med ge-man

förutsättning.medarbetaresamtal med ärframgångsrikanomför enen
fungerarföretagshälsovården,personalvälutbildad påGenom ar-somsom

s.k.del i dealkoholkonsumtionentaskanstödresurs,betsplatsens som enupp
medRådgivningssamtalarbetsplatser.vid delhälsoprofiler görs perso-ensom

tidigterbjudafinnsoch möjligheterigång snabbtkommakani riskzonen attner
underlättakanobjektivafinns ocksårehabilitering. Idagstöd eller test som

företagshälsovårdens arbete.
viktigmycketföretagshälsovårdenföretag kansmåFör anställda vara en

skall kunnaföretag avsättalitetorealistisktDet är tro att ettatt resurserresurs.
utbilda chefer ochhandlingsprogram,policy ochhand utarbetaför att egen

företagshälsovård ellerkunnigaktiv ochMednyckelpersoner motsvaran-etc. en
föroch materialmed kunskaperhjälplilla företagetdetkande ävenresurs

viktigt företagshälsovår-skäldettabl.a.arbete. Detsitt förebyggande är attav
försvagas.den
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En tydlig ansvarsfördelning och med för arbetstagar-representanteren grupp
organisationer och arbetsgivare, utvecklar kunskaper och driver arbetetsom
med motverka missbruk oftastär nödvändig. kanatt Det skyddskommittén,vara

det kan också särskild arbetar med detta. viktigasteDetmen vara en grupp som
det iär ingår från bådeatt arbetsgivar- och arbetstagar-representantergruppen

sidan. Om företaget anslutetär till företagshälsovårdscentral bör denäven vara
representerad i Erfarenheter visar särskild för alkohol-attgruppen. en grupp
och narkotikafrågor ofta föredra,är eftersom frågor kring alkoholbrukatt och
inte minst missbruk- och beroendeproblem oftast prioriteras bort i allmäntmer
orienterat arbetsmiljöarbete.

Det kan fördel för arbetsplats ansluten till något deattvara en en vara av
finns. Dessa kan erbjudaresurscentra handledning vidresurscentrasom utar-

betande policy och handlingsplan, tillhandahålla skräddarsydda utbildningarav
och informationsmaterial, stöd och fortbildning till den har drivage attsom
alkoholfrågornapå arbetsplatsen Några sådana exempel Alna-verksam-ärm.m.
heter i landet och enskilda konsulter.ute

Förbättrad samverkan mellan arbetsplatser och berörda instanser socialtjänst-
hälso- sjukvårdenoch och försäkringskassan bör eftersträvas fören, uppnåatt

bättre resultat och lägre kostnader för sarnhällsekonomin.
Kommissionen företag och förvaltningar bör ha handlingsprogramattanser ett

med bl.a. informationsinsatser olika slag. Högkonsumenterna skall ägnasav
speciell uppmärksamhet. Från ledningshåll bör tydligt krävas alkoholfrihet på
arbetet. arbetstidPå skall inte någon alkoholkonsumtion tillåtas. Om detta följs

med tydlig och klar hållning till alkohol i olika situationer kommer dettaupp en
kunna bidra till minskad konsumtion.att

Det viktigtär lokalt och nationellt stödja det alkoholförebyggandeatt arbetet
på arbetsplatserna. Detta bör ske i samarbete med arbetsgivare, arbetsgivar-
organisationer och fackliga organisationer stöd till projekt ochsamt genom
utbildning tillhandahållandeoch expertis. Alkoholen och arbetslivet behand-av
las FÖRE-inärmare särskilt kapitel i kommissionens delbetänkandeett ATT
BYGGA ALKOHOLPROBLEM SOU 1994:26.

6.7.4 Organisationers insatser

familjen,I i sjukvården och på arbetsplatsen kan människor nås i sinavuxna
Ävenolika sociala roller. föreningslivet, i vid mening, når många människor

och kan spela viktig roll i det alkoholpolitiska arbetet. Det bl.a. viaen var
nykterhets- och arbetarrörelsen, för sig eller i aktioner,var gemensamma som
vi fick folkresning alkoholproblemeni slutet l800-talet.mot Men deten ärav
inte bara aktiva propagandister föreningslivet spelar roll. Försom som en
många människor föreningarär viktiga referenspunkter. Nykterhetsrörelsen,
idrottsrörelsen och fackliga organisationer kan medveten hållning igenom en
alkoholfrågan spela viktig roll för människors förhållande till alkohol. Dettaen
gäller inte minst vid sviktande arbetsmarknad, där många människor haren
förlorat sin vanliga sociala referenspunkt arbetsplatsen. De betydande statliga-
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frivilligor-policynuttryck förorganisationsbidragen ärkommunala attoch ett
Bidragsgivarnaverka.möjlighetergodaochstödjasbör attganisationerna ges

denlinje medligger idenverksamheten såkrav påställakunna attdockbör
alkoholpolitiken.lokalarespektivenationella

projektbefolkningsinriktadeLokala6.7.5

landstingensochbeskrivit kommunernassammanhangi olikaharKommissionen
viktigtnivåer. Detolika äralkoholskadeförebyggande arbetet påi detinsatser

förebyggandedel detnivånlokaladendet på storframhålla är avatt ensomatt
social-inomarbetehandlar detsidankommunaladenskall ske. Påarbetet om

erbjuda kommu-ocksåarbetsplatserlokalaskola och på attoch itjänst ommen
sunda livs-valtillmöjligheternaunderstödjerfritidinvånare avsomennernas

alkoholen.förhållande tillhälsosamtinkluderande ettvanor
samhällsmedi-inom desjukvården, delsdels inomskerinsatserLandstingens

inomhälsoutvecklingenbevakarmotsvarande. Dessaellercinska enheterna
ochalkoholendatadärfolkhälsorapporteroftaproducerarochlandstingen om

alkohol-åtgärderkanUtifrån dessa mot t.ex.effekter ingår.dess rapporter
befolkningsinriktad nivå.vidtasproblem en

kommunershandlararbetet änalkoholförebyggandelokaladetMen om mer
aktiviteter inomständigti landet pågårUteinsatser.ordinarielandstingsoch

tillsyftarorganisationerolikainomfritiden, attskolan,arbetslivet, osv. som
karaktär utgörmycket olikaproblem. Dealkoholorsakade ärförebygga menav

alkoholförebyggandeverksamheten.lokaladengrunden för
nivånpåverkar påfaktorerolikamångatidigare framgåttDet är somsom

möjligheterolikadet mångafaktorer finnssamspeldettaalkoholskadorna.I av
utbredning. Enskadornasochkonsumtionsmönsterpositivt påinverka spe-att

underinrymmaskunnaskullealkoholförebyggande arbetelokaltciell form av
folkhälsoarbetelokalti dennaaction.community Kärnanbeteckningen typ av

minskatförförutsättningarför skapasamlat ettutveckla attär ettatt program
intefaktum detdetbaseras påSådanadroger. attalkohol ochbruk programav

alkholkonsumtionbidrar till högfaktorerindividen knutnatillenbart är som
socialabeakta såsomförhållandenviktigaandrafinns mångadet attattutan

alkohol ochtillgänglighetvarierandeochalkoholkulturerlokalamönster, aven
andra droger.

insatser.hälsofrämjandeförebyggandesåvälomfattarFolkhälsoarbete som
hälsofrämjande arbeteutvecklingensvenskaochinternationellaDen serav

folkhälsanförbättradärigenomochpåverka sin hälsamöjlighetmänniskors att
mobiliseringmedverkan ochdelaktighet,perspektivväsentligt. I detta ärsom

utvecklatssamhällsarbetemetoder förSverige harnyckelbegrepp. Iviktiga som
hanteraförmågamänniskorssyfte stärkaisociala arbetetdet attdel atten av

ochutvecklingen1970-talet skeddeproblem. Underochutmaningarvardagens
80-Under slutetsocialtjänsten.främst inommetoderdessatillämpningen avav

lokalainom detmetoderliknande använts1990-talet harbörjanochtalet av
MalmöStockholm,projekt ialkoholförebyggandeinombl.a.folkhälsoarbetet

Oland.och på
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förEn utgångspunkt lokalt folkhälsoarbete och samhällsarbete de problemär
förekommer lokalt. lokalt folkhälsoarbeteEtt kräver initialt engageradesom

människor, utvecklar verksamhetsidé andra för ettsom en som engagerar ge-
arbete i det lokalsamhälle avgränsningen förutgör verksamheten.mensamt som

Dessa kan ha sin bas inom olika kommunala förvaltningar t.ex. soci-personer
altjänst, skola, fritid, kultur landstingsverksamhet t.ex. primärvård, psykiatri,
sarnhällsmedicinfolkhälsoenhet eller frivillig organisation. En bärandeen
tanke skapa brettär bland invånarna och bland verksammaatt ett engagemang
inom lokalsamhällets vård och service för mål. Befolkningensgemensamma
deltagande förutsätts successivt kunna utvecklas till människorna verk-ägeratt
samheten, dvs. har central roll i genomförandet arbetet. viktigtEtt drag,en av

förstärker genomslagskraften och trovärdigheten i lokalt folkhälsoarbete, ärsom
olikamånga aspekter inta bara fråga eller hälsorisk behandlas.att Deten en- -

i naturligt helhetssammanhangär ungdomars bruk och missbrukett som av
tobak, alkohol och droger kan förebyggas.

Metodiken i lokalt folkhälsoarbete är på respektfullt olikasättatt ett genom
pedagogiska och mobiliserande insatser skapa bland människorengagemang

berörs olika problem och risker. Verksamheten baseras ofta påsom av en
kombination insatser hela befolkningennå och riktade insatser förattav attmer

särskiltnå eller sårbara En metodutveckling inom detta områdeutsatta grupper.
angelägen för bättreär på kunnasätt ochmöta olikaatt ett engagera grupper

såsom tonårsflickor, tonårspojkar, invandrargrupper, ochresurssvaga grupper
människor för hälsorisker. Folkhälsoinstitutet bör olikautsatta påsammansatta

medverka till förstärktsätt metodutveckling inom området.en
Ett lokalt folkhälsoarbete har sin särskilda betydelse det gäller insatsernär för

minska den sociala ojämlikheten i sjuklighet och i viss gradatt missbruk.även
Även boendesegregationen mindre i Sverigeär i flestade andraän länder,om
finns den här; olika befolkningsgrupperäven fördelar sig olika bostads-över
områden. segregationen kan olika förhållanden, etnicitet in-t.ex.avse om-
vandrare främst bor i vissa bostadsområden; ålder det inär bostads-några-
områden bor många äldre medan främstandra bebos barnfamiljer; ellerav unga
samhällsklass arbetare ochnär högre tjänstemän tenderar bo i olikaatt-
bostadsområden eller stadsdelar.

segregationen varierar mellan olika geografiska områden, och den skapar
olika förutsättningar och möjligheter det gällernär nå olika befolknings-att

Ett lokalt folkhälsoarbete eller samhällsarbete utformas olika igrupper. men
nära samverkan med de boende. Verksamheten utvecklas basenpå av en ge-

metodik, frånutgår lokal problem- och resursanalys, socialmensam som
mobilisering och nätverksskapande, förmedling kunskap och medvetenhetav
bl.a. kan metoder för social marknadsföring tillämpas olika verksamhe-samt

för skapa lokalsamhälle levaär En utvecklingter att ett lokalgott attsom av
policy för alkohol och droger, våldsförebyggandemm. förekommer led isom
sådan verksamhet. Konkret kan det handla allt från arrangerandet.ex.om av
träffpunkter för social drogfria diskotek, begränsningari serveringsamvaro, av
alkohol till ungdom, till systematiskt alkoholanamnes vid hälsokontroller.att ta
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projekt på-befolkningsinriktadelokaladeInriktningeni många stora somav
och med olikaalkoholkulturenlokalapåverka denbl.a.i Sverige ärgår att

marknads-exempel kanSom nämnasalkoholkonsumtionen.minskamedel
vid inköpåldersgränseralkoholpolitiska insatser,generellaföring ex.av

och själv kanvilkenmetod medinformationochserveringoch var enom en
viktigt inslag.ocksåUtbildningalkoholkonsumtion. ärsin etttesta

ekonomis-såvälfordraslokala verksamheteroch etableringutvecklingFör av
metoder. Deti adekvataoch färdighetkunskappersonellaochka somresurser

metodutveckling ochför fortsattgodaförutsättningarna ärviktigtsåledesär att
projekt ökas.lokalastödet tillatt

situationerochSårbara6.8 grupper

Trafikanter6.8.1

sigtrafikonykterhet har visatförstraffalkohol ochtrafik ochLagregler varaom
alkoholförebyggandegenerellai detsignalviktigtydlig och ävenmycketen

alkoholkonsumtion ibetydligt högre änmedi ländergällerarbetet. Detta även
Sverige.

hand skärptshar efterReglernalagbrott.sedan längeTrafikonykterhet är ett
i de flesta andraområdet strängare änlagstiftningen på ärsvenskadenoch

straffansvaretrattfylleri ochförregelmässig påföljdFrihetsstraffländer. är en
in-de tidigtblod,alkoholkoncentrationeni förarenstilldirektknyts genom

förverka fordonmöjligtlagstiftningen. Deti ärpromillereglernaförda att som
alkoholhalteni förarens utand-användaochtrafiknykterhetsbrottvidanvänts att

rattfylleri ochsvårighetsgrader:indelas i tvåbevismedel. Brottenningsluft som
rattfylleri.grovt

promillehalt skall uppnåsvissföralkoholförtäring krävsHur attstor ensom
avsevärd mängdförtäringdet krävsgenerellt. Klart ärintekan att av enanges
Ofta1,5. måstepromillehaltikommaalkohol för t.ex. manatt avupp en

starksprit.35förtäringmedräkna uppemotaven
iakttag-belysa de ärockså någotsammanhang börI detta symptom somman

frånredovisning hämtadFöljande äralkoholkoncentrationer.vid olikabara
översikt.TrafiknykterhetkompendiumAndreassonsRunemedicine dr h.c. en

Uppmärksamhetsstörningarpromille0,3-0,5
Hämningarna släpper

minskarAnsvarskänslan
precision i rörelsernaMinskad

pratsamhetOkad

förekommaTalstörningar kanpromilleO,5-0,8
förlängdpåtagligtReaktionstiden är

Känslokontrollen avtar
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0,8-1,5 promille Samtliga ovanstående tilltarsymptom
Gångsvårigheter inträder
Svårigheter stå upprättatt
Talet blir ofta lallande

bör här framhållasDet berusningpå har samband med mängdatt symptomen en
faktorer exempelvis dricka och därmed förmågan tåla alkoholatt attvanan- -
och de individuella variationerna mycketäratt stora.

Att alkoholförtäring ökar risken för trafikolycksfall väl känt frånär bl.a.
undersökningar olycksrisker. Från blodalkoholkoncentrationpå 0,5av en pro-
mille ökar genomsnittligt olycksrisken. Risken ökar progressivt och intesett
proportionellt med högre blodalkoholhalt. Riskökningen vid och blod-en samma
alkoholhalt varierar emellertid bl.a. beroende trafikförhållandenpå och alkohol-

Risken kan bedömas dubbelt förså med blodalko-storvanor. vara en person en
holhalt 0,5på promille jämfört med alkoholfri förare. Sammanfattningsvisen
kan tala följande riskökningssiffror SOU 1970:61 ff:77man om se s.

vid 0,5 promille i genomsnitt-
vid 1,0 promille mellan 2 och 18,-
vid 1,2 promille mellan 2,5 och 35 samt-
vid 1,5 promille mellan och 50.4-

omfattandeEn utländsk studie den Grand Rapidundersökningen- tyders.-
alkoholhalter 0,8på promilleöver dominerande olycksfaktor.är Det haratt en

också gjorts undersökningar hur riskökningarna fördelar sig på olika ålders-om
Det har därvid framkommit riskökningar inträder vid lägre koncent-attgrupper.

ration alkohol i blodet i åldersgruppen 18-24 år i övriga åldersgrupper.änav
har visat sigDet de genomsnittliga alkoholkoncentrationerna hos dematt som

misstänks för trafiknykterhetsbrott mycket höga.är En andel de förarestor av
dödas i trafiken här i landet alkoholpositiva och flertaletär dessa harsom av en

alkoholkoncentration överstiger 1,0 promille i blodet.som
Riksdagen har nyligen med anledning regeringens förslag i propositionenav

Grovt rattfylleri beslutat skärpningar trafiklagstiftningen propm.m. om av
199394:44,JuU 1. De reglerna trädde i kraft den februari1 1994.nya

propositionenI understryker regeringen trafiknykterhetsfrågan under långatt
tid har stått i förgrunden det gällt förbättra trafiksäkerhetennär i land.vårtatt
Visserligen har Sverige vid internationell jämförelse god situation detnären en
gäller trafiknykterheten. Detta innebär emellertid inte vi kan slå tillatt oss ro,

det, och framställningen fortsätter:sägs

Dels trafiknykterhetsarbetetmåste bedrivas fortlöpande för situationenatt
inte skall försämras det finns idag, enligt Vägverkets bedömning, en-
oroande tendens till ökad körningonykter bland dels bör alltmänyngre -

möjligt förär ytterligare ökagöras nykterheteni trafiken och min-attsom
ska de alkoholrelaterade trafikolyckorna.

Enligt gjorda uppskattningar begås varje mellanår och fyra miljonertre
trafiknykterhetsbrott- många dessa brott begås tidigareav av personer som
kört berusade skadasoch eller dör varje år, enligt den officiella statisti--
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falldär itrafikolyckorvid000och 2500 vartmellan 1ken, en avpersoner
dödadeantaletverkligaalkoholpåverkad. Detvaritmisstänks haförarna

realitetendock itordetrafikolyckoralkoholrelateradevidskadadeoch vara
vidtagnaföljaktligenTrafiknykterhetsbrotten utgör trotsbetydligt större. -

samhällsproblem.betydandealltjämtåtgärder ett-
påverkaslåter sigtrafiken någotinykterheten ärframhålls ocksåDet att som
Sverigesfunktionmoralbildandeochlagstiftningsåtgärder. Den somnorm-av

under-således intehaft skalltrafiknykterhetslagstiftningrelativt strängasett
rattfylleri-skärpningdet,tvekaningen sägsheller attDet ärskattas. avenom,

allmänheten.stöd hosbrettharlagstiftningen ett
alkohol-trafiknykterhetsbrott harförfängelsedöms tillFlertalet dem somav

fårdet utdöms,fángelsestraffet, närviktigtdärför ettproblem. Det är att
innehåll.meningsfullt

strafflagstiftning förskärptåtgärdviktigvälframhålls så attVidare att somen
upptäcktsrisken.ökatrafiken tordeinykterhetenförbättra attvara

haroch ungdomarbarnfostrareföräldrarnaframhållerRegeringen att avsom
itrafiksäkerheten. Det ärökamedi arbetetbetydelsefull rollmycket atten

grundläggas.samhället måsteiför reglernarespektenhemmet som
till 1,0rattfylleri sänksförgränsvärdetinnebärLagändringen grovt pro-att

gällerdetmotsvarande sätt närGränsvärdet sänksblodet.alkohol imille
literalkoholmilligramfrån 0,75utandningsprovmedskerkontroller persom

polisenreglernainnebärVidareliter.milligramtill 0,5 attutandningsluft per
alkoholutandningsprov.generell rätthar att taen

rattfylleri hardöms fördeflertalet grovtkäntvälDet är att sompersonerav
trafiknykterhetsbrottslingarfángelsedömdainnebärBeslutetalkoholproblem. att

principbehandling. Ialkoholawänjandeigenomböranstaltstidenunder en
trañknykterhetsbrott gåkriminalvårdsanstalt förallabör taspersoner som

kri-ankommer påbehandlingsprogram. Detalkoholavvänjandeigenom ett
in-Betäffandeutvecklaminalvårdsorganisationen närmareatt programmen.

värdetordepropositionens 39: Detiföljandeanförsriktningen omvara av
tillochinnehållvarierat ävenvissi mån anpassatkan ha varaettprogrammen

fullt utbyggdi fråga. Enkommavistelsetider kanvarierandede program-som
tillRattfällekursernafrån de s.k.fältkunna öververksamhet bör spänna ett

målet.behandlingseffektkraftfull ärdärintensivpåverkansprogram meren
in-intagnadömda ochrattonykterhetförviktigt deutomordentligtDet är att

behandlingsprogram.delta imotiverasdividerna att
sina brott. DessarattfylleristernadedelEn person-uppreparstor grovaavav

underlätta möj-skalllagändringgenomfördbilar. Enfråntas sinakunnabörer
forverkade.fordonförklaraligheterna att

bedömning brottenskärptinnebärvilketändratsbrottsbalkenharVidare aven
sjukdom,eller när gär-kroppsskadavållande tilldöd ochvållande till annans

skallSådana brotttrafrknykterhetsbrott.medsambandibegåsningarna som
berusad.gärningsmannenhuvudregel bedömas vargrova omsom

därför iRegeringen sägerpropositionen.inte ibehandlasKörkortfrågor pro-
till-bil i berusatkördeförslagnej tillellervarkenpositionen attett somom
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stånd skall få sitt körkort återkallat, dock med vissa undantag.
Den starkt ökade trafiken fritidsbåtarmed och antalet alkoholrelaterade båt-

olyckor har gjort det rimligt ställa frågan promillegränser böratt om samma
gälla vid trafik till sjöss till lands. Reformen innebär ställning inteattsom
tagits till fasta promillegränser skall införas för sjöfylleri. Däremotgrovtom
har maximistraffet för sjöfylleri höjts till Vidaretvå år. skall Brottsföre-grovt
byggande rådet få i uppdrag utvärdera de nyligen ändrade sjöfylleribestäm-att
melserna.

Inom polisväsendet har tid intensifieratpå och effektiviserat poli-man senare
övervakning trafiknykterheten.sens av

Enligt kommissionens bedömning ligger de genomförda skärpningarna av
trafiknykterhetslagstiftningenväl i linje med kommissionens överväganden och
förslag framtida alkoholpolitisk strategi.om en

6.8.2 Gravida kvinnor

Alkoholkonsumtionenbland kvinnor ökar och då huvudsakligen bland de unga
Årkvinnorna. 1968 svarade kvinnorna för 20 den totala alkohol-procentca av

konsumtionen föroch 1990 30år mödravårdenInom detärprocent.ca numera
minoritet patienterna de aldrig dricker alkohol. Det äratten av som uppger

således rimligt ifrånutgå de allra flesta blivande mödrar har etableratatt att ett
konsumtionsmönster då de skriver sig vid mödravårdscentralen. Minst 1-2

alla gravida beräknas ha allför hög alkoholkonsumtion underprocent av en
graviditeten Billinger, Hägg, Undén 1986: Vägen till verkligheten, vilket
innebär deras konsumtion förenad med riskerär i första hand för fostret.att
Denna beräkning förefaller försiktig.vara

Trots sambanden mellan fosterskador och alkoholmissbruk har varitatt
vetenskapligt kända sedan slutet 1800-talet, har det inte funnits tillförlit-av

Årliga diagnosmetoderi drygt 20 1973än år. betraktas genombrottsårmer som
för diagnostisering FAS Fetalt alkoholsyndrom, vilket samlingsdiag-ärav en

för främst skador: tillväxthämning, skador centralapåtre typernos av nervsys-
och karaktäristiskt utseende med missbildningar ögonskador.temet ett samt

Omkring 100 nyfödda barn i Sverige får varje diagnosenår FAS. Ytterligare
200-300 barn föds varje med mindreår allvarliga skador, likvälca som ger

handikapp, till följd moderns alkoholmissbruk under graviditeten. Okadeav
diagnostiska ansträngningar kan komma öka antalet upptäckta fall ytterliga-att
re.

FAS flerahar forskare beskrivits den tredje fostertragedin istoraav som
modern tid efter upptäckten samband mellan fosterskador och Röda hund påav
1940-talet och Neurosedynkatastrofen l960-talet. Numera kan de alla före-
byggas.

Utöver det lidandesvåra många de FAS-skadade barnen får utståsom av
sinunder tillkommer höga kostnader föruppväxt, samhället för deras vård och

behandling. Familjesociala mottagningen Huddinge sjukhus, där bedriv-man
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till drygtuppskattat dessa kostnaderharspecialistmödravård för missbrukare,er
jämföras medålder. Det kantill 18barn, årsmiljoner kronor mot-4 uppper

Ungefär kost-000 kr..340för friskt barnkostnadersvarande ett sammaom
där deSoS-rapporten 1993:11fram till iAllebäck och Nybergnader kommer

600 000 USvarje FAS-fall tilllivstidskostnaden förberäknar ca
de gravidakvinnor innanangeläget alla ärordmed andraDet är attytterst -

gravidi-vid alkoholbruk underförvilka risker fostretinformeras utsättsom-
information.del sådansjälvfalletbörAven mänteten. av

till allasida bör rikta sigfrån skolansprimärpreventiva insatsernaDe ung-
vilkasaklig informationoch innehållagymnasiethögstadiet och pådomar i om
vilardricker alkohol. Härblivande modernför fostret, då denfinnsrisker som

undervisar i naturorien-och de lärareskolsköterskanpåtagligtett somansvar
landstingen kansocialtjänst ochsociala Aven kommunernasterande och ämnen.

ungdomsmottagningar ellerfunktion,primärpreventivavgörandeha genomen
fritids-bland ungdomar elleruppsökande verksamhetverksamhet t.ex.annan

verksamhet.
cns-skador riskerashjärnskador ochskadornaallvarligasteEftersom de

alla kvinnor idet viktigtgraviditeten,månaderna ärde förstaunder atttre av
fostret.skadliga inverkan påalkoholensfår kunskapbarnafödande åldrar om

flaskor och burkarvarningstextform påiInformationen kan t.ex. av enges
mjölkförpack-information påalkohol ellerinnehållerför drycker genomsom

ningar.
få saklig informationgravid kvinnafaktum bör varjegraviditetenDå är ett

vilka skador fostretfostret, ochalkohol påverkarmödravården hurfrån somom
kvinnans kunskaper,frånInformationen bör utgåför.riskerar utsättasatt egna

ochVad hon redan,alkoholbruk.situation och hennesindividuellahennes vet
alkohol Ar detanvänder honsammanhangsin kunskap vilkahon fåtthur har

viktigthondricker Detalkohol mycket ärfrån Hurför henne avståsvårt att
blivande fadern.deninformation nårdenna ävenatt

aldrig fördettidigarekonsumtionsmönster ärkvinnansOavsett hur sett ut,
varjebör betonasgraviditeten. Detalkohol underanvändasluta attattsent

viktig för fostret.alkoholfri dag är
vilkakunskaperha sådanagravida kvinnor skallallaMålet bör att omvara

frivilligtdegraviditetenalkoholbruk underförenade medrisker är attsom
graviditetenoch de betraktaranvändningfrån allväljer avstå attatt ensom

alkoholfri period i livet.
anpassadindividuelltallmän,räcker kanskeflesta kvinnordeFör menen

för förmåsinsatser avståytterligareandra behöverinformation, medan attatt
kvinnordock allavem krävsvemupptäcka ärfrån alkohol. För attatt som

i sekundärpre-erbjudande hjälpinsatsergrundinformationfår samt omsamma
etc. kvinnan såtelefonkontakt ön-hembesök, närtätare besök,ventiv form

för-insatser intimtsekundärpreventivaprimär- ochavseendedettaskar. I är
ord: attmed följande vågauttryckte dettamödravårdsöverläkarebundna. En se

erbjuda.hari relation till vadstår attman
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Samtliga ipersonalgrupper kommer kontakt med den blivande modernsom
ha tillräckliga kunskaper och fungerande arbetsmetod. inte lättmåste Det ären

tala eventuella fosterskador med lycklig gravid kvinna och möjligenatt om en
med verkar nedstämd eller osäker i sin roll bliv-svårare någonännu som som

utbildning fortbildningande Här behövs grundnivå, for yrkesverksam-påmor.
och samverkan och metodutveckling lokal nivå mellan de instanserpåma som

naturlig blivandehar kontakt med mödrar.en

6.8.3 Ungdom

Inledning

viktig förUngdomar mycket målgrupp det alkoholpolitiska arbetet.är l så-en
väl de undersökningar genomförts varje 1971 i iår sedan årskurs 9 CANssom
regi, i de SIFO-undersökningarsom gjorts sedan slutet 1970-talet pekarsom av
resultaten minskad alkoholkonsumtion sedan mellanölet bort 1977togsen
och fram till 19831984 då minskningen stagnerade. Därefter har konsumtion-

varit relativt oförändrad i årskurs viss ökning berusnings-ävenen om en av
benägenheten ha inträffat de åren.senastesyns

CANs undersökning 1993 alkoholvanorna bland elever i årskursI år 9av
finner ingen förändring i alkoholkonsumtionenjämfort med före-närmastman
gående Både pojkar och flickor dricker ungefär lika ofta och likaår. nästan
mycket under de föregående ökning kvantitetenåren, ävensom om en svag av

bland flickorna. Andelen icke konsumenter 1986 32kan skönjas år procentvar
bland pojkarna och 34 bland flickorna. Motsvarande andelar 1993årprocent

30 respektive 32 Andelen drack motsvarande 18 starkspritprocent.var som
eller vid varje dryckestillfälle 1986 38 bland pojkarna och 27procentmer var

flickorna, jämföra siffrornabland med for 1993 37 respekti-procent att som var
30 Vi kan alltså märka liten ökning bland flickorna. Detta ärprocent. ettve en

resultat bekräftas andelen sig bli berusade varje ellersägerattsom av som
varje de dricker alkohol har ökat från 1986 till 1993 både blandgångnästan

pojkar och flickor. Siffrorna 1986 33 respektive 27 39 respekti-procent motvar
36 1993. tendens till ökning berusningsbenägenheten harDennaprocentve av

funnits sedan 1986.
SIFO-undersökningarnavarI alkoholkonsumtioneni åldrarna 16 24 hög-år-Årmitteni slutet i 1980-talet. 1977 drack 30 pojkarnaän procentre av ca av

och 25 flickorna i klass nio alkohol, motsvarande 25 starkspritprocent av
siffror 1986eller vecka. Motsvarande 15 pojkarna ochprocentmer per var av

flickorna och 1993 18 respektive 107 procent procent procent.av
alkoholvanorna bland ungdom förbättrades radikaltAven mellanöletnärom

bort finns data tyder alkoholkonsumtionen fortfarandepå äratttogs som
genomfördoacceptabelt hög i ungdomsgrupperna.I undersökning 1991 ien

Stockholms gymnasier med kranskommuner årskurs 2 visade det sig i vissaatt
klasser det 40 pojkarna de drack alkoholän attprocentvar mer av som uppgav

liter starksprit i månaden.motsvarande änmer en
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konsumtionsnivåer.olikagymnasieelevernaandelProcentuell medav
ochBearbetning Andersson. Nibell, POJKAR.1992 FLICKORCANav

Liter Prak-Teore-
tiskatiskastark-
linjersprit linjerel

motsvär
Botkyrka TäbyBotkyrka SthlmSthlm Täby

FPF F F P FP P

9 4liter 140 6 13 6 7 5 127 7 6

9 322 1132 16 21 80.01 25 12 18 23-
1,24 l -

34 2428 2539 34 36 33 221.25 39 28 47-
7.49 l ,

20 10117,5 20 16 16 1412 16 7 12 14-
12,49 1

18 2712 2712,5 12 6 17 8 13 15 2217-
25 1

3011 91 5 19 2 3 3 625 13 8 25

Skolan

Skolan alla ungdomar under den tid då alkoholen börjarnår bli intressant och
lockande. Då begår flertalet också sin alkoholdebut. Det viktigtär attnumera

utnyttjar skoltiden för försöka påverka ungdomarnas alkoholvanor ochattman
därmed förhoppningsvis också deras framtida alkoholvanor.

Under 1960-talet skedde drastiska förändringar i skolungdomens alkohol- och
narkotikavanor. Mellanölet introducerades bidrogoch till kraftig ökningen av

ölkonsumtion.ungdomens Det kom också alarmerande sniffningrapporter om
och narkotikamissbruk. Skolöverstyrelsen tillsatte arbetsgrupp skulleen som
föreslå åtgärder och arbetsgrupp skulle bevaka i läroplansarbe-ämneten annan

ANT-undervisning alkohol, narkotikaBegreppet och tobak detet. ersatte
benämningarnatidigare och fick förstärkt ställning i 1969ämnet läro-årsen

Eleverna skulle tillräckliga kunskaper för självaplan. kunna ställningatt tages
till bruk. skolan skulle samtidigt klart markeraMen det positiva värdet ieget

i första helthand avstår från bruket alkohol och tobak underatt man av upp-
innebar avvikelse från den äldsta undervisningstraditionenväxtåren. Detta en

frånutgick normativ modell moralisk och religiös karaktären avsom vars
budskap alkoholbruk i sig moraliskt tvivelaktigt ochär ungdomenatt attvar
därför bör påverkas avstånd från detta.att ta i
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De skolundersökningar utförts årligen i årskurs 9 har visat kraftigsom en
minskning alkoholkonsumtionen från mitten 1970-talet till början ochav av
mitten 1980-talet. Fler ickekonsumenter både bland flickor och pojkar kundeav

1987 20 procent 10 år tidigaret.ex. noteras än 9 bland pojkarna ochprocent
7 bland flickorna. Avlägsnandetprocent mellanölet förklarar hel delav en av
den minskade alkoholkonsumtionen bland ungdomen, kanske kan delmen en av
förklaringen, till antalet helnykterister ökadet.ex. såatt markant, också vara
den förstärkta ANT-informationeni skolan. Andelen någon gång prövat påsom
narkotika minskade nämligen också kraftigt under denna tidsperiod.

Riksdagen har i olika sammanhang framhållit önskvärdheten alkoholfriav en
Ävenuppväxttid. alkoholkonsumtionenär lägre i dag i mittenän 1970-om av

talet, kvarstårså del eleverna grundskolanspåatt stor högstadium konsu-en av
alkohol. Direkt oroande detär ganska många ungdomar redanmerar att i 16-

årsåldern dricker förhållandevis mängder. Av CAN drogvaneundersök-stora :s
ning avseende 1993,år framgår nämnts 18 pojkarna iattsom procentovan, av
årskurs 9 och 10 flickorna de drickerprocent alkoholattav uppger motsva-
rande 25än starksprit i månaden. Det finns all anledningmer att tro att
siffrorna högre underär delen tonåren, speciellt bland pojkarna. Dettasenare av
talar för inte minst skolan intensifieramåste sina förebyggandeatt insatser på
alkohol- och narkotikaområdet.

Hur bör alkoholundervisningenutformas Forskning i USA i början 1970-av
talet visade de elever fått goda kunskaperatt alkohol hade liberalaresom om en
attityd till alkohol och drack Det bör finnas mål med undervisningen:tremer.
kunskapsförmedling, attitydpåverkan och beteendepåverkan. Hittills, menade
forskarna, hade bara sysslat med kunskapsförmedling.man

En populär inommetod ANT-undervisningen har varit använda sigatt av
elever droginformatörer. I sin doktorsavhandling granskar Ulla Marklundsom
bl.a. utfallet sådan metod. Hennes slutsatser droginformatörernaärav en att
själva kan få kunskaper och påverkas avseende både attityder och beteendenya
vid veckas internatundervisning.t.ex. Vad däremot gäller effekterna på demen

droginformatören skall informera resultatenär betydligt svårbedöm-som mer
bara. Det enligtär Marklund mycket viktigt analyserar skallatt man vem som

informatör i förhållande till vilka de presumtiva eleverna är.vara
Analyser vänskaps- och umgängesförhållandeni klassen viktigaärav göra.att

Det kanskeär adekvat direkt de eleverpå skulleatt behövasatsamer som
information och påverkan än via derasomvägen kamrater. Omatt man nu
väljer påverka via jämnåriga kamrater blir lärarvaletatt mycket kritiskt. Det

inte säkertär de drogfria eleverna har sådanatt bland sina alkoholnytt-status
jande kamrater de kan påverka dem. Det bästa kanskeatt är välja dematt som
har stark position i drickande gäng, under kursenett påverka dem tillen hel-
nykterhet och sedan hoppas de kan behålla sin position iatt och på-gruppen
verka kamraterna.

Vad sedan gäller innehållet i undervisningen visar resultaten de undervis-att
ningsprogram visat sig framgångsrika innehåller kombinationmestsom en av
dels kunskaper vad påverkar, dels träning stå påverkan.om som att emot



målförebyggande arbetet144 Det -

varför det vanskligtällt tobaksområdethar dock ärMånga attprogrammenav
medsidan dessa resultat deandrageneralisera till alkoholområdet. stämmer

alkoholvanor ochsamband mellanundersökningsresultat pekar egnasom
har också funnitinställning till alkohol. Manochkamraternas alkoholvanor att

vill dricka lika mycketkonsumtion ochkamraternasöverskattarmånga som
alkoholundervisningenviktig ingrediens imajoritetsmissförståndet. Endessa

missförstånd.blir till dettarättaatt
roll.peka föräldrarnas Derasdet viktigt åter pådetta sammanhangI är att

alkoholvanor,attityder till barnensframförallt deras äralkoholvanor, enmen
alkoholbeteende.utvecklingviktig faktor i barnens egetav

förskolan finns riskANT-undervisningeni den DetmedVad händer ennya
läroplanen. Denstryk i denfolkhälsoundervisningen allmänt taratt nya nya

minsk-koncentration ämneskunskaper ochläroplanen kan tolkas ensom en
Ämnet idrott föreslås få benäm-sociala och fostrandening skolans ansvar.av

skapa förståelse och be-syftet bl.a.idrott och hälsa, därningen Lek, är ettatt
levnadsvanorfysisk aktivitet och sundaför regelbundenstående intresse ettsom

finns risk för ANT-undervis-välbefinnande.till och Detmedel hälsa atten
traditionellt tagit kunskap-Biologiämnet harfår tillbaka.ningen därmed stå upp

naturvetenskapligt perspek-tobak utifrånalkohol, narkotika och ett merer om
beslutad riksdageni läroplanen,finns inte alls medtiv. områdenDessa avnya

1993.i december
alkoholundervisningen harförSammanfattningsvis kan sägas att utrymmet

förringa inomhälsoundervisningen har fåttochkrympt utrymmeatt ramen
för varje skolafinns dockprioriterade.själva lågt Detämnen är utrymmesom

lokalt håll påpekar viktenviktigt fråninitiativ och detenskilda är attatt ta man
del kom-i skolan börANT-undervisningi skolorna. Arbetet vara en avav

inkludera åtgärder sekun-bör ocksåalkoholpolitiska Detta avprogram.munens
for via skolk, högaktivt stöd eleverdärpreventiv karaktär, innebär ett somsom

med sin nuvarande situa-de inte trivsvisarsjukfrånvaro eller sättannat att
missbruks-förknippade med begynnandedessa slag oftation. Problem ärav

problem.
sig från alkohol.avhållaskolan försöka påverka barnenSamtidigt skall att

och skolaförening-via samarbete med Hem-Skolan har ett att, t.ex.ansvar
hjälpaattityder kan dem ståkunskaper ochföräldrarna att emotsomarna, ge

bjudna spritalkoholdrycker, bli påköpa utkrav de skallbarnens på attatt
sammanhang.alkohol i olikatillåtas konsumeraeller att

gäller allmänt alkohol-folkhälsoarbetet detskolan i NärVilka mandat har
i skolansformuleringarfinns exempel klaraförebyggande insatser många

uppmärksamma den glidning ianledningdet finnsolika styrdokument. Men att
allmänt hållna mål i årsi riktningformuleringarna skett mot senaremersom

kan spela roll i arbetet medaldrig klart uttalats skolandokument. Dethar att en
alkoholkonsumtionbland skolungdomar. Härriskabeloch begränsamotverkaatt

har tillräckligapotential finnas elevvårdentorde outnyttjad resurser.omen
rubriken alkoholfolkhälsopropositionen dock under IngenstårI den s.k.

ansträngningar för skjutabetydandeuppväxttiden bör göraunder attatt man
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alkoholdebuten bland ungdomar och för minska människorsattupp unga
alkoholkonsumtion. Man vidare att arbetetsäger med droger i skolan bör
intensifieras och inlemmasdet i bredareäven folkhälsoperspektiv, ävenett som
beaktar elevernas hälsa, miljö och livsstil.

Samtidigt det viktigt konstateraär skolan knappast kan haatt att en annan
målsättning samhället i övrigtän trovärdigheten skall bibehållas. Om attity-om
der och beteenden rörande alkoholbruk liberaliseringgår i vuxenvärldenmot en
så kan detta förväntas försvåra det alkoholförebyggande arbetet bland ung-
domar. Ungdomar dricker för mycket alkohol det fåsvårt demär att attmen
minska detta bruk signalerna otydliga. flestaär De vill minska derasom vuxna
ölkonsumtion, samtidigt tillåter vuxenvärldent.ex. ganskaattmen serveras
okontrollerat i samband med offentliga festligheter och andra arrangemang.

Vad kan skolan för identifieragöra de elever har alkoholkonsum-att som en
tion kan riskabel för dem såväl i framtid och hur kansom anses vara nu som en

deraspåverka konsumtionsvanorman
Klassföreståndaren har utomordentligt viktig roll. Vid samtal alkoholen om

och sin alkoholkonsumtion ungdomar mycketär Detöppna. är ytterstegen
väsentligt också lärarpersonalen markerar sin ståndpunkt, vilket förut-att egen

frågan ordentligt diskuteradsätter i lärarkollegiet.är Klassföreståndarenatt
behöver också stöd i form handledning från elewården.av

Även skolhälsovården kan viktig insats igöra det alkoholförebyggandeen
arbetet. Hälsokontroller eller hälsosamtal regelbundet förekommer i skolansom
kan utmärkt utgångspunktför identifiering riskgrupper. Två problemvara en av
behöver dock lösas. För det första behövs bättre kunskaper diagnostikom av
alkoholvanor och för det andra behövs förbättrade handläggningsrutiner för
identifierade grupper.

Skolan naturlig barnär väg nå och ungdom. Ett arbete läggsatt storten ner
lokala projektpå inom skolans område. Dessa förstärkasmåste och stöd iges

form projektbidrag, konsulthjälp, undervisningsstödetc. ANT-undervisning-av
i skolan skall säkerställas och förstärkas framförallt bör försökaen men man

aktivera skolungdomen själv. När det gäller Skolungdomar använder alko-som
hol och droger har Skolhälsovårdenäven och socialtjänsten viktig roll atten
spela. Aven i det primärpreventiva arbetet bör dessa nivåer kunna samverka
och kraftfulltpå sätt.ettagera

Skolans alkoholundervisning hittillshar haft sin tyngdpunkti grundskolans
högstadium. Starka skäl talar för motsvarande insatser också igörsatt gym-
nasieskolan och då till de något äldre ungdomarnas behov. l gymnasie-anpassas
skolan blir det angeläget informera alkohol och fosterskador.att om

Det viktigt skolungdomenär erbjuds attraktiva drogfria miljöer utanföratt
skolan. Förutom skola och socialtjänst bör olika föreningaräven kunna med-
verka i detta arbete. Stat och kommun bör vid utdelning bidrag till ungdoms-av
verksamhet prioritera sådan verksamhet har aktivt alkohol- och drog-ettsom
förebyggande inbyggt i verksamheten. Målsättningen måsteprogram attvara
ungdomar skall ha helt och hållet alkoholfri ungdomstid både i och utanfören
skolan. Inga miljöer överhuvudtaget skall förutsätta människor drickamåsteatt
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alkohol. Ungdomar dricker alkohol kunna erbjudas fullvärdigamåstesom
alkoholfria dryckesalternativ i lokaler där alkohol serveras.

det förebyggandeUtöver allmänt arbetet i skolan det viktigt barnenär att
uppmärksammas redan från första förklass möjligt upptäcka hardeatt om som

hemsituation med missbrukande föräldrar. barnsvår Dessa behöver stöd fören
inte riskerasjälva tidig alkoholdebut. behandlas iFrågan komm-närmareatt

BARN-FÖRALDRAR-ALKOHOLissionens delbetänkande SOU 1994:29.

Tidiga ungdomförinsatser

Socialnämnden skall enligt 11 § socialtjänstlagen arbeta för förebygga ochatt
motverka missbruk alkohol och andra beroendeframkallande medel. Insatserav
för barn och ungdom skall därvid särskild uppmärksamhet. Socialtjänstenägnas
har således övergripande for och genomföraupptäcka tidiga insat-ett attansvar

för ungdomar missbrukar alkohol.somser
Socialtjänsten och dess individ- familjeomsorgoch kan inte fullgöra uppgiften

hand. Arbetet kräver insatser från ipå många aktörer kommunen. Skolan,egen
fritidsverksamheten, polisen, hälso- och sjukvården, ungdomsmottagningen
m.fl. delta tillsammans individ-måste med och familjeomsorgen i offensivtett
arbete.

Samverkan särskilt viktig det gäller upptäcka alkoholproblemär ti-när att
digt. kombination insatser frånEn samverkande myndigheter i de flestaärav
fall också nödvändig för insatserna skall bli framgångsrika. Individ- ochatt
familjeomsorgen bör ha den samordnande rollen i detta viktiga arbete. För att
lyckas med samordningsuppgiften och handledande funktion tillen sam-
verkanspartners kan det underlätta individ- och familjeomsorgen förfogarom

specialiserade för ungdomsarbetet. Genom specialistresursernaöver resurser er-
bjuds hög kompetens och möjligheter till kontinuerlig metodutveckling. De
brister påtalas i metodik för och organisation ungdomsarbetet kansom av
åtgärdas.

viktigtDet särskilt individ- och familjeomsorgen blir effektiv sittiär att mer
ungdomsarbete. tilltagande ungdomsarbetslöshetenochDen därmed sysslolöshet
bidrar sannolikt till högre alkoholkonsumtionoch missbruk. framgårDetta ien

forskningsrapportav Anne Hammarström Ungdomsarbetslöshetoch ohälsa,en
1989. Arbetslösheten hos den undersökta ungdomsgruppen medförde för-en
sämrad kroppslig och psykisk hälsa ökad användning alkohol, tobak ochsamt av
narkotika. Avsaknad sysselsättning och arbete mycket allvarlig förärav ung-
dom.

kommunalt handlingsprogram framgåI bör det vilka mål riktlinjerochett
kommunen har för arbetet med motverka konsumtion och missbruk hosattsom

ungdom alkohol. De konkreta uppgifterna för olika aktörer, åtgärder ochav
arbetssätt i handlingsplan. Av denna bör också framgå vilkaanges en resurser

till förfogande. Handlingsprogrammetoch handlingsplanenstår tillsam-som ger
förutsättningarna för förhållningssätt från de olika aktörer-gemensamtettmans

sida.nas
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värnpliktigaHögskolestuderande och6.8.4

alkoholpreventiva insatser i sko-betänkande har betydelsenTidigare i detta av
områden framstår strategis-arbetslivet Ytterligarelan och betonats. ett sompar

nämligenalkoholvanor,för påverka ungdomarnasansträngningarnaka i att
medhögskolemiljöerna, dels i sambanduniversitets- värn-dels i ochinsatser

plikten.
tillmänniskor ofta kommermiljöerför dessa bådaGemensamt är att unga

för innebärmångasina föräldrahem. Det övergångdirekt från ärdem somen
traditioni miljöerSamtidigt deolika slag. kommerpåfrestningar som avav

medfår för första kontaktalkoholliberala attityder. Många gångenpräglas av
alkohol intensiva dryckesvanor.

förmodligenspelargrundlägger under dessa årdealkoholvanorDe som unga
talarförhållande till alkohol. Dettaframtida inställning ochförroll derasstor

föri dessa miljöeroch systematiskt arbetemedvetetstarkt för betydelsen ettav
alkoholkonsumtionen.tillbakatill alkoholen och hållaattitydernapåverkaatt

alkohol- ochstudenternassvenska undersökningarfinns fåDet tyvärr av
alkoholvanorför dennafrån i USA där intressettill skillnaddrogvanor, grupps

alkoholvanornablandstudie rörandeDock finns aktuellbetydligtvarit större. en
1993. Resultaten frånKühlhornStockholms universitetvidstudenterna et

i Stockholmstudenterna vid Högskolornavisar inteundersökningdenna att
Stockholmsspecialundersökningungdomar. rördricker andra Iän somenmer
bland andrakonsumtionvisserligen högreKühlhorn något änuniversitet finner

användes för samlamed olika metoderkan förklarasungdomar detta attattmen
manliga10 dekonsumtionen. Dock konsumerarinformationin procent avom

siffror för de kvinn-Motsvarandestarksprit vecka.l Istudenterna än permer
lvecka.studenterna 0,5liga är

situationenslutsatsenkan kanske draundersökningUtifrån Kühlhorns attman
Vi börungdomari allmänhet.alarmerande förvid högskolorna inte änär mer

integrerade iförmodligenStockholmsstudenterna ärdå komma ihåg att mer
där studenternavid andra högskolor,studenterna mångasamhället i övrigt än

alkohol-därför haStockholmsstudenterna kanavskildutgör enmer grupp.en
ungdomarnautsträckning avviker från denendastkonsumtion i liten somsom

allmänhet har.
allvarligpsykisk störning ochjämtedrogmissbrukAlkohol- eller ärannat

från högsko-avskilja studentjuridiskt giltiga m0tivenattde endabrottslighet en
dyli-mycket sällan6§. detleutbildning högskolelagen4 kap Aven ärenligt om

hjälpa studenternaviktigt kansynnerligenavskiljande sker detka är att man
aktuellt.avskiljning blirprövandeinnan ett om

vad gäller ålder ochbådemycket heterogenstuderande utgörDe gruppen
foräldrahem-just lämnatdock och harstuderandeerfarenheter. Många är unga

alkohol-information kringmedviktigaste nådenDessa utgör attmet. gruppen
frågan.

alkohol-informationtillfälle spridauniktMilitärtjänstgöringen är attett om
betydandefinnsUnder denna tidproblematiken till män.stor enungagruppen

förstärks, ochgymnasietideninlärts underrisk alkoholvanor attatt nya mersom
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utsvävande alkoholvanorlärs in. finns därförDet all anledning försökaatt mot-
verka alltför hög alkoholkonsumtionunder värnpliktstiden.en

Redan 1980 inleddes inom informationskampanjarmén Armén spolaren
kröken frånmed medel Systembolaget. Några år togs ett nyttsenare
utbildningspaket för samtliga försvarsgrenar fram. Det angeläget allaär att
nyinryckta värnpliktiga får denna information alkohol i förebyggande syfte.om

Sveriges CentralaInom Värnpliktsråd, intresseorganisation förärsom en
landets alla värnpliktiga, verkar organisationen Soldater droger. Man harmot

heltidsanställd projektledare vid Centrala värnpliktsrådet. Denne arbetar meden
alkohol- och drogfrågor via rådet och dess kontaktmän Sverige. finnsöver Det

regionala heltidsanställda kontaktpersoner, vid varje MILO. Dessutomtre en
finns vid varje förband förtroendevalda kontaktmän. Projektledaren arbetar både
via de regionala kontaktmännen och direkt förbandens kontaktman medmot
alkohol- drogfrågor.och Han har också ofta direktkontakt med olika myndig-
heter och personal inom försvarsorganisationen både centralt och förban-påute
den.

Soldater droger varje 4-5 regionalaår tredagarskurser för demot arrangerar
olika förbanden i regionen. Vid varje kurs brukar 25-30 värnpliktiga deltaga.
Man grundläggande alkohol- och drogkunskap, problem vid de olikatar upp
förbanden, metoder angripa problem Man genomför också olikaatt etc. arran-

tillsammans med centrala och lokala försvarsmyndigheter. kanDetgemang
gälla aktioner i samband med muck Gotland fritidskurser i samverkan med
lokalt bildningsförbund och förbanden Boden discoarrangemangorten osv.

Tre synpunkter viktiga beakta. det första försökerär För få de värn-att man
pliktiga integrerade i det civila livet. villMan ha vettiga fritidssysselsättningar
och lokaler till förutsättergå alkoholbruk. andraDen synpunkten äratt som

betonar vikten säkerhet vid tjänstgöringens olika För detatt moment.man av
tredje betonar vikten befälet bryr sig och följer fall alko-attman av om upp av
hol- och drogmissbruk förbåde den missbrukande och för hans kamraters skull.
Soldater droger kräver absolut nykterhet under tjänstgöring vilket innebärmot

inte heller tolererar alkoholkonsumtion kvällen före övningar medatt man
skarp ammunition eller andra riskmoment.

Försvarsledningen i försvaretshar samarbete med arbetstagarorganisationer
Sverigesoch Centrala Värnpliktsråd formulerat sin grundsyn arbetet mot

droger. Om hänsyn till säkerhet och verksamhet fordrar detta,gemensam annan
får använder droger skiljas från sitt arbete i påväntanen person som annan
åtgärd. Rehabilitering skall föredå omplacering eller uppsägning. Man talar
också vikten ansvarsfullaskapa attityder alkohol och andraatt gentemotom av
droger. Varje myndighet ibör samarbete med arbetstagarorganisationerna och
de värnpliktiga utarbeta handlingsprogram droger och göraett gemensamt mot
det känt för personalen.

Vid inskrivningstillfället genomförs årligen undersökningar rörande alkohol-
och drogvanor. Däremot har mycket litet kunskap alkoholkonsumtionenom
under värnpliktstiden eller vilket inflytande värnplikten har på den individuella
alkoholkonsumtionen. förhåller sigPå det med kunskapersätt alko-samma om
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undersökningar harhögskolor. Isoleradeuniversitet ochholkonsumtion vid våra
övergripande kunskap saknas.utförtsnämnts men enovansom

till missbrukare6.8.5 Barn

graviditetenmissbruk undermodernskan förorsakasde skadorUtöver som av
sinytterligare skador undermissbrukande föräldrar uppväxt.tillriskerar barn

miljöbarn lever i där någonminst 10 allamedräknarMan procentatt avenav
omvårdnadskapacitet ialkohol och där föräldrarnasmissbrukarföräldrarna

000 barnsig 100sänkt. Sammanlagt detgrad rör övervarierande är somom
beståendede riskerar fåkan fara illa och därmiljö där deiväxer attupp en

BARN-FOR-delbetänkandeliv. kommissionensunder sitt Iproblem vuxna
alkohol-för till1994:29 beskrivs riskerna barnALDRAR-ALKOHOL SOU

förbarnmisshandel, riskenvanvård ochrisken förmissbrukare: Hit hör att
iför problembeteendestörningar, riskentidigaskall utvecklabarnet senare

föräldraralkoholmissbrukanderisken för barn tillärftligavuxenlivet, och den
alkoholmissbruk.själva utvecklarandra barnoftare änatt

alltidglömda barnen deofta kallas demissbrukare brukartillBarn som-
intelär sigmissbrukande förälder. Barnsinsig i skugganbefinner attsomav
tilluppmärksamhetenbli osynliga för inte dradel ochförställa krav attattegen

oftast i tysthet ochbarnen lider,hemlighet. De glömdafamiljen och dess
familjehemligheten. Deibland periodvis bevaraofta helt ochocksålyckas att

och fårförhållande till sin ålderför ialldelesofta bärafår tungtett ansvar
barn.tid barasällan att vara

till missbrukare ochsjälva barnmissbrukande föräldrar ärmångaMan vet att
Riskenförebilder för sitt föräldraskap. mönst-ärsaknar positivadärför stor att

blir föräldrar.då deras barnden dagret upprepas
flera studier visat sig sämresocial utveckling har igodförPrognosen varaen

Å flertalsidan finnsför andra barn. andramissbruksmiljöi änför barn ett
har haftför till missbrukaretidiga stödinsatser barnvisarstudier tydligt attsom

utveckling.effekt deras fortsattapåen gynnsam
självklarasåledesmissbrukare har tvåför barn tillFörebyggande insatser

får utståpågående lidande dekontinuerligtlindra det akuta ellersyften: dels att
miss-föräldrarnassjälva skallförebygga desin vardag, delsi attatt upprepa

i familjen,missbrukupptäckertidigareJubruksmönster ettmanvuxna.som
medmed föräldrarna arbetatillsammansmöjligheterna helstdesto större är att

bästa förbarnets ögonen.
handmissbruksmiljö. förstabarn i Iupptäcka och nåolikafinnsDet sätt att

med barnenkontinuerlig kontaktochharde personalgrupper tätsom engenom
handsocialtjänst m.fl. och i andrabarnhälsovård,skola,barnomsorg, genom

deelevvård, ocksåskolan lärare ochdirektkontakt, främst genommengenom
dockdetta krävstill föräldrarna. Förvänder sig direktstödverksamheter som

sigläri allmänhet,kontakt med barnharde personalgrupper tät attatt som
närmiljö och de vågarmissbruk i barnetstecken påtolka signaler och taatt upp

kunskapsför-behövstala med föräldrarna. Härbarnet ochproblemet, lyssna till
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medling och metodutveckling och framför bearbetningallt attityder tillav egna
bruk och missbruk alkohol.av

Även detta område de förebyggande insatsernaär beroende stöd ochattav
finnsvård erbjuda. Det andramåste gå Vad tjänar det tillatt att ta ett steg. att

konstatera dessa barn har det intesvårt, vad skall förgöraatt vetom man man
hjälpa dem Ibland hjälper det tala med och lyssna till barnet och be-att att

kräfta vad barnet Kunskap vilkasäger. till budsstår dockärom resurser som
ofta nödvändig. På del håll i landet finns gruppverksamheter för barn tillen
missbrukare. Metoder har utvecklats bl.a. frivilliga initiativ vidt.ex.genom
Ersta diakonisällskap. För barn har olika öppethusverksamhet,typeryngre av
föräldragrupper visat sig framgångsrika metoder familjernå medattm.m. vara
begynnande utveckladeeller missbruksproblem.

6.9 Högkonsumenter

6.9.1 Inledning
Förebyggande information och liknande åtgärder sig de vänder sigär, tillvare
normalbefolkningen eller till sårbara betydelse för undvikastor attgrupper, av
skador. troligtDet de kommer fåär alkoholpolitisk betydelsestörre änatt att
vad de har i dag de knappast fåräven väsentligt betydelse. Ställ-störreom
ningstagandet grundas värdering hittills uppnådda effekter. undan-Etten av

kan insatser inom skolan med bästa kända metodik och vältag avsattvara som
tid sannolikt kan åstadkomma betydligt i nuläget. Information tillän sår-mer
bara kan också effekt information tillstörre normalbefolkningen.ängrupper ge

Delar de restriktiva statliga styrmedel i dag används i det tidigt före-av som
byggande arbetet försvagas vid Europasamarbete.närmare Det då viktigtärett

ökar de kompletterande insatserna. Andra restriktioner kan förstärkas.att man
Så riktade insatser. Det gäller i första insatseräven hand storkonsumentermot

alkohol, innan riskkonsumenten blivit missbrukare,görs dvs. attav som upp-
täcka riskabla alkoholvanor hos enskilda individer för hindra beroendeatt att ett
utvecklas s.k. riskgruppsstrategi eller sekundärprevention. Samtidigt intekan

ökning skadorna alkoholkonsumtionen undvikas konsumtionenen av av om
ökar, vilket innebär rehabiliterande åtgärder också måste stärkas.att

6.9.2 Missbrukare

Vi har tidigare talat riskgrupper betydelsen sårbara i och förom grupper som
sig inte behöver ha i absolut mening högt alkoholintag. En riskgruppett annan

individer definierasdeär högkonsumenter alkohol. alkohol-Derassom som av
konsumtion generellt for hög. En del dessa har redanär råkat för synbarautav
sociala medicinskaoch skador och i falldessa det bl.a. försäkringskassan,är
socialtjänsten och hälso- och sjukvården ansvariga for rehabiliteringsåt-ärsom
gärder, vård och omsorg.
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habästa fall kanvården isamtidigtpekaviktigt på,Det är attatt ensom
alko-signaler till andraocksåalkoholmissbrukarendirekt inverkan på manger

alkoholmissbruk. signalerDessahur samhället påholkonsumenter reagerarom
skapa uppfatt-bidrar tillalkoholinformationen, ochi den samladeingår att en

alkoholkonsumtion.attityder tillsamhälletsning om

Riskbrukam6.9.3

social ellersigför skador,inte råkathögkonsumenterGruppen ut vare avsom
kanalkoholkonsumtion, svåraresin högamedicinsk attnatur, upp-varag.a.p.

skador.medhjälpaförmodligen betydligt lättare äntäcka att gruppenmen
minska hindraförsöka ellerupptäcka ochmed tidigtlokal nivåArbetet på att

behöverutomordentligt viktigt ochdrickande bland högkonsumenter ärfortsatt
tidigauppmärksammaarbetsplatsen kanfamiljen ochstöd. påordentligt I man

familjehemlig-hörTill svårigheternaalkoholkonsumtion.högsignaler att
dolt. vidare svårtmissbruk hålls Detriskabelt drickande och ärbevarasheter -

uppkommer.skede innan skadori tidigttecken ettatt se
med före-verksamhetframgångsrikt bedrivenexempelflertal påfinnsDet ett

ibland medelåldersprimärvården, mänsärskilt inominriktning,byggande t.ex.
försöksstadiet och intedessa projekt påde flestaharMalmö. Tyvärr stannatav

alko-uppmärksammasordinarie verksamheten. Många gångerdeninförlivats i
blivit och svåra någotåtgärdas först de göraochholproblemen när attstorasent

åt.
humanitärasåvälutveckling vändasdenna måsteKommissionen att avanser

minskainsatser förpotential finns iekonomiska skäl. Den attstora somsom
utnyttjas bättre.sekundärpreventions.k. måstealkoholkonsumtionriskfylld

basen förkankunskap och utgörafinnsprimärvårdenInom stora resurser som
intesjuksköterskor,arbete. Läkare ochalkoholförebyggandeframgångsriktett

förutsättningar kun-och godahar kontaktnätdistriktssköterskorna,minst attett
förebyggande arbetet.i detviktigapatienten. Desamtala med är personerna

mycketalkoholmissbruk, kan änspecialister görainte påMånga är mersom
med enklaIbland kanstödja tidigt skede.hjälpa och iföridag ett me-att man

skul-ofrånkomligenalkoholkonsumtionendel uppgångbryta som annarsaven
får kun-berörd personalFörutsättningenalkoholskador. ärtillleda att mer

hur deriskbruksignalerskall känna igensig hur deskap, får lära samt
alkoholen.samtaloch föra brasig för inledaskall bete ettatt om

tillhjälpa dessa kommaför högkonsumenterinsatser ärSyftet med att att
till.alkoholkonsumtion kan leda Dennaoförändrad eller ökadvadinsikt enom

nedalkoholkonsumtion,till minskadförhoppningsvissedaninsikt skall en
till riskfri nivå.

där besvärpatienter, deförebyggande arbetetmålgrupp i det ärviktigEn som
alkoholkonsumtion.för högsamband medhabesöket kanföranlett antas ett

Kommissionenviktig roll.primärvården spelaunderstrukits kantidigareSom en
ALKOHOLPROBLEM SOUFOREBYGGAdelbetänkandet ATTbehandlari

arbetet.tidigt förebyggandei detsjukvårdens insatser1994:26 den öppna
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Genom öppenhet förhållandestörre i till normal alkoholkonsumtion, bl.a.en
resulterande i frågor alkoholvanor småningomså ingår i denatt normalaom pa-
tientkontakten skulle det också bli lättare diagnosticera högkonsumenter,att
inklusive alkoholmissbrukare.

En målgrupp är anställda har sådant frånvaromönster eller iettannan som
övrigt beter sig så kan misstänka begynnande alkoholmissbruk.att Enman
tredje målgrupp klienter hosär socialtjänsten med återkommande behov av
ekonomiskt bistånd, anmälts enligt LOB eller föräldrarär till barnsom som

far illa.som
De tänkbara aktörerna många:är Personal inom sjukvården, främst primär-,

psykiatrisk- och akutsjukvård, socialtjänst, arbetsliv inklusive företagshälsovår-
försäkringskassan,den, kriminalvården m.fl. Av särskild betydelse för att

förebygga och minska riskabel alkoholkonsumtion de sektorerär har desom
bredaste kontaktytorna, nämligen arbetslivet och primärvården.

Ett medvetet, långsiktigt och systematiskt förebyggande arbete siktetarsom
riskgrupperpå har inte,ännu många lovvärda och framgångsrika försöks-trots

projekt, slagit igenom bred front.på Detta kan ha många orsaker. Framför allt
torde det bero otillräckligpå motivation hos den berörda personalen alkohol-
problem många känsliga och förslag behandling lederatt taanses av upp, om
sällan till tacksamhet från den det berör. Andra orsaker kan utbredd be-vara
handlingspessimism bristande utbildningkunskaper.samt

få iFör bredgång sekundärpreventiv verksamhet detatt är enligt våren me-
ning nödvändigt vidta åtgärder riktar sig på höja motivationenatt ochattsom
kunskapsnivån. Detta kan åstadkommas bl.a. förstärka grund- ochattgenom
specialistutbildningen för läkare, sjuksköterskor, socionomer m.fl. inom alko-
holområdet erbjuda specialinriktade fortsättningskurser. Vidaresamt behöver

fortbildningenbl.a. arbetsledare m.fl. förstärkas. Projekt inom området börav
initieras.och Brett förebyggande insatser föruppmuntras i riskzonenpersoner

inom primärvård och arbetsliv kan verksamt bidra till öka förståelsen hosatt
allmänheten för insatser och därmed underlätta för berörd personal att agera.
Förbättrad samverkan mellan aktörerna viktig ochär bör på alla sätt uppmun-

initiering samverkansprojekt,tras t.ex. fortbildnings-genom av gemensamma
aktiviteter o.s.v.

Arbetet för minska riskabel alkoholkonsumtion; dess mål,att metoder och
aktörer redovisas inärmare kommissionens delbetänkande ATI FÖREBYGGA
ALKOHOLPROBLEM SOU 1994:26.

6.10 WHOs aktionsplan alkoholmot

WHO:s regionalkommitté för Europa enhälligt europeisk aktionsplanantog en
alkohol i september 1992. Socialministern har i skrivelsemot daterad 9en

oktober 1992 överlämnat dokumentationen med anledning detta beslut samtav
aktionsplanen till alkoholpolitiska kommissionen för beaktande i det vidare
arbetet.
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Kommissionen har i tidigare kapitel i detta betänkande behandlat dennaett
nio strategiska punkter för arbetet alkoholprob-vill här deplan nämna motmen

ingår i planen.lem som

i medlemsstaterna syftar till förebygga problemstärka åtgärderAtt attsom
orsakade alkoholkonsumtionav

organisationerenighet mellan internationella vad gällerAtt åstadkomma
alkoholproblemen.arbetet mot

inom alkoholindustrinoch hotell- och restaurangnäring-stärka åtgärderAtt
uppkomsten alkoholproblem.förebyggeren som av

miljöer individer-och bibehålla hälsounderstödjande stärkerAtt skapa4. som
motivation och möjligheter undslippa alkoholproblem.attnas

förebyggaunderstödja lokala aktiviteter syftar till uppkomstenAtt5. attsom
alkoholproblem.av

överkonsumtionförstärka det generella arbetet alkoholAtt gentemot av
massmediakampanjer och undervisningsprogram.genom

sjukvårdens, och framför allt primärvårdens, insatser förförstärkaAtt
förebyggande och hantering alkoholproblem.av

insatser för förebygga uppkomsten alko-förstärka socialtjänstensAtt att av
holproblem.

kriminalvårdens insatserförstärka rättsväsendets främst polisens ochAtt
alkoholproblem.för förebygga uppkomstenatt av

kommissionennämnda punkterna väl med deDe synsättstämmer överens
redovisar i detta betänkande.

Sammanfattande synpunkter rörande6.11
mål och metoder

avsikt förebygga,generella riktade insatser behöver förstärkas iSåväl attsom
missbruk. Generella informa-och tidigt motverka alkoholproblem ochuppdaga

hela befolkningen sikte sprida kunskaper,tionsinsatser gäller bör på atttasom
skadeverkningar, förklaraupplysa alkoholens medicinska och sociala ochom

alkoholpolitikjämförelsevis betydande effekterna svensk ellervisa på de av
svenska alkoholkulturen,debatt möjligheterna ändra denskapa påatt t.ex.om

berusningsdrickandet. Informationsinsatser kan inteifrågasätta på-ensamma
människors alkoholkonsumtion påtagligt En brett upplagdverka på något sätt.

förståelsen för alkoholområdets lagar ochfolkupplysning vi kan öka rest-tror
bland och vilket viktigt, få flerriktioner i fall många dessutom, ärvart --

förmänniskor sin hälsa.störreatt ta ansvar
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arbetet flera.Aktörerna inom denna del det förebyggande Det finnsärav
i befolkningsinriktatexempel kommuner sig lokalt alkohol-på att engagerat

förebyggande där bl.a. informationsinsatser ingår. Landstingenarbete har van-
ligen funktioner för hälsoupplysning, alkohol- och droginformation. frivil-Aven
ligorganisationer nykterhetsrörelsen har här viktig natio-roll. Påt.ex.som en

Folkhälsoinstitutetnell nivå det i första hand har informera.är attsom
alkoholförebyggandeKommissionen de generella insatserna påattanser

åtminstonenivåer bör förstärkas under den redan påbörjade periodmånga när-
alkoholpolitiken delvis byter skepnad. Kommissionen förordar också i förstaatt

landstingen i alkoholpolitiska klargörhand och kommunerna frågansprogram
vikt förebyggandeoch vilket arbeta med såväl generellapå sätt attavserman

insatser.riktadesom
och i situationer då sårbarheten ökar, behovet före-För sårbara ärgrupper av

byggande insatser särskilt det gäller förbättra trafiknykterhetenNärstort. att
har visat sig lagstiftningsåtgärder har effekt. Aven trafiksäker-det t.ex. att
hetsinformation har resultat. Likaledes har information till kvinnor effektgett

gäller upplysa alkohol och graviditet. förutsätterdet Detta docknär att attom
har kunskaper haft tillfälleden berörda personalen och funge-prövaatt utom

arbetsmetoder. och ungdom mycket viktigrande Barn målgrupp. Målsätt-är en
Åtgärderalkoholfriningen i samband med värnplikten, vidär uppväxt.en

högskolestudier och i grund- och gymnasieskolan har diskuterats.
fråga skolans insatser framhålls det finns risk för hälso-I ochatt attenom

följddrogundervisningen blir eftersatt den läroplanen. frågaIsom en av nya
i planenalkoholundervisningen skulle behöva tala klarspråk. Iom man mer

varierar satsningarna mellan skolorna och i gymnasieskolangrundskolan är
insatserna i den de förekommer. ligger i varje skolas intresseknappa, mån Det

inom dettaoch utveckla insatserna område.värnaatt om
statsmakterna tidigareKommissionen understryker vad redan framhållit att

betydande insatser inom skolan för minskabör människorsgöra attman unga
bidra tillalkoholkonsumtion. Skolan skall inga ungdomar under 20 kon-åratt

Kommissionen olika föralkohol. har diskuterat metoder dettanåattsumerar
medveten likväl kommer finnasmål, också det ungdomarär att attmen om som

direkt riskabelinte bara dricker alkohol dessutom har konsumtions-utan som en
nivå. det framför allt SkolhälsovårdenInom skolans bör kunnaärram som

alkoholkonsumtionhosmedverka till begränsa denna riskabla ungdomarna.att
förebyggande arbete sikte få eller helt förDet sättatar att stoppsom ner

sårbara alkoholkonsumtion bedrivs således många. Särskilt viktigtavgruppers
skolansstödet till de inte minst inomär ramar.unga,

riskzon finnsFör med dryckesvanor fört dem i flera exempelvuxna som en
framgångsrika förebyggande projekt inom primärvården. Riskablapå alkohol-

individuellt.tidigt erfarenheternakan upptäckas och förebyggas Men harvanor
inte ordinarie I fortfarandeförts till verksamhet. stället det regeläröver att

först blivitalkoholproblem uppmärksammas och åtgärdas de ochnärsent stora
svåra något åt.göraatt
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denna utveckling vändas. potentialenKommissionen måste Denatt storaanser
förebyggande arbete bättre till Vi bör hjälpa och in-i måste tas vara. mera

stödja riskbrukare alkohol.dividuellt av
inom främst den patienterviktig målgrupp vården med besvärEn öppna är

ha samband med alkoholproblem. Genom öppenhetkan störreantas ensom
alkoholkonsumtionen vid läkarens patientsamtal skulle det bligenerellt om

missbruk och särskilt högkonsumtionsomfinna kan svåralättare att annars vara
finns också utprövade och i fall enkla metoder,upptäcka. Det mångaatt som

visat sig effekt, för högkonsumenter stöd och minska sittha omprövaatt attge
drickande.

möjligheterarbetsplatserna finns det goda lägga märke till riskab-Aven att
enskilda individer olika förebygga miss-dryckesvanor, stödja och på sätt

bruk.
riskbrukbidra till motverka alkohol. Till de aktörer harMånga kan att av som

hör sjukvården, främst primärvården, arbetslivetde bredaste kontaktytorna
försäkringskassan.inklusive företagshälsovården och Kommissionen attanser

ökad utbildning och fler projektsatsningar inom området.det behövs Insatserna
prioriteras för människor uppmärksamma på deras dryckesva-bör göra näratt

tidigtuppenbarligen innebär hälsan och för motverka dryc-äventyrasatt attnor
inget riskerar leda till missbruk. Som talarkesvanor görs nämntsattsom om

utvärderingar för insatserna mycket kostnadseffektiva.gjorda äratt
förslag förstärkning det förebyggandeKommissionen återkommer med avom

i följande kapitel.arbetet

6.12 Folkhälsoinstitutets roll i det förebyggande
arbetet

omfattar finnsflesta de områden det förebyggande arbetetdeInom somav
Hit central nivå Folkhälsoinstitutet FHI, Socialstyrel-aktörer. hör påmånga

Landstingsförbundet, Systembolaget, Central-Kommunförbundet,Svenskasen,
narkotikaupplysning CAN, Rikspolisstyrelsen,förbundet för alkohol- och

viktigm.fl. alkoholmyndigheten får ocksåSkolverket, Vägverket Den nya en
landstingensregional och lokal nivå och kommu-roll i vissa avseenden. På är

uppgif-avgörande betydelse. roll ochoch verksamheter Derasnernas organ av
i flertalet delbetänk-i flera kapitel i detta betänkande ochbehandlas äventer av

itill Folkhälsoinstitutets centrala roll vill kommissionenandena. Med hänsyn
institutets uppgifter.avsnitt särskilt beröradetta några av

och6.12.1 Mål ansvar

instruktion juniövergripande mål enligt dess den 11Folkhälsoinstitutets är av
och och främja god hälsa1992 förebygga sjukdomar ohälsa attatt annan en

verksamhet syftar till för alla skapa likvärdiga förutsätt-för alla. Institutets att
förhållandenSärskild vikt skall fästas vid sådananingar för god hälsa. som
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defrämjar hälsan hos för de hälsoriskerna.största Verk-är utsattagrupper som
förankring.samheten skall ha vetenskaplig

Verksamheten skall:

stöd för lokalt och regionalt folkhälsoarbetei kommuner och lands-ettvara
ting i företag, organisationer och utbildningsväsende,samt

främjapå nationell nivå samarbete mellan olika för för-påverkaattorgan
betydelse folkhälsan,hållanden för; av

i utformas i kontakt med alla samhällssektorer har betydelse för häl-som
san.

Institutet har olika fastasåväl Dettemporära. rörprogram, som program som
alkohol- och drogområdet skall permanent.vara

regleringsbrevet för 199394I budgetåret heter det rörande alkohol- och drog-
FHI skallprogrammet att

följa och utvärdera aktuell forskning och utveckling inom alkohol- och-
initiera forsknings- utvecklingsprojektdrogområdet, vissa och utveck-samt

förebyggande alkohol- och drogprogram.ett

fram spridaoch basfakta och kunskap inom alkohol- och drogområdetta ny-
för olika behov, bl.a. organisationslivet, kommuner, landstingavnämares
och arbetsplatser.

har det alkohol- och drogförebyggande arbetet framskjutenInom FHI plats.en
under ledning institutets överdirektör,Inom står finnsprogrammet, som av sex

handläggartjänster och administrativa tjänster. Tilltvå knutetärprogrammet ett
överdirektörenprogramråd med ordförande och nio ledamöter frånexternasom

Kommunförbundet,bl.a. Svenska nykterhetsrörelsen och forskarvärlden.
Kommissionen har i sina direktiv fått uppdraget, lägga fram förslag tillatt

långsiktig inriktning Folkhälsoinstitutets arbete med alkoholfrågorna. Somav
tidigare framhållits finns förebyggadet i arbetet alkoholrelaterade problem,att
inga klara mellan det stadiet primärprevention-tidigaste detta arbetegränser av
en och stadiet främst riktar sig till individerdet med hög konsum-senare som
tion sekundärprevention. insatser t.ex.Dessutom många information,är
restriktioner etc ofta riktade till både normal- och storkonsumenter. Folkhälso-
institutets uppdrag inom alkoholområdet omfattar därför också sekundärpreven-
tion, tyngdpunktenligger inom det primärpreventiva området.även om

instanser parallelltAtt många olika arbetar med informations- och preven-
tionsverksamhet inom detta område naturligt med hänsyn till deär uppdrag som

och dessa instanser har. det finns aktörer ingenAtt många nackdel,ärvar en av
tillgång, förutsatt de håller kontakt med varandra ochtvärtom närautan atten

vid behov samordnar sina aktiviteter. det gällerNär denna samordningsfunktion
har nyckelroll.FHI en
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FHI och CAN har träffat avtal reglerar samarbetet inom vitalatresom om-
råden, nämligen

bevakning konsumtions- och skadeutveckling,av

informations- och kunskapsutvecklinginom alkohol- och narkotikaområdet,

till forskareden service och allmänhet CAN institutets uppdragsom
bedriver sitt bibliotek och sin dokumentationscentral.genom

6.12.2 Aktuella verksamhetsområden

Alkohol- och drogprogrammets inriktning

framgått skall stöd förSom FHI det lokala och regionala folkhälsoarbe-ettvara
inriktningen iDen präglar också hög grad institutets inom alkohol-tet. program

Störreoch narkotikaområdet. delen förmedlasprogrammetsav resurser som
stöd lokala preventionsarbete drivsdet kommuner, landsting, frivil-som av

organisationer m.fl.liga Programmet genomför vidare antal konferens-ett stort
i landet kring olika för kunskapsspridningoch erfarenhetsut-runt teman,omer

producerar och sprider också informationsmaterial,byte. Programmet riktade
till olika målgrupper, kring skilda delområden. Vidare genomförs i viss omfatt-
ning centrala mediainsatser kring både alkohol- och narkotikafrågan.

utvecklatProgrammet har kontakter med forskningen inomnära området. I
Centralförbundet församarbete med alkohol-och narkotikaupplysning CAN

produceras dels årlig, översiktlig konsumtions- och missbruks-överrapporten
utvecklingen, dels kunskapssarnmanställningar inom olika områden. Institutet

fördisponerar vissa medel forskningsstöd och administrerar dessutom enligt-
institutet och Systembolaget-avtal mellan bolagets s.k. fond för alkoholforsk-

ning SFA.
fördisponerar närvarande budgetåret 199394Programmet sammanlagt 42ca

miljoner kronor. den 3Av utgår miljoner kronor till CAN inomsumman ramen
för det nämnda samarbetsavtal slutits mellan CAN och institutet,ovan som
medan 21 miljoner kronor utbetalas bidrag till lokala drogförebyggandesom
projekt. Härutöver erhåller nykterhetsrörelsens organisationer bidrag påett ca
18 miljoner kronor, formellt förmedlas institutet.som genom

Programmet har inte bara för alkohol- narkotikafrågornaoch utanansvar
också för frågor missbruk bensodiazepiner frånoch, den januarirör 1som av

Även1994, doping. vissa aktiviteter enbart gälleräven dessa delom-ettom av
råden, arbetar oftast särskilt i den ungdomsinriktade verksamheten påman - -

integrerat de olika frågorna.med Att särskilja vilken del institutetssättett av
enbart gäller alkoholfrågan därför knappast möjligt.ärresurser som

Lokalt drogförebyggande arbete

Institutet utlyser och fördelar varje medel till drogförebyggandeår projekt.
Bidragen såväl till kommunergår och landsting till det frivilliga organisa-som
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inte avsedda finansiera löpande verksamhet. Syftettionslivet. Medlen är äratt
förebyggastimulera utveckling metoder kan alkohol- ochi stället att aven som

organisationer och myndigheter möjligheternarkotikamissbruk och att attge
drogförebyggandeinsatser.förverkliga idéernya om

bidrag långt tillgången medel, varförEfterfrågan sådana påpå är större än
kan beviljas. Som exempelmindre del ansökningarna kanbara nämnas atten av

kronor fördelades till 100 projekt,1993, då drygt 17 miljoner hadehösten ca
sammanlagd ansökningssummaansökningar avseende 596 projekt med påen

institutet.miljoner kronor inkommit till110
institutet givit stöd drogförebyggandeMed stöd dessa medel har ut-av

arbetsliv,inom bl.a. skola och bland barn och ivecklingsinsatser utsattaunga
Medel har vidare beviljats projekt försituationer och bland invandrargrupper.

till missbrukande föräldrar och för förebyggautveckla insatserna för barn attatt
till projekt för utveckla hälso- sjuk-missbruk bland flickor liksom ochattunga

Särskild prioritet har givits projektsekundärpreventiva arbetevårdens m.m.
samarbetsprojekt olika projektmellan flera lokala aktörerlagts somsom upp

kommunala organisationslivet.såväl olikat.ex. organ somsom engagerar
utbildningsinsatser förstöd nyckelpersoner i detMedel har utgåttäven som

drogförebyggandearbetet.lokala
erfarenheterna skall kunna användas nationellt, krävsde lokalaFör attatt

för de sökande och institutet anordnarprojekten utvärderas. Detta betonas
erhållitutvärderingskonferenser med de projekt stöd.regelbundet Dess-som

speciell utvärdering forskare.projekt förväljs vissa externautom ut av

Ungdom

och narkotikamissbruk hosför förebygga alkohol- ärInsatser ettatt unga av
upplagda mediainsatser riktade tillprioriterat omrâde. ungdoms-institutet Brett

projektmedelgenomförts respektive planeras. del dehar En stor avgrupperna
drogförebyggande verksamheter harbeviljar stödinstitutet åt ung-somsom

orienterade verksamheterdomsinriktning. gäller såväl primärpreventivtDet som
befinner sig i lägen och i riskzoneninsatser riktade till ungdomar utsattasom

för bl.a. missbruk.
vidare i omfattning skolmaterialoch sprider ochInstitutet producerar stor

viktigainformationsmaterial ungdomar själva eller till itillannnat ung-vuxna
m.fl.. Institutet har sig iomgivning lärare, föräldrardomarnas engagerat pro-

Miassamnordiskt läromedel inom detta område dagbok,duktionen ettav
vänder i1994 och sig till lärare och elever grundskolanskommer vårenutsom

högstadium.

missbrukareBarn till

huvudtema i projektet De glömda barnentill missbrukareBarn är ett som
Socialstyrelsen och Kvinnoorganisatio-i samverkan medgenomförs ävennära

KSAN. Projektet syftar tilli narkotikafrägorsamarbetsråd alkohol- ochnernas
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problemet få ökad aktivitet till stånd.uppmärksamma och Målet äratt atten
bidra till metodutveckling inomförebygga skador också området. Hu-attmen

arbetevudsyftet nå dem sitt kommer i kontakt med proble-är att som genom
graviditet-barn-föräldrar-alkohol.matiken

filmProjektet innehåller bl.a. produktion vänder sig till mellansta-enav som
och skolvårdspersonal och anhörigproblematikenurdiebarn, lärare tarsom upp

barns synvinkel.ett
till nyckelgrupperfilm vänder sig inom barnomsorgen, barnI somen annan

ungdomspsykiatrin PBUBUP, primärvårdspersonal inklusive barnhälso-och
socialtjänsten m.fl. beskrivs de till missbrukare.vården, små barnen

också informations- stödinsatserProjektet innehåller andra och och startar
30 biografer hela Sverigemed konferens på s.k.runtsom arrangerasen en

satellitkonferens.

Gravida kvinnor

projektet glömda barnen behandlas såväl barn till missbrukareDeI som
gravida Gravida kvinnor och alkohol också i satellitkonfe-kvinnor. är ett tema
rensen.

iUnder 1994 kommer institutet samråd med Socialstyrelsen produceraatt en
beskriver fosterskador till följdfilm alkohol. Målgruppen personaläravsom

barnhälsovården. Till filmeninom mödra- och skall också utbildningsmate-ett
informationsmaterialrial produceras, liksom till de blivande föräldrarna.

Arbetslivet

förstärkning den drogförebyggandeutveckling och verksamheten inomEn av
prioriteratarbetslivet också institutet område. Flera lokala projekt medär ett av

erhållit ekonomiskt stöd institutet.denna inriktning har från Institutet har vidare
företag i Sundsvallträffat avtal med antal förbundit sig medett stora attsom

stöd institutet genomföra drogpreventivt sina arbetsplatser.från påett program
Vidare genomförs 1993 och 1994 konferenser olikaunder hösten hållvåren på

i förebyggande arbete inom arbetslivet. riktar sig till kommun-landet Dessaom
försäkringskassorlandsting och arbetsmarknadens parter.er,

Primärvården

syfte utveckla modeller för alkoholförebyggandeinformation inom primär-l att
med Primärvården ivården inleds under samarbete Väst-Aina, Bohus-året ett

landstinget i Göteborg. Ett utbildningspaket planeras för pri-Statshälsansamt
utbildningskonferensermärvårdspersonal. Senare kommer förägaatt attrum

utveckla metoder för drogförebyggande insatser inom primärvården.och sprida
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Information

Folkhälsoinstitutets verksamhet gäller information i olika folk-En delstor av
kontinuerligt informa-hälsofrågor. alkohol- och drogprogrammet bedrivsInom

tion kring alkohol- och drogfrågorna olika nivåer och med hjälp olikapå av
metodik.

iMassmediakampanjer viktigt inslag informationsarbetet.är Enett stor mass-
mediakampanj riktade sig till Svart vitt, har genomförtsungdomen,som

prioriteratunder 1993. Eftersom ungdom område kommer kontinuerligtär ett
olika kampanjer slag genomföras. för kampanjdetta Temat årets ärattav can-
nabis redan 1995 planeras ungdomskampanj liknande slag kringen avmen ny
alkoholen.

för kontinuerligInstitutet också produktion och distribution infor-svarar av
mationsmaterial inom alkoholområdet.

En tredje viktig informationsuppgift sprida information det alkohol-är att om
förebyggande arbetet till olika aktörer inom området såväl det lokalapå påsom

förändringardet centrala planet. Det kan gälla i alkoholpolitiken, metodikny
information alkohol- narkotikaförebyggandeaktiviteterför lokalt arbete, ochom

information sprids via Användbart, informationsskriftDenna enosv. som
6utkommer med i upplaga 30 000 exemplarår gång.nummer per en av per

sig till nyckelpersoner inom kommuner, landsting,Den vänder organisationer
iengagerade det alkohol- och drogförebyggandearbetet.ärm.m. som

Slutligen institutet konferenser, seminariermängd medarrangerar en m.m.
syfte sprida information i och drogfrågor. sådant initiativalkohol- Ett deäratt
regionala konferenser kring EG och alkoholen institutet genomför isom sam-
verkan med Systembolaget. Samtliga län skall besökas och målgrupperna är
bl.a. politiker och chefstjänstemän i landsting och kommuner, förrepresentanter
polis, sjukvård, socialtjänst folkrörelserhälso- och skola, och relevanta i regio-
nen.

Forskning och kunskapsbevakning

Institutet har särskilda medel för forskning och del dessa skall utlysas tillen av
projekt inom det alkoholförebyggandeområdet. del medlen kommerEn attav

forskningsprojektanvändas för bedömts särskilt angelägna t.ex. ut-som som
värdering drogförebyggande projekt erhållit institutet.lokala stödav som av
Vidare administrerar institutet Systembolagets Fond för Alkoholforskning.

CAN följer institutet utvecklingenI samverkan med och alko-rapporterar av
holkonsumtionen och alkoholskadorna. sådan publikation den mellanEn är
CAN och årliga utvecklingen konsumtion-FHI rapportengemensamma om av

alkohol, narkotika och andra droger.en av

Samverkan

rådgivande vilken olikaFörutom den i samhällsektorer är representera-gruppen
institutetde och det i avtalet reglerade samarbetet med CAN har samverkan
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med antal aktörer inom den drogförebyggandeverksamheten.ett stort
Institutet har övertagit Socialstyrelsens fört.ex. samordningsgruppansvar en

i informationsfrágor alkohol- och drogproblematiken. Institutetrunt har inom
för sitt samordningsansvar tagit initiativ till regelbundna överläggningarramen

nykterhetsforbundenochmed med olika centrala myndigheter involvera-ärsom
de i den alkohol- och drogförebyggandeverksamheten.
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förebyggande7 Det
arbetet förslag-

till program

1 Utgångspu nkter

Sverige har höga mål för alkoholpolitiken. Regering och riksdag harsatt upp
upprepade gånger slagit fast det övergripande alkoholpolitiska målet att pressa
tillbaka alkoholkonsumtionen i syfte begränsa alkoholskadorna. Sverige haratt
anslutit sig till den WHOs Europaregion uttalade ambitionen densänkaattav
totala konsumtionen alkohol med minst 25 under perioden 1980procentav -
2000.

högaDessa mål formuleradeär bakgrund insikten överkonsumtionmot attav
och missbruk alkohol deutgör folkhälsoproblemen. Som kom-ett storaav av
missionen har visat i sammanhang alkoholens sarnhällskostnaderärannat avse-
värda. En betydande del den totala sjukligheten och dödligheten alkohol-ärav
relaterad. Det berusningsdrickande, traditionellt viktigutgör del densom en av
nordiska alkoholseden, skapar särskilda risker för våld och andra sociala alko-
holskador. Till detta kommer det mänskliga lidande alkoholmissbruk ska-som

hos missbrukarna själva, liksom hos deras barn och andra anhöriga.par
Vi befinner emellertid långt från uppnå de höga målen. Härtill kom-attoss

den tillanpassning regelsystemen inom EES ochatt EU har inlettsmer som nu
kaneller förväntas, kommer innebära försvagning den hittills fördaatt en av

svenska alkoholpolitiken. Den viktigaste förändringen den deär nedåt påpress
svenska alkoholskattenivåierna- och därmed priserna måste räknasom man-
med blir konsekvens på någon sikt svenskt medlemskap i EU, bl.a. tilletten av
följd omfattande gränshandel. Från alkoholpolitisk synpunkt dettaärav en
allvarligt eftersom prisvapnetdet .k. det allt dömaär effektivaste instru-attavs

i den alkoholpolitiken.svenskamentet
sistnämndaDen bedömningen får stöd senhösten 1993 framlagdav en rap-

från internationell alkoholforskare Holder, H. m.fl.,port Assess-en grupp av
of Consequences Resulting from the Elimination of the Swedish Alcoholment

Retailing Monopoly, 1993. Gruppen har, utifrån framtagen modell,en un-
dersökt vad skulle hända med alkoholkonsumtionen, med vissasom typer av
alkoholskador och med alkoholrelaterad dödlighet Systembolagets monopolom
skulle avskaffas och alkoholpriserna skulle sjunka till den nuvarande prisni-om

ivån Danmark respektive Tyskland.
från folkhälsosynpunktDet alternativet skulle,värsta enligt forskargruppen,

Systembolagets monopol avskaffas och alkoholdryckerna börjar säljasattvara
i vanliga livsmedelsbutiker samtidigt priserna sänks till Tysklands nivå. Ensom
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minskningisannolikt resulteraalkoholpolitiken skulleomläggningsådan enav
tagitforskarnamörkertalet. Sedanförsäljningen det s.k.oregistreradedenav

årliga alko-den faktiska,.de för slutsatseneffekten,till denhänsyn attstannar
alkohollitermed 5holkonsumtionen skulle komma överatt perrenupp

och äldre.invånare, 15 år
den svenskaöverenskommelse mellanhar denframlagtsSedan denna rapport

inteEU-kommissionenträffats, enligt vilkenEU-kommissionenregeringen och
förutsattmonopol bibehålls,Systembolagetsinvändningarnågra mot attreser

Enligt forskargrup-alkoholområdet avvecklas.inomövriga monopolbl.a. att
avvecklinghårdareprissänkningemellertid änresultat slår ännu avenenpens

alkoholpri-samtidigtfinns kvardetta monopoldetaljhandelsmonopolet. Om som
danskaden nuvarandenämligen tillförhållandevis måttligt,sänks nerserna

alkohol förväntastill följdantalet dödaenligtsålundanivån, kan rapporten av
stiger enligt alter-Antalet självmordfall000 år.öka med 1över sammaper

samti-bland kvinnorna10och medblandnativ med 14 männen procentprocent
misshan-antalet fall18 årligen ochmedantalet mord ökardigt procent avsom

fall10 000 år.eller medmed 25del procent per
medomgärdasdetta slag måstei sakensliggerDet natur att prognoser av

ökningstal dennaidet sigosäkerhetsmarginaler. Att rörbetydande om om
resulta-medslutsats välemellertid överensstämmerstorleksordning är somen

alkoholskadeutvecklingenProjektionerstudiebl.a. denstudier,andraten avav
för Social forskningvid Institutetprofessor Thor NorströmSverigei som

Enligt skulleuppdrag. resultatenkommissionensgenomfört1993 påvåren en
antalet döda medtill ökning25 ledakonsumtionen medökning procent avenav

Brottsförebyggandekriminalitet frånAlkohol, EG ochstudien200 år. l1 per
skadeutveck-Kühlhorn liknande slutsatserprofessor Eckart1993 drarrådet om

antaletkraftig ökning storkonsumenter.förriskenpekar pålingen samt aven
bild dedetta slag enbartdatabör dock observerasDet att ger av san-av en

ingentinggivet dvs.alltkonsekvensernanolika görsannatannat somom -
alkohol-den traditionellaförsvagningenkompenseradelvis kanhelt eller av-

politiken.
realistis-knappastunderstrukit finns det någratidigare harkommissionenSom

sådan försvagningeffekternafullt motverkamöjligheterka att ut genomenav
konsumtions- ochbegränsningslag. Eninsatserförebyggande annat avav

förebyggande åtgärdersådanauppnåsskadeökningen bör dock kunna genom -
kraftfull utform-tillräckligtkompensatoriska åtgärderdessaförutsatt att enges

frambetänkanden förtKommissionen har i olika över-omfattning.ning och
alkoholskadeförebyggandedettill förstärkta insatserförslagväganden och av

tillkommissionens förslagsamlad bildkapitel redovisasdettaarbetet. l aven
förstärkning.sådanen
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Befolkningsinsatser7.2

Internationellt7.2.1 engagemang

jämförelse flesta övriga europeiska länder har Sverige lågmed del en genom-
alkoholkonsumtion. Sedan åtskilliga tillbaka föreligger emellertidsnittlig år en
till utjämning mellan länder det gäller alkoholvanorna,tendens Europas när

avseende hur mycket dricks och vad dricks. Länder medbåde med på som som
alkoholkonsumtion tenderar minska konsumtion,hög sin totalamycket att

förhållandevis alkoholkonsumtion öka sinländer med låg tenderarmedan atten
konsumtion.

traditionellaMöjligheten fullfölja den svenska alkoholpolitiken kommeratt att
minska till följd EES-avtalet och eventuellt medlemskap i EU. Menettav

EES och befinner alltsa i långt-alldeles oberoende EUav oss en process av
gående europeisk harmonisering, med återverkningar inom alla samhällsom-

alkoholpolitiska.råden, inklusive det l detta perspektiv kan utvecklingen be-
EES-anslutningen och eventuelltskrivas så EU-medlemskapatt ett accentuerar

påskyndaroch denna process.
harmonisering innebär Sverige, liksom andra europeiska länder, blirDenna att
beroende utvecklingen i övriga länder. det alkoholpolitiskaalltmer Påav om-

blir självklart nationellt intresse försökarådet det därmed också påverkaett att
länderandra i första hand inom föra politik iEuropa Ökadatt ut-en som- -

sträckning till folkhälsointresset.hänsyntar
Möjligheterna med framgång bedriva arbete detta slag skall inteettatt av

underskattas. finns flera tecken tyder förDet på utgångsläget sådanaattsom
ansträngningar i dag för bara sedan.några år Iär avsevärt ängynnsammare

länder medvetenheten överkonsumtion missbrukflera har och alkoholattom av
detillhör folkhälsoproblemen ökat under Med växandeår.stora senare engage-

har breda informations-flera länder och utbildningskampanjersatsatmang
alkoholens risker måletkring med åstadkomma mindre riskabla alkoholva-att

länder, främst Frankrike, den insatser kombineratsvissa harl typennor. av
lagstiftningsåtgärder restriktiv karaktär, bl.a. inskränkningarmed rättenav av

reklam för alkoholdrycker och skärpt trafiknykterhetslagstiftning.göraatt
bilden hör den handlingsplan inom alkoholområdetTill också antogssom av

Världshälsoorganisationens WHO Europaregion hösten 1992 och mycketsom
fram alkoholen i folkhälsoperspektiv och förklart lyfter ett argumenterar en

balanserad alkoholpolitik, med inslag både information lagstiftningochav av
restriktiv åldersgränser, dryckesskatter, kontroll tillgängligheten.natur av

från denna plan och iMed utgångspunkt samspel med den växande medve--
tenheten i europeiska länder alkoholen samhällsproblem börmånga om som -
det möjligt för Sverige, tillsammans med andra nordiska länder,gärna attvara

olika initiativ för internationellt etablera och befästa folkhälsosyn påta att en
alkoholfrågan. gälla skärpta marknadsföringsregler, högprispolitikDet kan eller

förskärpta regler gränshandel motiverade hälso- och sociala skäl hård-samtav
villkor för s.k. taxfreeförsäljning.are
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Kommissionen föreslår:

alkoholfrägan uppmärk-intensifierar strävanden såsinaregeringenAtt att-
internationellafolkhälsofrágai olika samarbetsorgan, pâsom ensammas

europeiskt plan och WHO och FN. syfte fänordiskt och inom Ett är att
internationella eller europeiska riktlinjer och begränsningarflera ärsom

ställaviktigt medel till dessaEtt är att resursergemensamma. organs
fdrtill svenska myndigheter de möjlighet deltaförfogande, liksom sä att att

verksamheter.påverka de internationellaochi organens

Information och påverkan7.2.2.

hälsa förs olika nivåer. grundläggandefor bättre på många DenKampen en
förändringarnivån handlar strukturella i samhället skapa förut-att genomom

för bättre hälsa bland befolkningen. Detta behöver inte bara inne-sättningar en
direkt hälsopåverkande omgivningenåtgärder riktade den denbära mot som

miljön. förändrafysiska psykiska Det kan också handla förutsätt-och attom
valningarna för människors beteenden påverkar hälsan. Valet livstilav som av

slumpmässigt betingat mängd faktorer vilka sarnhällsstruk-inteär utan av en av
de givna strukturerna reglerar och påverkar samhälletInom påärturen en.

beteenden lagar, skatter, informationolika människors Densätt genom osv.
alkoholpolitiken bygger bl.a. restriktioner och det densvenska är vägenena

använda för få befolkningen välja hälsobefrämjan-samhället kan att att mersom
fordrar for restriktionerna ochde livsstilar. detta lagarna ochMen acceptansen

finnas individuella i demokratisktdessutom det betydande spelrum styrdamåste
i sammanhang i spelrum informationensamhällen. Det detta och dessaär som

kommer in.
människorsVid tillfällen sprids samhällsinformation beteen-många rörsom

den. trafik, sjövett, narkotikamissbruk, alkoholvanorDet kan gälla matvanor,
Tidigare framförts synpunkter informationens begränsadehar effekter.osv. om

effekterna betendeförändringar efter masssmediala insat-Mäter t.ex.man som
kan finnas skäl tilldet skeptisk hållning det informationensgällernärser en

möjligheter förändra människors livsstilar.att
Sådana forskningsresultat förändringarvisar eller inga alkoholva-småsom av

resultat informationskampanjer kan emellertid inte vidareutannorna som av
läggas till för slutsatsen samhällsinformation inomgrund område intedettaatt
lönar sig.

första förenatFör det det med utomordentliga svårigheter medär någonatt
fastställagrad säkerhet informationens effekter alkoholvanorna.på Iav sam-

hällsforskning detta slag gäller generellt resultat visar uteblivnaattav som
effekter inte nödvändigtvis behöver innebära effekterna saknas; de kan ocksåatt

forskningentolkas inte har effekterlyckats faktiskt förelig-mätaattsom som
eller omöjligasvåraär mäta.attger, men som

Bakom sådana svårigheter registrera faktiska effekter kan ligga flera fakto-att
effekterna visa sig förstkan lång sikt; effekterna kan inteuppstå ettrer; som

resultat informationskampanjen enbart resultat denna i kom-utan ettav som av
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bination med lång rad andra faktorer, varvid det i praktiken kan omöj-en vara
särskiljaligt den specifika effekten just kampanjen; effekten kan skym-att av
resultatet andra samtidigt påverkande faktorer, verkar i motsattmas av av som

riktning t.ex. glorifiering ialkohol TV eller andra media.en av
det andra brukar iFör utvärderingar informationskampanjer försökaman av

kampanjen har förändrat attityder och beteendenmäta i önskad riktning ellerom
Om då finner inga förändringar har inträffat, kvarstår fråganattman om

attityder och beteenden skulle ha förblivit oförändrade kampanjen inte hadeom
Det frågasvårare besvara ochägt är ännu regel har inteattrum. en som man

försöktheller det. förefallerDet emellertid sannolikt informationengöraatt att
bidrar till vidmakthålla vissa beteenden, viss given nivå vad gäller olikaatt en
alkoholvanor, den i Sverige förhållandevis låga frekvensen rattfyllerit.ex. av
och langning sprit till underåriga etc.av

det tredjeFör kan kontinuerlig eller regelbundet återkommande sarnhällsin-en
formation bidra till gradvis värderingsförskjutning sikt.på Man brukaren
ibland använda uttrycket försupermeddelande denna mediaeffekter ochtyp av

därmed medias möjligheter massiv, långvarig eller konti-attavser genom en
nuerlig insats övergripande värderingsförändringar.ge mer

fjärdeFör det tyder informationsforskningen medan isoleradepå infor-att
mationskampanjer sällan har påvisbara effekter, har däremot sådana effekter
kunnat registreras kampanjerna samordnas åtföljsmed eller lokala initia-om av
tiv. massmedia]En kampanj alltså vanligen effekt genomfördsämre separatger

samordnad med lokala aktiviteter. kan ocksåän Detta uttryckas så det iäratt
samband med lokala aktiviteter människor och det i mellanmöts är mötensom
människor påverkan kan ske och förändringar Men mediainsatserägasom rum.
kan skapa uppmärksamhet kring frågan, stimulerar de lokala aktiviteter-en som

dvs. ökar sannolikheten för sådana sådana tillfällenmöten till påverkanattna, -
skall komma till stånd.-

Till dessa samhällsinformationens effekter kanresonemang om en annan,
värderingsmässig synpunkt läggas. Det i Sverige i principär förbjudet attmera

bedriva reklam för alkoholdrycker. Som kommissionen har påtalat i annat sam-
manhang förekommer ändå inte obetydlig marknadsföring alkohol. Härtillen av
kommer omfattande glorifiering alkohol i media, i ungdomskulturernaochen av

Deti olika andra sammanhang. rimligt samhället harär tillatt ett attansvar se
denna förhärligande budskap kompletteras med faktapå grundadtypatt av en

information de risker Överkonsumtion alkohol eller konsumtionom som av av
alkohol vid olämpliga tillfällen inrymmer.

finnsDet skäl särskilt understryka den aspekten inför de förändring-att senare
alkoholpolitiken förestår och kommer innebära fleraatt attar av som nu som av

de statliga monopolen marknad med konkurrensersätts och ökat spel-ettav en
för kommersiella intressen.utrymme e

Vad gäller samhällsinformationens innehåll det vidare rimligtär denatt ger en
god, saklig och lättförståelig bakgrund till den restriktiva alkoholpolitik, som
Sverige fortsättningsvis har för avsikt föra. vidäven Den internationellatt en

t.ex.jämförelse låga förekomsten alkoholskadori Sverige bör viktigav vara en
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information.del dennaav
samhällsinformationenmetoderna iförfinaväsentligtocksåDet är att om

det viktigt deInformationsteknologin utvecklas och äralkoholfrågan. att nya
arbetet till godo. Somalkoholskadeförebyggandekomma detkankunskaperna

informations- och alko-medseminariumtidigare refereratunderströks vid ett
Folkhälsoinstitutets regikommissionens ochigenomfördesholforskare som

samhällsinformationen inom bl.a. dettanödvändigt1993 dethösten är attt.ex.
till de mål-varit vanligttidigare hargrad vadområde i högre än anpassassom

skall påverka.informationenvill attmangrupper som

Kommissionen anser:

roll det alkoholskadeföre-spela viktig ibörsamhällsinfomtationenAtt en-
bl.a. denförutsatt intefortsättningen,byggande arbetet iäven att genom-

det förestående ske-aktiviteter.samordnas med andra Iisoleratförs utan
starka skäl ytterligarefinns detalkoholpolitiska förändringardet attav

detta omrâde.alctivitetsniván inomhöja

arbetetalkoholskadeförebyggande måstepåpekats detTidigare har att vara
utslag kort siktinformationsverksamhet sällan påSpecielltlångsiktigt. utanger

genomföras med jämnamediasatsningar böruthållighet krävs. Avenstor
förandra insatsersamspel medtill och ikomplement näramellanrum som --

synliga.alkoholfrågan särskiltolika aspektergöraatt av
informa-genomföra dennauppdragFolkhälsoinstitutetsiDet ingår typatt av

alkoholinforma-utveckla och förfinaocksåingårtionssatsningar. uppdragetI att
bedrivas i kontaktmetodutvecklingsarbetebör närametodik. sådanttionens Ett

utvärderingaralkoholforskare. Noggrannainformations-med såväl avsom
utvecklings-inslag i sådantsjälvklartinformationsinsatsergenomförda är ettett

arbete.
för information tillkontinuerligtFolkhälsoinstitutet,Vidare bör svarasom nu,
ingår ocksåuppdrageti alkoholfrågan. Inyckelgrupperochallmänhet ut-att

riskgrupper.såväl hela befolkningeninformeraförveckla metoderna att som
nationell spridning.ochkan tilllokala idéerviktigtDet är tasatt envara ges

alkoholskadeförebyggan-viktigt inslag i detutvärderinginnebär ärDetta ettatt
de arbetet.

möjlighet framgång inomnåförmodligenInformationssatsningar har störst att
minskad alkoholkon-kring viktenuppslutning finnsbreddärde områden aven

gravida kvinnor.ungdom ochbarn ochområdensumtion. Sådana är t.ex.
varningstexter förpack-allmänheten påinformation tillsprida ärEtt sätt att

med alkoholdryck-andra förpackningarflaskor ochVarningstexterningarna.
i Sverige. Systembola-intressant prövai USA och ävenhar införts attvoreer

olika riskgrupper.riktas tillinformation bör dågets

föreslår:Kommissionen

samråd med Systembolagetuppdrag iiFolkhälsoinstitutetAtt attges-
genomföra försök medförutreda förutsättningarna ettnärmare att var-
alkoholdrycker.innehållerförpackningarpåningstext som
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7.2.3 Hälso- och sjukvårdens förebyggande ansvar

iDet har det föregående slagits fast ökning de missbruksförebyggandeatt en av
insatserna nödvändig.är

Hälso- och sjukvården har enligt hälso- och sjukvårdslagen uttalatett ansvar
för förebygga ohälsa. Av socialstyrelsensatt uppföljningsverksamhet framgår

hälso- och sjukvårdens missbruksförebyggandeatt insatser har olika omfatt-
ning i olika landsting. Enligt kommissionens mening detär nödvändigt att
hälso- och sjukvården generellt ökadeägnar såväl generellaresurser som
riktade alkoholpreventiva insatser. Speciellt behövs satsningar riskgrupperpå
och högkonsumenter.

Kommissionen hela befolkningen måste uppmärksammasatt på deanser mer
medicinska hälsoriskerna med alkohol än vad sker f.n. Här har hälso- ochsom
sjukvården ett ansvar.

I avsnitt 6.7.2 rekommenderades främst följande åtgärder från hälso- och
sjukvårdens sida led i ökade satsningar förebyggandeett åtgärder:som

Det viktigtär huvudmännen utarbetar alkoholpolitiskaatt program,- som
klargör alkoholfrågans vikt och vilket sätt arbeta förebyg-attman avser
gande.

En målsättning för framtida hälso- och sjukvård bör samtalattvara- om
alkohol mellan läkare, sjuksköterska eller sjukvårdspersonal ochannan
patient blir naturligt led inom all hälso-öppen och sjukvård.ett Det är
också viktigt hälso- och sjukvårdens potential vadatt gäller tidigtatt upp-
täcka riskbrukarehögkonsumenterav alkohol tillvara bättre idag.äntas
Båda bidrakan till öka det allmännaansatserna medvetandetatt alkoho-om
lens medicinska skadeverkningar.

En möjlighet förstärka sjukvårdshuvudmännens förebyggandeatt insatser-
samhällsmedicinskaär depå enheterna,att satsa i syfte fåmer t.ex. att

fram fler vidareinformatörer eller stödresurser till husläkare.

den nationellaPå nivån kommissionen följande åtgärder bör vidtasanser att
för möjliggöra eller stimulera de eftersträvadeatt satsningarna.

nödvändigtDet är öka berörd personals grundkunskaperom alkohol.att Inom
sjukvårdsutbildningaralla måste ökad vikt vidläggas belysa alkoholensatt

skadeverkningari alla avseenden, lära hur man professionell kanut som agera
för tidigt upptäcka riskbruk möjligheternaatt visa vidtaett enklasamt att
behandlings-rådgivningsinsatser.

Kommissionen föreslår:

SocialstyrelsenAtt vidtar åtgärder för stimulera berörda universitet ochatt-
högskolor alkoholfrâgor ökatägna kursplaneri föratt läkar- ochutrymme
guksköterskeutbildningarna.
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sjuksköterskorochläkareyrkesverksammaredanFortbildningsaktiviteter för
distrikts-distriktsläkarehusläkare ochgäller dettaSärskiltviktiga.likaminstär

densammafortbildning bördennaInriktningensköterskor. ovansomvara
införframhållasbörutbildningsinsatsersådanaAngelägenhetenredovisats. av
mel-förs årligensjukvårdentillstatsbidragsärskildaförhandlingarde somom

deochsistnämndamellan desedansjukvårdshuvudmännenochochlan staten
möjlig-syftar tillstatsbidragsärskildaDessa attförsäkringskassorna.allmänna

tillkunna ledabedömssjukvårdenochhälso-inomsatsningarsådanagöra som
anslåsnärvarandesjukförsäkringsutgifterna. Förminskningarväsentliga av

500 Mkr år.med drygtstatsbidragsärskilda per

rekommenderar:Kommissionen

rehabilite-förersättningensärskilda statligaden5minstAtt procent av- fort-förMkr,500f.n. drygtbehandlingsinsatser,ochrings- reserveras
alkoholomrádet.bildning inom

riskabelhelt hindraellerminskadet gårvisarexempel,goda attDe att ensom
fåttuppenbarligendespridningbetydligt änfå störrealkoholkonsumtion, bör

hittills.
börförutsättningarolikamedförebyggande insatsermedförsökYtterligare

kostnadseffekti-förmodatGivet densamarbetsprojekt. storasärskiltstimuleras,
kostnaderna,delförstå statensjälva kunnahuvudmännenbörviteten menen av

oberoendedåbörvillkorprojektmedel. Ettmed attbidraocksåbör envara
verksam-till reguljärskall förasförsök överlyckadeochutvärdering sker att

het.
haralkoholproblemsiktehälsoundersökningarmedförsök tarFå som

mycketuppnåddedärMalmöstudien, dettas.k.den attefter trotsgjorts man
vik-detKommissionen ärkostnadseffektivitet. attoch högresultatgoda anser

pågårhälsoundersökningarsomi de olikabeaktasalkoholproblematikentigt att
naturligtalkoholkonsumtion ingåfrågor ettVidare börplaneras.och somom

till detta. Ytter-anledningfinnasdet kanpatientkontakten närnormalailed den
betydandeharalkoholproblemenhälsoundersökningardärmedförsökligare en

genomföras.kunnabörhuvudinriktningendel eller är

rekommenderar:Kommissionen

deförinom sär-finansierashdlsoundersökningarmedförsökAtt ramen-
statsbidragskilda omnämnts.som

organi-och sjukvårdenshälso-inomförestårochellerförändringar pågårStora
ochinförtsbeställar-utförarsystem nytthåll ettmångahar påsation. Bl.a. ett
båda dessasina hållfinnsFarhågorinföras. atthåller påhusläkarsystem att

lidande.blirarbetetförebyggandedetinnebäraskulle kunnaförändringar att
bliinte behöverdettasin delförkommmissionen attframgåttSom anserovan

till före-möjligheterökadekan innebäraförändringarna tvärtomfallet attutan
styrmedel behövsdeharSjukvårdshuvudmännenverksamhet.byggande som

tillkunnaskallmöjligheterför dessa tas vara.att
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De pågående förändringarna aktualiserar emellertidstora behovet skärptav en
tillsyn och kvalitetskontroll. Kommissionen vill därför understryka vikten av
Socialstyrelsens regeringsuppdrag följa utvecklingen vad gäller förebygg-att
ande insatser alkoholornrådetpå från hälso- och sjukvårdens sida.

7.2.4 Utbildning
I dag saknas heltnästan metodutbildning för arbetar inom det alko-vuxna som
hol- och drogförebyggande området. Kurser för behandlare finns däremot på
flera håll, bl.a. anordnar antal vårdhögskolori samverkan medett IKM Insti-

för Kunskapsutvecklinginom Missbrukarvårdentutet högskolekurserpå A- och
B-nivån 20 respektive 40 poäng. Vårterminen 1993 påbörjades också C-en
kurs vid vårdhögskolani Växjö.

Däremot saknar många gånger de, arbetar med förebyggande verksamhetsom
inom området, relevant utbildning. Den kunskap finns ofta inhämtadär påsom

hand. frågorDessa bör i utsträckningstörre vadän fallet finnasegen ärsom nu
i grund- fortbildningarnaoch för olika förväntas viktigagöra insat-grupper som

inom området exempelvis sjukvårds- och socialtjänstpersonal, lärare ochser
fritidspersonal.

Förutom förstärkning befintliga utbildningar bör specialinriktade utbild-av
ningar organiseras, kompletterar grundutbildning, inom sjukvår-som t.ex.en
den, bibringa specifika kunskaperi preventivtatt arbete. Utbildningarnagenom
bör täcka behov olika nivåer.på Folkhögskolorna och vårdhögskolornai landet
torde kunna ha möjligheter grundläggandeatt utbildningararrangera mera res-
pektive högskoleutbildningarinom området.

Utöver grundläggande utbildning inom området bör människor arbetarsom
inom fältet ha möjlighet till fortbildning. De arbetar detpå lokala planetsom
inom myndigheter eller andra organisationer drar ofta lass. De saknarett tungt
ofta både tydliga mandat och för genomföra arbetet.att Detta innebärpengar

det sigrör personal behöveratt mycket stimulans förom extraen grupp attsom
kunna bedriva sitt arbete på effektivt meningsfulltoch Fortbildnings-sätt.ett
kurser bör anordnas för dessa. Det gäller målgrupper fritidsledare,t.ex.som
skolpersonal lärare, kuratorer och skolsköterskor, primärvårdspersonal och
socialtjänstpersonal.

På år har utbildningen inom folkhälsovetenskap Utbild-senare accentuerats.
ningen kan leda till eller doktorsexameni folkhälsovetenskap finnsmaster-som
på flera håll i landet. Särskilda kurser inom alkoholpreventionanordnas. Många

landstingens hälsoplanerare och hälsoupplysare genomgår eller fleraav en
kurser i folkhälsovetenskap.

Då det gäller möjligheterna påverka utbildningen inom högskolanatt hart.ex.
situationen blivit förändradnågot tidigare i så måtto de centralagentemot att
studieplanerna försvunnit i vissa fall med mycket allmänt formule-ersattsmen
rade måldokument. Den enda reella legala styrningsmöjligheten tordesom
finnas för få alkoholundervisningi utbildningen inomatt deär utbildningar
där leder fram till legitimation. kan denHär legitimationsgivandeexamen
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ledersjukvårdsutbildningardeVad gällerkrav.vissaställamyndigheten som
kommis-barnmorskeexamenochsjuksköterska läkar-legitimationtill anser
alkohol-undervisning inomgodställa krav påSocialstyrelsen börsionen att en

mål.utbildningarnasolikaanpassad till deområdet ärsom
anordnasbör äralkoholfrågornaiutbildningvilkenförEn re-gruppannan

utbild-sådanförslag tillframlagthar redanKommissionenstaurangpersonal.
1993:50.SOUServeringsbestämmelserdelbetänkandetining

lokala aktörernaarbetandefältetdesidan påvidmålgrupperviktigaAndra av
olikautbildningi formerbjudasbör kunnajournalisterpolitiker ochär avsom

journalis-respektivepolitikertillriktadeSeminarierkurser.eller kortarelängre
Jour-dessanåmöjlighetenrealistiskaförmodligen den attär mest grupper.ter

CAN.tidigarehar prövatsnalistseminarier av
sammanhangolikaiochuppmärksammavärdmetod ärEn an-att somsom

meddistansutbildningi samverkanhögskoleutbildningfortbildande ärförvänts
samarbe-kostkunskapikurs isådannärvarande pågårutbildningsradion.För en

utbildningsradion. EnUppsala ochlantbruksuniversitetiSverigesmellante
alkoholpreventivainom detutmärktförmodligenskulleutbildningsådan passa

fältet.
utbild-i förbättraliggeralkoholforebyggandearbetetdetdel attviktigEn av

Utbildningsförstärkningarområde.dettainomarbetarpersonalförningen som
systematiskbl.a.kräverpersonalkategorier. Dettaolikamängdförbehövs enen

förstärkningsbehovetbedömningundervisningsutbud, samtkartläggning avav
delasrimligt dettainsatser. Det ärinförande atttillförslag ansvarnyaav

Folkhälsoinstitutet.ochSocialstyrelsenhandi förstamellan

föreslår:Kommissionen

med berörda instansersamrådför ifårSocialstyrelsen attAtt ett ansvar- sjuk-utbildningardeutbildningsbehovet inom rörsomöversyngöra aven
Folk-erfordras.de initiativsocialtjänsten,ochvardsomrádet tasamt som

utbildningsom-för övrigamotsvarandehälsoinstitutetföreslás fd ansvar
raden.

verksamheterförebyggandeOrganisationemas7.2.5

arbetet.alkoholpolitiskaviktig roll i detspelarorganisationernafrivilligaDe en
förgäller insatseraspekt. Detdennaavsnitt betonatolikaitidigareVi har

bordeidrottsföreningarochskolaföreningenochbl.a. Hem-därungdom vara
kan spelaorganisationernafackligadär dearbetsplatsernaoch påviktiga aktörer

lokalsamhällets män-blandområden,andrapåroll.betydelsefull Men ävenen
spelakunna än-nykterhetsrörelsen,minstinteorganisationerna,börniskor, en

alkoholförebyggandeverksamheten.i dag i denvad deroll görviktigare ännu
kravställade kunnabörorganisationernatillbidragkommunochNär stat ger

resultat.ochinriktningverksamhetenspå
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Kommissionen anser:

i det alkoholpolitiskaAtt läge förväntas uppstå organisationer-arnya som-
verksamhet detta fält mycket börinom viktig. De ökat stöd,nas ges men

samtidigt bör till detta kunnastäd knytas krav verksamhetenspá inriktning
och resultat.

Kommissionen föreslår:

de börorganisationer prioriteras beredda läggaAtt dr att storasom an--
arbetesträngningarpd innebär förebyggande riskabla alkohol-ett som av

och framgångsrikt lyckas genomföra detta arbete.vanor som

7.2.6 Lokalt alkoholförebyggande arbete

För utveckling och etablering lokala verksamheter fordras såväl ekonomiskaav
och personella kunskap färdighetoch i adekvata metoder. Det ärresurser som
således viktigt förutsättningarna forgoda fortsatt metodutvecklingär ochatt att
stödet till lokala projekt ökas. bör ingå i FolkhälsoinstitutetsDet uppgifter att
stimulera utvecklingen metoder för den lokala alkoholskadeförebyggandeav
verksamheten och sprida erfarenheter. Institutet bör iövervägaatt attvunna

utsträckning hittills långsiktigtstörre stöd nydanande ellerän principielltge
intressanta projekt. denna inriktningFör samtidigt inte skall begränsa möj-att
ligheten projekt ytterligarestödja bör medel ställas till denna verksam-att nya
hets förfogande.

Folkhälsoinstitutet bör olika medverka till förstärktsätt metodutvecklingen
inom kunna spridaområdet. För goda resultat till andra detär väsent-att ytterst
ligt utvärderingar genomförs. Ett bidragsvillkor bör målen ochatt attvara upp-
läggningen möjligt uppnåddadet utvärderagör resultat. det gällerNäratt mer
kvalificerad metodutveckling bör institutet viktig roll samordna vissaatten
insatser för möjliggöra jämförande forskning olika metoder och strategi-att om

för alkoholförebyggande insatser. angelägenYtterligare uppgift är atter en
verka för tillämpning redan utvecklade metoder.av

Kommissionen anser:

lokalade alkoholförebyggande förstärkas.Att insatserna bör-
medlen för projektstödAtt bör ökas.-
projekt bidrar tillAtt fortsatt metodutveckling särskilt prioriteras.som en-
medel bör förAtt systematisk goda metoder förspridning lo-avsättas av-

kalt arbete.

7.2.7 Arbetslivets möjligheter
stimuleraFör arbetslivet till i ökad utsträckning tid och kraftägnaatt att

insatser för motverka alkoholproblem föreslår kommissionen antalatt att ett
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åtgärder vidtas från sida.statens
hel del viktiga insatserEn har gjorts och inom arbetslivet,görs även om om-

fattningen insatserna varierar kraftigt olikamellan arbetsställen. Här påav som
andra områden återkommandeär och uthålliga insatser avgörande för framgång.
En orsak till arbetslivet inte sig i motverka alkohol-ännuatt attengagerar mer
bruk kan inverka arbetet kanpå underskattar alkoholproble-attsom vara man

ekonomiska konsekvenser. Om vill stimulera till ökade insatsermets stora man
alkoholmissbruk från arbetslivets sida bör fasta detta.mot taman

Kommissionen föreslår:

Folkhälsoinstitutet samspelAtt i med arbetsmarknadens parter genom-
informationsmaterial, konferenser visar vad alkoholproblempå påm. m.

arbetsplats respektive frånvaron sådana kan betyda för företagsen ettav
ekonomi. Framgångsrika projekt bedrivits olika arbetsplatserpå börsom

fortsättningsvis Särskilt viktigt framstår detäven belysapresenteras. att
den kostnadseffektiviteten tidigai insatser.stora

Genom aktiviteter den här skisserats kan arbetsgivarnas och detypav som
fackliga organisationernas intresse för utbildning alkoholområdet förväntaspå
öka. Av skäl kan intresset för skapa alkoholpolicy och läggaattsamma en upp
handlingsprogram arbetsplatserna förmodas öka.

För arbetslivet hjälp med utarbeta policy i alkoholfrågor, handlings-att attge
utbildning s.k.är dvs. stödfunktioner regionalpåresurscentra,program, m. m.

nivå, viktiga. Ett ökat intresse för insatser inom arbetslivet bör dessa.gynna
Dessa viktiga stödfunktioner finns dock inte i alla regioner.

Kommissionen föreslår:

bör kunnaFHI utvecklingsbidragförAtt regionalage resurscentra.nya-
Ytterligare försöksverksamhet bör bl.a. i syfte vidareutvecklauppmuntras, att
den metodik redan och i mycket visatprövats sig lyckosam. Avsom som
intresse särskilt olika förebyggandeär prövar och undersökeratt man program
kostnadseffektiviteten hos dessa. Vidare samarbetsprojektär med olika myn-
digheter intressanta.

Kommissionen föreslår:

FHI inom för tillAtt sitt stöd lokalt förebyggande arbete inom alko-ramen-
hol- och drogområdet bör prioritera projektintressanta arbetslivetinom
med alkoholförebyggandeinriktning för utvärdering.ävensamt ansvara

Lagstiftningen ålägger såväl arbetsgivare hälso- och sjukvården och social-som
tjänsten förebygga ohälsa och missbruk. Arbetsgivaren har föratt ansvaret
arbetsmiljön och för anställd vid behov får arbetslivsinriktad rehabili-att en en
tering. Om det arbetsgivarensär tillgodose anställdas behov reha-attansvar av
bilitering grund alkoholmissbruk osäkert. Medicinsk rehabiliteringär ärav
förvisso landstingets hälso- och sjukvårdens grundorsak ochoavsettansvar,
eventuella anställningsförhållanden. Försäkringskassan har samordna rehabi-att
literingsinsatser såväl arbetslivsinriktad medicinsk karaktär. Ansvaretav som
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omfattar alla försäkrade.
Det råder betydande oklarhet förgår olika aktörersgränsernaen om var

för olika åtgärder alkoholområdet liksom för de kostnader äransvar som
förknippade med dessa. Detta gäller särskilt rehabiliterande åtgärder. Enligt
kommissionens bedömning det angeläget ökad klarhet i detta hänseen-är nåsatt
de, eftersom det ansvarsförhållandetoklara bidrar till passivitet.

Kommissionen föreslår:

lagöversyn bör tydliggöra gränslinjenAtt gárför hälso- och sjuk-en var-
vårdens, socialtjänstens och arbetslivets och för arbetsgivarnas och försäk-
ringskassornas rehabiliteringsansvar.

Företagshälsovården har viktig funktion vid tidiga insatser för motverkaatten
alkoholmissbruk. och med statsbidragen till företagshälsovårdenl bortatt togs

fåtthar verksamheten minskad omfattning. den missbruksförebyggan-I mån det
arbetet intede andra instanser innebär detta försvagningöver såvältas av en av

de förebyggande behandlande insatserna inom alkoholområdet. Kommis-som
sionen kan dock konstatera företagshälsovården kan komma få förbättradeatt att
existensmöjligheter till följd riksdagen, i samband med den i decem-att attav
ber 1993 lag läkarvårdsersättning, hemställde hos regeringenantog en ny om

möjligheten låta företagsläkarna omfattas den nämnda lagen.prövaatt attom av

7.3. förInsatser speciella riskgrupper och
i risksituationer

7.3.1 Ungdom

folkhälsopropositionenI bl.a. prop. 1990912175 uttalades förstöd målsätt-
ningen ungdomsåren frånbör fria alkohol. Av tillgänglig statistik, bl.a.att vara
CAN:s alkoholvaneundersökningar,framgår dock verkligheten ligger långtatt
från denna målsättning, situationen ljusare denäven är vid mittenänom nu var

1970-talet.av
Mycket talar för ungdomar särskilt förlyhörda förändringar i de alko-äratt

holpolitiska spelreglerna. Tänkbara konsekvenser EU-medlemskap förettav
Sveriges vidkommande tillgängligheten till alkoholhaltiga drycker ökarär att
ocheller alkoholpriserna blir lägre. troligtDet då alkoholkonsumtion-äratt att

bland ungdomar kommer öka väsentligt särskilt inga motåtgärderatten om-
in. finnas förDet måste beredskap sådan situation.sätts Men redanen en som

idag krävs åtgärder förläget senarelägga alkoholdebuten minskaär ochatt
alkoholkonsumtionenbland ungdomar.

Arbetet med motverka alkoholbruk bland ungdom kräver inte bara satsningatt
kring eller förstärkningåtgärd speciella inom område.etten en av resurser
Problemets komplexitet kräver arbetet i kommunerna på motverkaatt ute att
såväl bruk missbruk alkohol bland ungdomar genomförs eftersom av en genom-
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plantänkt där de olika aktörernas uppgifter klarläggs. Målet är en samman-
hållen strategi. Aktörerna bl.a. socialtjänsten, skolan, fritidsförvaltningen,är
föreningslivet, polisen primärvården.och Viktigt främja drogfriaär miljöeratt
och aktiviteter, också detpå lokala planet verka för avgloriñeringatt en av
alkohol och föra ansvarsfull politik vad gäller serveringstillstånd.att en

Kommissionen anser:

det mycket viktigt kommunerna utarbetarAtt alkoholpolitiskaär att-
och konkreta handlingsplaner där tidiga allmänna och riktadeprogram

alkoholmissbrukinsatser hos ungdomar ingär ochmot samt att program
planer i praktisk handling.omsätts

Sådana och finnsplaner redan i flertal kommuner de måsteettprogram men
aktuella,hållas till förändrad situation och tillämpas konsekvent.anpassas en

Vad gäller generellt förebyggande insatser för barn och ungdom framstår
skolan flera skäl den viktigaste lokale aktören. Skolan kan ungdomarnåav som
under hela deras uppväxttid, formasdå de och utvecklar sin livsstil, då alkoho-

börjarlen bli intressant och lockande. Den har möjlighetockså till naturligtett
och samarbete med elevernas föräldrar. Som framgåttnära i avsnitt 6.8.3 synes
det dock f.n. inte finnas tydligtnågot uttalat formandat skolan att svara upp

sådana förväntningar.mot
Ett centralt mål för den skolan ökad vikt läggs vidär skolans kärn-attnya

verksamhet- till eleverna får goda kunskaperi basämnen. Konsekven-att attse
detta kan bli minskat för arbete skolansägnas socialautrymmesen av som

och fostrande vilket i sin kan insatser förgå förebyggaövertur ut attansvar,
alkoholproblem. Kommissionen tendenser till minskat intresse föratt ettanser
alkoholfrågor från skolans sida redan kan märkas.

Kommissionen anser:

det angeläget skolansAtt insatser vad gäller motverka bruk ochär att att-
missbruk alkohol bara uppehållesinte intensifieras. En väsentligutanav
ökning undervisningen pä gymnasienivå nödvändighetärav en

skerAtt så behöver inte innebära tid ifrån kärnverksamheten, tvärtom.att tas
skola, inteEn elever alls eller i ringa omfattning befattar sig med alkohol,vars

rimligenkan räkna med ha arbetsklimat och goda undervisnings-att ett gott
resultat.

Statens möjligheter påverka skolans arbete idag begränsade tillär deatt
centrala styrdokumenten: skollagen, läroplaner och kursplaner. En ökad statlig
ambition på alkoholområdet därförmåste klart framgå dessa.av

Kommmisionen föreslår:

komplettering deAtt centrala styrdokumenten eller bindandeen attav-
klargöranvisningar de ökade förväntnin fränpå insatser skolans sidagarna

for motverka alkoholbruk.att



förslag.arbetet 177förebyggandeDet - . .

undervisningsmate-behövs brafullgöra de ökade kraven bl.a.kunnaFör ettatt
motiverade lärare,välutbildade ochoch effektiva metoder,rial, beprövade ett

centralt och lokaltbådemed föräldrarna Det behövssamarbetenära ettm.m.
stöd för detta.

Kommissionen föreslår:

uppgift förfår prioriteradFolkhälsoinstitutetAtt att svarasom en-
bra litteratur och andra undervisnings-får informationskolornaatt om

hjälpmedel,

exempel ANT-undervisning varavsker goda på någraspridningatt av
förebygga alkohol-till kommissionens delbetänkandebilaga Attrefereras i

1994:26,problem, SOU

undervisningsmaterial,intressevöckande inte minstproduktion skeratt av
dar behovet troligengymnasienivåpå är störst,

andralämpliga undervisningsmetoder ochutveckling sker satt attatt avav
alkoholproblem.skolans sida förebyggafrån

Kommissionen föreslår:

uppgift följa och utvärderasinSkolverket hög prioritet dtAtt att uppger-
sker olika skolenheter-undervisning iefekterna den ANT pá utesomav

landet.

markerastydligare högskoleförordning-inklusive ANT, ihölsofrdgor,Att-
Dettalärareexamina. för ANT-jrágorför olikakravspecifikation att geens

lärarutbildningen de idag.plats vad harframträdande i änmeren

tillatgärder leder det finns ochSkolverket vidtar intressantaAtt attsom-
ANT-omrádet.fortbildningsalctiviteterattraktiva pá

Kommissionen anser:

placerade stödpersonerviktigt det finns tillgång till lokaltdetAtt är att som-
förmotorer ANT-verksamheten.kan fungera som

Även ungdomarshar betydelse för utvecklingen påskolan stor av vanorom
och föräldrarnas inställ-belagt det föräldrahemmetalkoholområdet det ärär att

alkoholkonsumtion betyderning till ungdomarnas mest.som

Kommissionen anser:

skolasamarbetet föräldrar viktig.fortsatt utvecklingAtt äraven --
verksamhet beaktadrogförebyggande ochFolkhälsoinstitutet bör inom sin

arbete.stödja detta

kännedom välbör utveckla och spridaFolkhälsoinstitutet inventera,Att om-
hemföräldrar.skola ochfungerande modeller för samverkan mellan
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Skolan har således goda möjligheter förebyggande. Det har den ocksåatt agera
det gäller insatser för upptäcka ochnär något riskablagöra alkoholvanoratt

hos enskilda elever. goda förutsättningarnaDe till har detta visat sigtrots vara
helt arbetsområde för skolans del.oprövat Kommissionen bedömer detett

angeläget utveckla metoder och arbetssätt inom detta område.att

Kommissionen föreslår:

Skolverket i uppdrag stimulera ochAtt initiera forsknings- ochatt ut-ges-
vecklingsarbete vad gäller tidiga riktade tillinsatser ungdomar med
begynnande alkoholproblem. dettaI sammanhang det särskilt intres-är av

fokusera skolhälsovárdens möjligheter.attse

När det gäller ungdomar i riskzon bör dock de huvudsakliga insatserna ske via
socialtjänsten, har huvudansvaret och bör ha bäst kompetens förävensom
uppgiften. Arbetet med ungdomar har alkoholproblem varierar frånsom
kommun till kommun. Speciella behandlingsprogram och insatser inom den
kommunala öppenvården saknas ofta för de alkoholmissbrukande ungdomarna.

alkoholmiss-Totalt finns det svagheter det gäller upptäckanärsett stora att
brukande ungdomar och komma fram till lämpliga insatser. Området kräver i
framtiden såväl kompetens- metodutveckling. Skälen goda förär attsom ge
området hög prioritet.

Kommissionen föreslår:

Socialstyrelsen uppdrag stimulera kommunernaAtt i utveckla detatt attges-
sociala stöd- och behandlingsarbetet för ungdomar missbrukarsom
alkohol.

Kommissionen anser:

grundutbildningen förAtt socionomer bör förstärkas det gällernär ung--
domsarbetet, särskilt problematiken kring ungdomar och alkohol.

socionomutbildningenFrågan har behandlatsöversyn i andraävenom en av
avsnitt betänkandet. Utbildningen förstärkasbör gällerdet såvälnärav ung-
domsarbetet generellt arbete med ungdomar har alkoholproblemsom som
specifikt. Förstärkningarna bör såväl kunskaperna hur utredningsarbe-avse om

skall bedrivas behandlingsarbetet.tet som om

Kommissionen föreslår:

Socialstyrelsen förinom kommissionen föreslagnaAtt uppdragramen av-
verkar för nämnda förbättringar utbildningen uppnås.att av

insatserna förFör ungdomar i riskzon skall bli effektiva och väl samordnadeatt
krävs adekvat utbildning för redan yrkesverksammma. förekommerDet ofta att
berörda yrkesgrupper inom socialtjänst, polis, fritidsverksamhet och sjukvård
inte har adekvata kunskaper för genomföra insatser.sådanaatt
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värnpliktigaHögskolestuderande och7.3.2

iförsöka nå ungdomar derasavsnitt framförts viktentidigare harI natur-attav
vidareutbildasden period då ungdomenmiljö. Kommissionenliga attanser

förmodligen har mycketvärnpliktstjänstgöringrespektive singenomgår storen
förhållande till alkoholen.framtida inställning och Detför deras ärbetydelse

alkoholkonsumtioneninitiativ begränsar sådärför viktigt så attatt tas man
denna tid.möjligt undermycket som

ungdomars alkoholkonsumtion under hög-gällerKunskapsunderlaget vad
Undersökningar inom dessavärnpliktstiden bör förbättras.skoletiden och

områden bör uppmuntras.
finnas alla högsko-alkohol och studenter bör pågrundsyn rörandeuttaladEn

enskilda lärarna, student-riktlinjer utarbetas. Derimligt sådanalor. Det är att
för skapahögskolornas ledning bärochkårerna attett gemensamt ansvar en

studerande.arbetsmiljö för dealkoholsynpunkt godfrån
alkoholfrågan ocksåriktlinjer rörandeFörsvarsledningen har formulerat som

riktlinjer tillämpas vid varjevärnpliktiga. viktigt sådanade Detinkluderar är att
förband.

för bedrivavistas inom högskolans lokalertid studenternaUnder den att stu-
alkoholkonsumtionförekomma. skallPå sättdier skall självklart ingen samma

värnpliktige i tjänst. Säkerhets-förbjuden under den tid denalkohol helt ärvara
rekommendera avhållsamhet från alkoholför börtalar ocksåaspekter att man

ammunition med andra riskmoment inlag-skarp ellerföre övningar medkvällen
värnpliktiga.fritidssysselsättningar skapas för deattraktivaviktigtda. Det är att

umgängesliv. Kårlivet bör intefinnas i studenternasAlkoholfria alternativ bör
alkoholen iandra tillställningar därpubaftnar eller sättsdomineras centrum.av

Kommissionen föreslår:

försvarsledningenhögskolorna respektiveuppdrar a:regeringenAn att-
föregående.föreslås detvidta de åtgärder isom

samråd med be-Folkhälsoinstitutets idet bör ligga inomAtt attansvar-
stödja ochberörda intresseorganisationermyndigheter ochrörda upp-

problemområden.dessamärksamma

kvinnorGravida7.3.3

för primärpreventivafader angelägna målgrupperblivande mödrar ochAlla är
graviditet.alkohol ochangåendeinsatser

alkoholkonsum-ungdomar och äldrekänt bland allaborde allmäntDet attvara
allvarliga skador fostret. Tyvärr hargraviditeten kan förorsakaundertionen

graviditet avtagitalkohol och och kun-funnits kringuppmärksamhetden som
delvis fallit i glömska.harskapen

Åtgärderna spridadet första gäller detbedrivas plan. Förpå tvåmåste att
optimala målsättningen hosblivande föräldrar.informationen till alla Den är att

helt från alkoholpsykologisk beredskap avståskapaalla blivande mödrar atten
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under graviditeten. Detta berör naturligtvis också deras omgivning.närmaste
Allmänna kampanjer har tidigare förekommit t.ex. Systembolagets och an-

för sprida denna information bör ligga Folkhälsoinstitutet, isvaret att sam-
verkan med andra aktörer. Därutöver insatser för vissaär nyckelgrupper an-
gelägna. Dit hör lärare, elevvårdspersonal och anställda inom ungdoms-t.ex.
mottagningarna. Detta kan ske via regionala konferenser, lokal verksamhet och
samverkan olika utbildningsgrenarmed produktion läromedelsamt genom av
och informationsmaterial. Syftet öka nyckelgruppernas kunskaperär att om
samband mellan alkohol fosterskadoroch metoder föra kunska-samt att attge

vidare.pen
För det andra det viktigt alla gravida kvinnor får saklig informationär att om

vilka risker förenade med alkoholbrukunderär graviditet. Det viktigtär attsom
all personal kommer i kontakt blivandemed de mödrarna har kunskapersom
och förmåga informera mödrarna. Redan 1994 kommer Folkhälsoinstitutet iatt

Socialstyrelsensamverkan med producera film beskriver fosterska-att en som
dor alkohol och vänder sig till inompersonal mödra- och barnhälso-somp. g.a.
vården socialtjänsten.samt

Det viktigt sikt utbildningen förstärkspå och här vill kommissionenär hän-att
visa till framförtsvad under avsnittet utbildning nyckelgrupper. Densom om av

utbildningengrundläggande inom hälso- och sjukvård socialtjänsten börsamt
innehålla undervisningsmoment kring dessa frågor. bordeDet självklartvara

specialistutbildning till gynekolog eller innehållerbarnmorska djup-att t.ex. en
utbildning i problemet med tonvikt lagd hur informerarpå de bliv-are en man

mödrarna alkoholensande inverkan graviditeten.på Det också finnasmåsteom
beredskap hand kvinnor med för alkoholkonsumtion.hög Se ävenatt taen om

kapitel 9 i detta betänkande, avsnitt 9.4 delbetänkandet KVINNOR OCHsamt
ALKOHOL SOU 1994:28.

till7.3.4 missbrukareBarn

Det finns omfattande kunskaper hur alkoholmissbruki familjen påverkarom
och skadar barnen. behandlas iDetta kommissionens delbetänkande BARN -FÖRÄLDRAR ALKOHOL SOU 1994:29. Konsekvenserna för dessa barn-
har tillräckligtdock inte uppmärksammats i utbildning, forskning och verksam-
heter.

Mycket verksamheten ligger lokal nivå och problemet börpå hög prio-av ges
ritet vid fördelningen stöd till lokala alkoholförebyggandeprojekt. Det börav
åvila Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet stimulera försöksverksamhetatt
inom området.

Vad övriga förslag insatsergäller till för barn till missbrukare hänvisas till
kapitel 10 i detta betänkande.
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Trañkanter7.3.5

februarii kraft den 1trafiknykterhetslagstiftningen har trättskärpningEn av
verkalagändringarna bör fåbedömningengjortharKommissionen1994. att

förslag ikompletterandeeventuellainnanutvärderas,de kantid, sånågon att
viktigttrafiknykterheten ärInformationenfram.avseende läggs ettdetta om

finns ocksåalkoholrestriktiva Detopinion förbildai arbetetinslag att vanor.
informationsarbete. Detvärde för FHIsbörmetoderfarenheter vara avsom

Vägverket, Transport-informationssakkunniga frånförtalarsagda t.ex.att
knytas till FHIstrafikinstitut börochStatensellerforskningsberedningen väg-

område.inom dettainformationsarbete

Högkonsumenter7.3.6

insatser,förebyggandegenerellakonstateratsföregåendei detharDet att som
fort-och de ibetydelse idagharmålgrupp,befolkningenhela atthar storsom

i formgenerella åtgärdernaviktigare. Deblikomma ännukansättningen att av
jämte restrik-upplysningsverksamhet kommerochinformations-syftandebrett

basenfortsättningeni utgöratillgänglighet ocksåochpriservad gäller atttioner
missbruksförebyggande insatserna.för de

inteoch detill idaginte räckeråtgärderdessadet attAndå sägasmåste att
försvarslinje for-förstai framtiden. Dennatillräckligaheller kommer att vara

befolk-deförbättramöjlighetersannoliktfinnsalltför Detmånga. attceras av
hälso-idag knyta tillänredan görs,ningsinsatser attt.ex. anmergenomsom

dricka alkohol påkommerfortsättningen mångaockså i attaspekten, även om
skador.leda tillsannolikhet kommermed attsätt storett som

bibehållasinte bara böråtgärdernagenerelladeKommissionen utanattanser
restriktionertillämpadevissa idagemellertidViökade attägnas vetresurser.
skademinsk-eller ytterligareoförändrat lägeOmförsvagas.kan komma ettatt
befolknings-denkompletteranödvändigtdetframståreftersträvasning attsom

åtgärder i syfteindividuellasatsningkraftfull påmedstrategin attinriktade en
missbruk.iriskbruk övergårpågåendehindra ettatt ett

framför alltinombehandlingsinsatser har prövatsoch enklaupptäcktTidig
ochinom dettaPotentialenresultat.godamed mycketsjukvårdenochhälso-
intehar längeän såmycketförefallerverksamhetsområdenandra stor menvara
fråningripandenregelnFortfarandeutsträckning. ärnämnvärditillvaratagits att

rehabilitering fram-i skede dåförstm.fl. skerföretagmyndigheter,berörda ett
Kommissionenändrakommissionen på.villomöjlig.intill Dettastår nästsom

insat-individuellaidag bör ägnasbetydligt änalltså störreatt resurseranser
missbruk.utvecklas tilldetförhindrariskbruk ochupptäcka ettför attettattser
omorien-för sådangodamycketutsikternabedömerKommissionen att envara

minskat behovtilldvs. ledakostnadseffektiv,visa sigtering skall ett avvara
missbrukare.behandlingvård och av

mycketberoende ärkan väghögkonsumenterMålgruppen mot ettvarasom
professionellastörre relativt fåi Dekanidag och ännu perso-stor morgon.vara

möjligheterintemissbruksområdet harinom attverksammmaärner som
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komma i kontakt med bråkdelän dem. Om ambitionen nåärmer en attav
många i denna riskgrupp måste antalstora Dessaett stort personer engageras.
icke missbruksspecialister förmåsmåste intressera sig för människors alko-att
holvanor mycket idag,än det inteäven deras primäraär uppgift. Detmer om

sig yrkeskategorierrör distriktsläkarehusläkare,såsom distriktssköterskor,om
socialarbetare, arbetsledare, handläggare försäkringskassan,på klasslärare,
elewårdspersonal, föreningsfunktionärer, idrottsledare m.fl. Deras skäl att

sig framförär allt storkonsumtion alkohol ofta kraftigtatt påverkarengagera av
de frågor de professionella i första hand är engagerade patientssom som en
allmänna hälsotillstånd, anställds arbetskapacitet, den enskildes förmågaen att
klara sin försörjning, förmågan god förälderattegen vara en m.m.

För de specialister missbrukpå ändå har godutan attpersoner som vara an-
ledning sig i begynnande missbruk behövs framföratt allt följandeettengagera

färdigheter:tre

De måste kunna upptäcka någon har begynnande alkoholproblem.att-
De övervinnamåste sitt motstånd lägga sig i andras alkoholvanor.mot att-
De måste få grundläggande kunskaper för kunna den det be-att person-

funderarör kring sina alkoholvanor och bli övertygadatt det angeläg-om
i konsumtionsminskning.na en

Åtgärderna varierar mellan olika verksamhetsområden de viktigaste berörmen
dock alla aktörer:

1 Grundkunskaperna alkohol måste förbättras. Mot bakgrundom attav
alkoholmissbruk inte bara är våra socialastörsta problem ocksåett utanav
ligger bakom många medicinska diagnoser, det angelägetär förbättraatt
grundutbildningenför läkare, sjuksköterskor, socionomer, lärare m.fl. De

fåmåste alkoholens skadeverkningari alla avseenden,veta hurmer om om
tidigt kan tecken för hög konsumtion och hur kan göraman se om man

enkla behandlings-rådgivningsinsatser. Detta såledesär angelägenheten
för flera centrala myndigheter, kanske i första hand angelägenhetmen en
för Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet inom för deras föreslagnaramen
uppgifter inom utbildningsområdet.

2 Fortbildning redan yrkesverksamma nödvändig. Ocksåär fortbildningenav
bör ha den nyssnämnda inriktningen.

3 De goda exempel finns från sjukvårdsområdet och inom arbetslivetsom
lyftasmåste fram och spridning. Här har Folkhälsoinstitutet uppgiftges en

fylla.att

4 Sjukvården har kontaktyta och dess professionella åtnjuter i allmänhetstor
respekt. därförDet särskiltär vikt insatserstor inom detta fältstor attav

kommer till stånd i skala. Det bör möjligt använda den särskil-stor attvara
da statliga ersättningen för rehabiliterings- och behandlingsinsatser vars
användning sjukvårdshuvudmännenochavgörs de allmänna försäkrings-av
kassorna gemensamt i detta sammanhang, för hälsoundersökningart.ex.
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uppföljningpåföljandemedalkoholkonsumtion stor-avseende hög av
sjukvårdshuvudmärmennödvändigtblikan ytter-Detkonsumenter. att ge

verksamhet.sådantillincitamentligare en

synnerligen lönsam-alkoholmissbruktordehotandevidTidiga insatser5 vara
Därför börsynvinkel.samhällsekonomiskproduktions-såväl somurma
arbetslivetinominsatsermissbruksförebyggandetidigaochupptäckttidig

redandetta skesynpunkt kansamhällets attFrån somgenomuppmuntras. -
rehabilite-yrkesinriktadmedel förtillåtaförsökhållsinasker på att-

missbrukare.bliralkoholstorkonsumenterhindraföranvändsring attatt av
sida iförsäkringskassansfrånhänseendeiaktivitet dettaökadEn samver-

angelägen.förefallerarbetsgivarpartenmedkan

dit ickespe-stödfunktiondet finnsviktigtmycketframstår6 Det att ensom
fast i sinakörhonhan ellersigkan vändamissbrukcialisten på om

ibeståkonkretfunktion kansådansekundärpreventivt. Enarbetaförsök att
specialiseradmissbrukpåeller någonlokalt finns någotdet per-att organ

verksamheten. Ettförbollplank ellerfungerakan motorsomson som
socialtjänstensinomfinnasdelför ungdomarsbörellersådant personorgan

omfattan-nätverkspindel ifungeraochfamiljeomsorgoch ettindivid- som
delprimärvårdensm.fl.polis Förföreningsliv,fritidsverksamhet,skola,de

alkoholrådgivningsbyrålalkohol-aktuella utgörasdetkan organet enav
socialochpsykologiskmedicinsk,godhardennaförutsattmottagning, att

funktionha dennaföretagshälsovårdenarbetslivet kanInomkompetens.
alkohol-ikunskapersig ingåendeskaffatpersonal harberördförutsatt att

frågor.

7.2.3avsnittenredanhar omnämntsförslagenberördade härdelEn av
7.2.7Utbildning och7.2.4förebyggandesjukvårdensochHälso- ansvar,

följande nämnas.börmöjligheter. HärutöverArbetslivets

föreslår:Kommissionen

vad gäller tidiga insat-metodutvecklingtillinitiativSocialstyrelsenAtt tar-
socialtjänsten.inomser

alkoholråd-sådan utformningfårtill kommunernastatsbidragen attAtt nya-
befintliga byråervidverksamhetenochtillkommer ut-givningsbyráer att

stödfunktionskall kunnabyråerdels dessa utgöraAvsiktenvecklas. är att
husläkarefamiljeomsorg,individ- ochsocialtjänstenspersonal inomför

fördirekt ditvända sigskall kunnahögkonsumenterenskildadels attm. , hjälp.ochfd stödatt
i delbe-bör vidtasåtgärderdei detaljredovisarKommissionen sommera

1994:26 ochSOUALKOHOLPROBLEMFOREBYGGAtänkandena AIT
VÅRD 1994:27.SOUALKOHOLMISSBRUKAREAV
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8 Vård alkohol-av
missbrukare

1 Utgångspunkter
Sverige inforstår och förändrad situation det gäller alkoholpolitiken,nären ny
folkhälsoarbetet och vården. Av forskningen framgår omfattande alkohol-att

inteproblem kan vårdas bort. innebärDetta strategin det gällernäratt att
förebygga, motverka och hantera alkoholproblemeni befolkningen analy-måste

och i sin helhet. avsnitt behandlarövervägas Detta prioriteringarna ochseras
strategivalen det gäller vården.när

Forskningen har visat den institutionella missbrukarvården sällan leder tillatt
klienterna varaktigt befrias från alkoholproblemen. finnsDet knappast någonatt

anledning jämförelsevis institutionsvård i de fallatt satsa stora resurser en
bättre eller resultat går uppnå inom tillöppenvården lägreavsevärtattsamma
kostnader. samtidigtDetta måste med de humanitärtsammanvägas grundade
behoven i fall för tid missbrukarebereda och deras anhörigaatt vart en en
period destruktivt drickande, vilket kan ske institutionsvård.utan ett genom

Trots de begränsade effekterna samhället institutions-påsatsar stora resurser
förvärd missbrukare. Enbart kommunernas kostnader beräknas till drygtuppgå

miljardertvå kronor. Därtill kommer statsbidrag på 950 miljoner kronor.
Särskilt under period fram till mitten 1980-talet fanns hållpå mångaaven en

betydande överskattning vårdens effekter. De satsningar gjordes underav som
1960-talet missbrukarvård i olika former inompå s.k. terapeutiska samhällen
grundlade långtbehandlingsoptimism varade in 1980-talet.på Frånen som
1970-talet internationellautvecklades dock den den svenska behand-ävenmen
lingsforskningen och flera viktiga forskningsresultat klargjorde vilken roll och
vilka effekter missbrukarvården egentligen det gäller rehabiliteringenhade när

missbrukare. Den skrift Behandling alkoholproblem kunskapsöver-av av en-
sikt, 1994 utarbetats Centrum forinom utvärderingexpertgruppsom av en av
socialt arbete CUS vid Socialstyrelsen flera milstolpar detutgör näraven
gäller sammanfatta forskningsläget avseende bl.a. behandlingseffekter inomatt
alkoholvården. l avsnittet behandlingseffekter docenten LindströmLarsom av
konstateras bl.a. det inom alkoholistvården funnits paradoxalt sambandatt ett
mellan forskningskvalitet och rapporterade behandlingsresultat. Ju bättre en
utvärdering varit upplagd, desto i allmänhet behandlingsresultatettettsämre har
sig. finnsDet dock ingen anledning till generell pessimism. Lindströmen
visar bl.a. jämförande studier har insatserkunnat belägga riktade tillatt att
missbrukare inte utvecklatännu alkoholberoende ofta leder tillsvårtettsom
goda resultat. Det konstateras också behandling sådan inteävenatt om som
tycks bota alkoholism, fyller den betydelsefull humanitär uppgiften genom
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och deras anhöriga. Ilivet drägligare för alkoholistergöra mångaatt
rekommendationeravslutande slutsatser ochexpertgruppens gemensamma

motiverar inte till uppgiven-också det aktuella forskningslägetkonstateras att
omprövning och nytänkan-resignation, bör stimulera tillhet eller utan snarare

de.
vård tillviktig slutsats från CUSEn är rätt rättrapporten att person gerav

anpassning vården matchningHär kan individuellbästa resultatet. en av
i valet behandling skallbetydelse. Den innebär taattstor man avvara av

kan avgörande be-till egenskaperna hos klienten, någothänsyn avsom vara
för lyckad behandling.tydelse en

särskild vikt för kommissionensslutsatserNågra ärexpertgruppens avav
vilkenframtiden det gäller vården. Slutsatserna visarstrategival inför när stor

för behandlingindividuella anpassningen vården harbetydelse den attav en
framgångsrik.skall bli

jämförande studier har kunnat belägga:inteExpertgruppen attanser

överlägset andra för alla individer,bestämt äratt ett program-
rådgivning individer,överlägsen enklare för allabehandling äratt-

behandling överlägsen kortvarig för alla individer,långvarig äratt-
for individer,överlägsen vård allasluten vård är öppenatt-

dagvård för alla individervård överlägsen ellersluten äratt-
personaltäthet överlägsenbehandling med hög sådan med lägreäratt-

alkoholister.för allapersonaltäthet

inte finns behandlingsprogramsåledes något lederkonstateras detDet att som
människorför alla med alkoholproblem. Dock harbehandlingsresultattill goda

vissa människor vissaeffekter för med alkohol-vissa insatser goda typer av
problem.

denna bakgrund förändradföreslår bl.a. strategi detKommissionen närmot en
utformning i framtiden. Tyngdpunkten enligtinnehåll och börgäller vårdens

försiktighetmed förskjutas frånbedömning den slutna ochkommissionens stor
individs behov vårddyrbara institutionsvården till vårdformer. Varjeöppnare av

fortsättningsvis de slutsatserskall Härmed utgöräven prövas stor somomsorg.
planeringenvid CUS redovisat för ochviktiga utgångspunkterexpertgruppen

framtida föreslagna förändringengenomförandet den missbrukarvården. Denav
inriktning får institutionella vårdenvårdens emellertid inte innebära denattav

utifrån individsvarjeförkastas, vårdbehovet tidigare prövasutan att somnu
förutsättningar olika vårdformerförhållanden och tillgodogöra sig deatt som

finns.
i förstaHuvudalternativet det vårdform bör alltid handgäller valnär varaav

och i fall ineffektivaöppenvård. Den förhållandevis dyra mångaprövaatt
utsträckning förkommer iinstitutionsvården förslagen än närvar-störregenom

likaande med vårdformer, många gånger nårersättas öppnare storatt som
Institutionsvård bara tilleffekt till lägre kostnader. böravsevärt ges personer

behandlingi former.olika skäl inte kan tillgodogöra sig öppnasom av
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Om alkoholkonsumtionen ökar i framtiden och vårdbehovet blir detstörre är
sannolikt nödvändigt med strukturella förändringar för ökad efter-mötaatt en
frågan på vård. Ett exempel strukturell förändring justär ökaden sats-en
ning på öppnare vårdformer. Okade satsningar på sådana vårdformer, tidiga
insatser och individuellt förebyggande arbete bör siktpå minskaett efterfrågan

sluten vårdpå eller åtminstone vid ökande missbruksproblem verka återhållande
ökning omfattningen denna vårdform.en av av

VÅRDI kommissionens arbete behandlas vårdfrågorna i delbetänkandena AV
ALKOHOLMISSBRUKARE QSQU 1994:27, KVINNOR OCH ALKOHOL
SOU 1994:28 och BARN-FORALDRAR-ALKOHOL SOU 1994:29. Det

FÖREBYGGAfinns också flera beröringspunkter med delbetänkandet ATI
ALKOHOLPROBLEM SOU 1994:26.

8.2 Kommissionens förslag

8.2.1 Statsbidragsbeståmmelsema
VÅRDkommissionensI delbetänkande AV ALKOHOLMISSBRUKARE

SOU 1994:27 konstateras det statliga och inflytandet miss-överatt ansvaret
brukarvården varierat under de decennierna. Detta inflytande harsenaste utö-

statsbidragsbestämmelserna, tillsynen tidvisochvats huvud-genom ettgenom
mannaskap för den institutionella tvångsvården. Från och med den 1 april 1994

på Statensövertar institutionsstyrelse förstaten nytt tvångsinsti-ansvaretgenom
tutionerna från kommuner och landsting. Utvecklingen går således mot ett
fortsatt statligt inflytande missbrukarvården.över

Under 1980-talet har bestämmelserna statsbidrag till missbrukarvårdenom
ändrats flera gånger. Intentionerna har varit öppenvård. Dettaatt styra mot mer
mål har knappast uppnåtts. Den institutionella vården har samtidigt förutsatts
kritik. Kostnaderna har varit höga effekternaoch vården har ifrågasatts. Motav
bakgrund kommunernas ökande ekonomiska problem och vårdens ifrågasattaav
effektivitet har såväl den frivilliga den tvångsmässiga vården reduceratssom
påtagligt de vissaåren. l kommuner har det också genomförtssenaste en om-
strukturering vården vårdformer,öppnare dessa satsningar har intemotav men

tillräckligt de nuvarande statsbidragsbestämmelserna.gynnats av
finns indikationerDet skillnaderpå mellan kommunerna det gällernärnu att

bygga öppenvården och eventuellt också allmänt i ambitionerna förut vården av
missbrukare. Att föröver tvångsvården enligt kommis-ärstaten tar ansvaretnu
sionens bedömning utryck för har och framdelesäven bereddärett att staten att

för vårdens kvalitet omfattningoch och för vårdta deansvar garantvara
missbrukargrupperna. Den tvångsmässiga vården påverkasmest utsatta av

förhållandena inom den frivilliga vården och Hela vården skallomvänt. således
helhet. Mot bakgrund erfarenheterårs förordar kommis-ses som en av senare

sionen tillsvi vidare behåller specialdestinerat bidrag för ungdoms- ochatt ett
missbrukarvård.
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drifts-huvudsakligenbör utformasstatsbidragssystemriktat ettEtt somnytt
prestationerinstitutionsplaceringarbeaktar ävenvisserligenbidrag mensom

utvecklats kanstatsbidragssystemavvaktan påöppenvården. Iinom nyttatt ett
for detde gällande reglernaförgenomföras inomförändringar redan ramennu

budgetåretmissbrukarvården. Förochungdoms-statsbidraget tillriktade
skall 50och detta beloppmiljoner kronor480omfattar det totalt199394 av

länsstyrelserna till kommu-utvecklingsmedelbetalasmiljoner kronor ut avsom
Kommunbidrag-öppenvårdsinsatser.olikaframväxtenstimuleraför att avnerna

utifrån genomsnitttill varje kommunfördelasmiljoner kronor430 ettpå avet
1986-utnyttjat under åreninstitution kommunenvårddagar påantaldet som

dynamisk utvecklingfördelningsgrundenmotverkar1990.och Den mot1987 en
sigfördelningen grundar på deneftersomöppenvårdsformer,alternativaolika

förekommit.redaninstitutionsvård som
finnas förförutsättningarutvecklats kanstatsbidragssystem attNär nyttett

institutionsanknutnaövrigautvecklingsmedlen och desärskildadeavveckla
statsbidraget till kommunerna.fördelningenförreglerna av

föreslår:Kommissionen

utvecklaStatskontoretsamarbete meduppdrag iSocialstyrelsen i ettattges-
totalt 480statsbidragetdet riktade påför fördelningen n.nytt system av

missbrukarvárd.och Tváungdoms-till kommunernaskronormiljoner
kombi-byggerbidragen páFördelningenbörmodeller övervägas: enav

insatsvariabler eller enbart insatsva-variabler ochstrukturellanation av
såväl denprestationer inomlnsatsvariablerna omfattar öppnariabler. som

andel kommunernasStatsbidragetvården.den slutna en avges som
missbrukarvárden.ochför ungdoms-kostnadertotala

omförde-kronor bör480 miljonerf.n. totaltstatsbidragetriktade páDet-
50 miljo-1993 beslutadede årkronor50 miljonerYtterligarelas. utöver

skallutvecklingsmedlen. Länsstyrelsernasärskildatillförs dekronornaner
tillsyn.medlen till kommunernafördelafortsättningen utövai samtäven

statsbidrags-avvakta beslutgenomföraskanFörslaget nyttettattutan om
system.

Alkoholrådgivningama8.2.2

FÖREBYGGA ALKOHOLPROBLEMdelbetänkanden ATTkommissionensI
VÅRD 1994:27SOUALKOHOLMISSBRUKARE1994:26 och AVSOU

ialkoholrådgivningenalkoholmottagningenbetydelsedenframhålls som
tidig upptäckt, tidigagälleralkoholrådgivninghar detnärkalladfortsättningen
Sådana verksamheteralkoholproblem.harmänniskorvårdochinsatser somav

organisationer huvud-enskildaochlandsting, kyrkankommuner,har idag som
socialmedicinsksåvälmissbruksproblemEftersommän. som enrymmer en

bådesamband medalkoholrådgivningenettproblematik harpsykologiskoch en
utvecklingenframtidasocialtjänst. Denkommunernassjukvård ochlandstingens
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får inte innebära dessa specialiserade riktade till alkoholmiss-verksamheteratt
brukare samtidigtavvecklas vården kan komma för ökadeutsättasattsom

Snararepåfrestningar. bör förstärkning och denna bakgrund böräga moten rum
alkoholrådgivningarna komma ifråga för det riktade statsbidrag till öppenvår-

föreslåsden som ovan.
Mot bakgrund den specialiserade alkoholvården vid alkohol-öppnaattav

rådgivningar synnerligen viktig har kommissionen lagregleringär övervägt en
för dessa funktioner.ansvaretav

Kommissionen föreslår:

huvudmännen stimuleras vidareutveckla alkoholrádgivningarnaAtt att-
de kan komma ifråga för bl.a. statsbidrag till utveckling.attgenom

Socialstyrelsen och länsstyrelsernaAtt inom för tillsynsverksam-sinramen-
fråganhet utveckling alkoholrádgivningarna och stödet tillger om av

missbrukarna hög prioritet.

Om finner dessa verksamheter försvagas eller i övrigt äventyrasattman-
bör föresla riksdagenregeringen lag reglerai föröverväga att att ansvaret
dessa funktioner.

Socionomutbildningen8.2.3

väl betydande andel klienternaDet känt inomär socialtjänstens indi-att aven
vid- och familjeomsorg missbruksproblem.har Trots detta upptäcks ofta inte
dessa problem. den bakgrunden viktigtDet det inom socionomutbild-är mot att

inom området missbrukningen sådana kunskaper och behandling individ-attges
familjeomsorgen kompetent f.n.och blir än den hjälp missbruk-attmer ge som

kvalitet socionomutbildningenpåbehöver. iEn högre detta område ocharna en
forskningsanknuten kommerutbildning samtidigt är attskapa bättre förut-som

missbrukarvård.utveckla effektivsättningar sikt Aven i delbetänkan-att en
det ATT FOREBYGGA ALKOHOLPROBLEM SOU 1994:26 finns redovi-

se 4.6.2 förslagavsnitt till förbättrad socionomutbildningliksom i del-sat en
BARN-FÖRÄLDRAR-ALKOHOLbetänkandet 1994:29sou se kapitel 12.

det delbetänkandetI berörs grundutbildningar inomandra vård-,ävensenare
och lärarutbildningar liksom i detta huvudbetänkande.platsomsorgs- annan

Kommissionen föreslår:

Missbruksomrádet bör stärkas socionomutbildningen.inom-

8.2.4 Psykiskt störda missbrukare

Frågan vården de svårt psykiskt missbrukarna harstörda uppmärksam-om av
tidigare.många gånger sig besvärligDet och vårdkrävanderörmats om en

Behovet specialiserad vård ofta dysterPrognosen ochär ärstort.grupp. av
vårdtiderna inte sällan långa.är Mot denna bakgrund kan motivationen lågvara
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huvudsakligvårdgivarna sig denna En orsak till denhos att ta an grupp. nu-
situationen vårdansvaret förotillfredställande kan de svårtvarande attvara

socialtjänst ochpsykiskt störda missbrukarna delas mellan kommunernas lands-
förutsätter väl fungerande samverkan.tingens sjukvård. Ett delat ansvar en

mellan huvudmännen fungerar emellertid dåligt. psykisktSamarbetet De svårt
vård skall i den nuvarande ordningen tillgodosesstörda missbrukarnas behov av

deras behov sammanvävda och vanligeninom skilda vårdsystem,två ärtrots att
skiljainte åt.går att

bl.a. frivilliga lokala överenskommelserPsykiatriutredningens förslag omom
skatteväxling mellan huvudmännen harekonomisk reglering med möttst.ex.en

Möjligheterna lagstiftakraftig kritik i remissopinionen. att om en reg-av en
för vården de psykisktlering tydliggör skall ha svårtansvaret avvem somsom

för närvarande varför andra lösningarmissbrukarna föreligger knappaststörda
intensifieras och åtgärder vidtasförsta hand bör tillsynenbör Iövervägas.nu

mellan landstingen och kommunerna.för stimulera samarbetet Detatt senare
försöksverksamheter.skebör genom

föreslagit Socialstyrel-i narkomanvårdenRRV har tidigare rapport atten om
sociala funktioner etablerar samarbete det gälleroch länsstyrelsernas närsen

störda missbrukarna.vården de psykiskttillsynen svårtav av

Kommissionen föreslår:

tillsyns- ochbör genomföras vadförslagRRV:s ett gemensamt upp-avser-
Socialstyrelsen och de sociala funktionerna vidföljningsprojelct mellan

stördahur psykisktlänsstyrelserna för kartlägga svårtatt stor gruppen
de får vårdbehov tillgodosedda.missbrukare och sinaär om

genomföra för-och landsting bör, högst högst tiopåKommuner orter en-
psykiatriska vården och social-med samverkan mellan densöksverksamhet
psykiskt störda missbrukarna.beträfande vården de svårttjänsten av

samråd med Svenska Kommunför-Socialstyrelsen bör uppdrag ii attges
utvärderingLandstingsförbundet samordna genomförandet. Enbundet och

överlämnas till för dessgenomföras Socialstyrelsen och regeringenbör av
tydliggör fördelningeneventuell lagregleringöverväganden som avom en

störda missbrukarna.för de psykisktvårdansvaret svårt

missbrukarvârden8.2.5 Omstruktureringen av

Efterfråganomstrukturering missbrukarvården. minskar påDet pågår aven
institutionsvården.tvångsmässiga Kommunernasfrivilliga densåväl den som

utveckling liksom det förelig-troligtvis orsak till dennaekonomi är attensvaga
förklaring denvårdutbudet. Ytterligare kankvalitativa brister i attvaraenger
den då i dessa kommunerbyggs del håll ochvårdenöppna ut attnu en

institutionsvårdjämförelsevis effektiv varigenom behovetbedöms avvara
linje kommissionens förslagutveckling ligger i medminskar om enen som-

satsning öppenvård.ökad på
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finnsDet också uppgifter tyder del intekommuner insti-ersätterattsom en
tutionsvård med effektiv öppenvård. Under förhållandensådana finns risk fören

vissa kategorier missbrukare ställs vård eller institutionsplaceringar-att utan att
har så begränsad omfattning eller kvalitet intede de rättig-na att motsvararen

heter socialtjänstlagen Det kan nämligen bl.a. mångaantas att tyngreger.
missbrukare inte kräver sin de interätt, får hjälp hävda den. Kommissio-attom

därför särskild uppmärksamhet skall de missbrukarnaatt ägnasnen anser tyngre
och deras situation.

Kommissionen föreslår:

SocialstyrelsenAtt inom för sitt uppföljningsarbete i uppdragramen attges-
i samråd med Statens institutionsstyrelse, Svenska Kommunförbundet och
Landstingsförbundet särskilt beakta och analysera konsekvenserna för de

missbrukarna den pågående omstruktureringen vården.tyngre av nu av

8.2.6 Huvudmamiaskapsförändringar
finnsDet behov samverkan kring vården alkoholmissbrukare.ett stort Deav av

alkoholmissbrukarna ofta kända inomär socialtjänstens individ-tyngre och
familjeomsorg. Andra missbrukare inte alls kändaär kan ändå ha kontaktmen
med socialtjänsten för ekonomiska stödinsatser. sjukvården,Inom försäk-t.ex.
ringskassan, arbetsförmedlingen m.fl. betydande del itas en av resurserna
anspråk för stöd i olika former missbrukare.

har gjortsDet rad eller mindre framgångsrika försök samordnamer atten
vården alkoholmissbrukare från de olika myndigheternas sida. Dessaav sam-
verkansprojekt har ofta hamnat i problem skilda och prioritering-synsättg.a.p.

Ibland har ändrat vårdansvar lösning problemen.påett Desettsar. som en
försök med ändrat huvudmannaskappågår för primärvården utgörsom nu ett
exempel sådan strukturell förändring. Inom Socialdepartementet förberedsen

proposition regeringen enligt uppgiftdär kommer föreslå verksam-attnu en att
heterna inom delar socialtjänsten, försäkringskassan och hälso- och sjukvård-av

försök förspå till och huvudman. strukturella förändringarDessaen en samma
berör missbrukarvården och viktiga framtidainför reformarbetet.är det

Kommissionen föreslår:

SocialstyrelsenAtt i tillsynsin och särskilt följerutvärdering och analyse--
effekterna för missbrukarvården pågående och planeradede försökenrar av

med ändrat huvudmannaskapför bl.a. socialtjänsten.ett

8.2.7 socialaDet arbetets organisation
Svagheter i det sociala arbetets organisation i kommunerna har framhållits så-
väl den centrala tillsynsmyndigheten, Socialstyrelsen, forskare. Enav som av

tycksnämnare den hjälp detoch stöd individ- ochattgemensam vara som
familjeomsorgen har möjlighet inte klienterna i tillräcklignår utsträck-att ge
ning.
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förhållande. organisatoriskatill detta Derad orsakerfinns säkerligenDet en
byråkratiskmotverkaframträdande. Föremellertidtycksskälen att envara

föresla-till klienterna har dethjälp och stödeller hindrarförsvårarstruktur som
f.n. Arbetet kanorganiseras på änsociala arbetet sättgits det annat t.ex.ettatt

tiderutsträckning f.n. andrai ändecentraliserat och änstörrebedrivas mer
miss-verksamhetsformer iändradeerfarenhetervinnakontorstid. För att av

stimuleras.försöksverksamhetbörbruksarbetet

föreslår:Kommissionen

sociala funktioner stimu-länsstyrelsernassamverkanSocialstyrelsen bör i-
och lokalaarbetets metodik organisationdet socialautvecklinglera aven

vid sidan kontors-tillgänglighetökadsocialtjänsten,sd ävenatt avgenom
stöd.hjälp ochmissbruksproblem bättremänniskor medtid, kan ge

nnissbmkarvânienutveckla8.2.8 Att

kunskapsöversikt från Centrumalkoholproblem-BehandlingskriftenI enav
flera områdenCUS vid Socialstyrelsenarbeteutvärdering socialtför angesav
delbetänkandekommissionensse bilaga 3 iutvecklasmissbrukarvárden kandär

VÅRD 1994:27. tankegångarSOU DeALKOHOLMISSBRUKAREAV som
försöksverksamhet. aktuellai DebörCUS:sfram i prövasförs rapport en

metodik och därmedarbetets inredet sociala ärberör bl.a.utvecklingsfrågorna
CUS.förcentraltkommunerna ävenfråga för menen

utvärdering och uppfölj-utveckling,förallrnäntSocialstyrelsen har ett ansvar
landsting, harkommuner ochhuvudmännen,omrâde. Avendettaning inom ett

sina verksamheter.förbund utvecklarespektivestöd sinamedatt avansvar

föreslår:Kommissionen

berördasamråd meduppdragSocialstyrelsen ibör iRegeringen attge-
missbrukarvárdensutvecklingsarbete beträjfandegenomföra ettparter

försöksverksamheti formbehandlingsmetoder, diagnossystem somavm. m. ,
utvärderas.
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9 Kvinnor och alkohol

1 Bakgrund
direktiven till1 Alkoholpolitiska kommissionen ingår uppmärksamma kvin-att

alkoholkonsumtion. Skälen till detta konsumtionenär bland kvinnorattnors
ökat och kvinnors dryckesmönster förändrats. Det växande antalet kvinnoratt
med alkoholproblem och de skillnader finns mellan och kvinnormän bl.a.som
i beroende- och skadeutveckling detgör angeläget utveckla stödinsatser,att
vård och behandling tillgodoser kvinnors behov. finnsDet också anledning,som
enligt direktiven, rikta särskild uppmärksamhet alkoholenspå fosterskadandeatt
effekter.

Kvinnors bruk och missbruk alkohol kräver uppmärksamhet flera skäl.av av
Även det finns likheter mellan och kvinnormän i orsaker till ochstoraom
konsekvenser hög alkoholkonsumtion finns det också könsskillnader i vissaav
avseenden. Dessa skillnader har uppmärksammats under de decenniernasenaste
och bl.a. resulterat i undersökningar och studier belyser kvinnlig proble-som
matik och kvinnors behov. Fortfarande finns dock eftersatta behov forskningav
och utveckling inriktad kvinnlig alkoholkonsumtion.på

9.2 Konsumtion konsumtionsmönsteroch

Kvinnor har i historiskt perspektiv haft restriktiv inställning till alkohol.ett en
Alkoholkonsumtionen har alltid varit och fortfarandeär väsentligt lägre för
kvinnor för Från 1960-talet har dock de tidigareän män. mycket skillna-stora
derna minskat. Kvinnorna svarade i slutet 1970-talet för 30 procentav ca av
alkoholkonsumtionen, jämföra med 20 tio tidigare.år En stabilise-att procent
ring konsumtionen inträdde under 1980-talet både för kvinnor och formänav

Årunder början 1990-talet åter visa ökning. 1992 svarade sålun-att av en svag
da kvinnorna för 33 den totala konsumtionen. Olika svenska studierprocent av

mellan och kvinnorsamtliga högkonsumenter.att ärtre procentanger sex av
befinner sigDe därmed i riskzonen för alkoholrelateradeutveckla skador.att

Antalet kvinnliga alkoholmissbrukare enligtuppskattas olika källor till mel-
lan 60 000 och 100 000. kvinnaEn fyrapå till fem alkoholmissbrukaremän är

andelen kvinnor föremål för ingripanden, frivilligtär eller med tvång,men som
någotär andelen förväntasstörre än i tillrelation andelen missbrukandevara

man.
Kvinnors konsumtionsmönster har förändrats efterhand konsumtionensom

förändrats. Fram till ökningen den kvinnliga konsumtionen inträdde underatt av
1960-talet hög konsumtion hos kvinnor förknippad med fåtal utslagna,ettvar
starkt alkoholiserade kvinnor. Förändringen i konsumtion och konsumtions-
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vanemässigtkonsumtion ochflera kvinnor höginnebär harmönster ettatt
kvinnors dryckes-Yngredryckesmönster vunnit insteg.ochdrickande att nya

de sättsig från äldres eftersomskiljer attmönster anammat ettt.ex. yngre
manliga alkoholvanor.förknippats medtidigaredryckessorterdricka och som

kvinnliga dryckes-typiskaoch ensamdrickande harmissbrukDolt ansetts vara
konsumtion alkoholvidkvinnors skuldkänslorgrund starkarePåmönster. avav

dölja drickandet. Någrabehovkvinnor harantagitshar det större attatt av
vanligare hos kvinnormissbruk än män.ifrågasatt doltdock ärstudier har om

ochpsykiatrisk hälso-somatisk ochsöker vård inomMissbrukande kvinnor
intealkoholberoende därmedoch deras ärutsträckningi mänsjukvård änstörre

missbrukarvården.specialiseradede inte sökt denvårdenokänt inom även om
för dem intealkoholbrukethjälp eftersom ärlättare sökakvinnor harYngre att

äldre kvinnor.det kan förskuldbelagtlika varasom

konsekvenserochOrsaker9.3

alkoholkonsumtion i flerahögkonsekvenserna ärtill ochOrsakerna avseen-av
det finns också skillnader mellan könen.kvinnor ochlikartade för mänden men

psykologiska ochalkoholkonsumtion oftaretill högförklaringSom anges
fungerar inte sällanAlkoholenförför kvinnor än män.psykiska faktorer som

Egentligdepressivaochvid osäkerhet, ångest,självmedicinering symptom.oro
vilkamissbruk kvinnor hos förhosoftare än män,föregårdepression t.ex.

Problem problemlösning harmissbruket. ochföljdoftaredepressionen är aven
kvinnligt alkoholbruk med manligt och alkoho-med änförknippatsdärför mera

problembild.del i och komplexkvinnor störredärmed för mångalen är en en
beakta vid vård och behandling.viktigtsynnerhetiDetta är att

uppväxtmiljön och relationerna till föräld-pojkarför ärprecisflickorFör som
falltill alkohol betydelsefulla och iinställning mångaföräldrarnasliksomrarna

ställningstagande till bruk missbrukochfaktorer för ungdomarsavgörande eget
förhållandennågraflickor finns anledning betonaalkohol. För det att somav

inverkar dot-påkonsumtionen: dryckesvanorpåverka modernstidigt kan mera
ochvåldinverkarhos föräldrarnanågonän sonens;terns vanornavanor av

samband medvetenskapligt belagti barndomen har starktsexuella övergrepp
osjälvständiga flickorochhos osäkrafortsatt missbruk flickor;tidigt och många

alkoholenanvändersjälvkänslan alkohol ochden låga medkompenserar ettsom
flick-utnyttjas. För bådetill dekontakt ledamedel för kontakt, kan atten som

för skallrisken deökargäller alkoholmissbruki hemmetoch pojkar attattor
minskarföräldrarnatill alkohol hosrestriktiv inställningbörja dricka medan en

risk.denna
samband medantagits hahar flera sammanhangförvärvsarbete iKvinnors

ekonomisk frihet,förändrad könsroll,alkoholkonsumtion.En störreökad stress,
fram iorsaker förtsdesvårförenliga rollerflera, ofta någraäretc. somav

bekräftar antagandendel studierForskningsresultaten idiskussionen. omen
resulta-kvinnoralkoholkonsumtion hosorsak till högförvärvsarbetet mensom
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långt ifrån entydiga. Svenskaär och internationella undersökningarten visar
både det kan finnas samband mellan förvärvsarbete och högatt konsumtion,ett
och det inte finns något sådant samband. Det angelägetär med fortsattatt
forskning beaktar kvinnors olika villkor i arbetslivet ochsom mera tarsom
hänsyn till levnadsomständigheternai övrigt.

Konsekvenserna hög alkoholkonsumtion skiljer sig delvis mellan kvinnorav
och Könsskillnaderna detmän. gäller kroppens förmåganär allt föratt ta emot
mycket alkohol och motstå skadeverkningar kända.är Kroppsvolymen inverkar

blodalkoholnivånliksompå kvinnors och olika fördelningmäns fettvävnadav
och i kroppen. På år har också andra tänkbara förklaringarvatten gettssenare
till kvinnors känslighet. Könsskillnaderstörre i cellvävnader och hormonupp-
sättning kvinnor för högreutsätts alkoholkoncentrationeri kroppenssamt att

på grund mindre förbränning alkohol i magsäcken, kan medverkaorgan av av
till olika skadeutveckling hos kvinnor och män.

Kvinnliga missbrukare uppvisar fysiska och psykiska sjukdomstillstånd i
högre grad manliga.än Alkoholbetingade sjukdomstillstånd i nervsystem,
hjärta, kärl och utvecklas snabbare hos kvinnor hos Sambandetän män.mage
mellan alkoholkonsumtion och ökad risk för bröstcancer dokumenteradär
liksom kvinnor dricker alkohol löper riskstörre utveckla leversjuk-att attsom
dom alkoholkonsumerandeän drabbasmän. De också leversjukdom i lägreav
åldrar, efter kortare tids missbruk och vid lägre alkoholkonsumtion än män.

Överdödligheten högre hos kvinnorär missbrukar alkohol både i förhåll-som
ande till den kvinnliga befolkningen och till manliga alkoholmissbrukare. Själv-
morden likaledes fleraär bland kvinnliga missbrukare förväntat iän förhållande
till den kvinnliga befolkningen och i relation till självmord bland män som
missbrukar.

familjesocialaDe konsekvenserna i allmänhetär kännbara för missbru-mera
kande kvinnor Alkoholmissbrukän män. hos kvinnamor döms ofta hårdareen

allmänhet och kanske också myndigheter, missbruk hosän manfar.av av en
En kvinna missbrukar har sällan henne det stödpartnersom en som ger som
alkoholisthustrun manlig missbrukare. Det inte ovanligtär alko-ger atten en
holberoende kvinna gift ellerär sammanbor med alkoholberoendeen man.
Miljön kan utomordentligt destruktiv för kvinnan medbl.a. våld och miss-vara

BARN-FÖRALDRAR-ALKOHOLhandel. Kommissionens delbetänkande,
SOU 1994:29 behandlar de familjesocialanärmare konsekvenserna miss-av
bruk.

9.4 Gravida kvinnor

Alkoholens fosterskadande effekter dokumenteradeär och väl kända sedan lång
tid. Alkoholmissbruk hos den gravida kvinnan leder till eller mindre allvar-mer
liga skador fostret.på Fetalt alkoholsyndrom FAS samlingsdiagnosär fören

födelsedefekter: tillväxthämning, avvikande utseende ochtre typer missbild-av
ningar från centrala Dessutom förekommer oftasamt symptom nervsystemet.
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fulltårligen 50 100 barn medSverige födsbarn. Iögonskador hos dessa ut--
allvarligavarje med mindre300 barn föds årYtterligare 200vecklad FAS. -

graviditeten.alkoholmissbruk underföljd modernstillskador av
12 13 eftervisar barnen, årfosterskadade barnUppföljningsstudier attav -

inlärnings- ochtillväxt ochmed bl.a. försämradbestående skadorharfödseln,
för till de kvin-markant barnenProblemenkoncentrationssvårigheter. är större

graviditeten. Att omfattandedelenalkohol undermissbrukat större avsomnor
iflertalet fall varit placeradebarnen iin ochhjälpåtgärderstöd- och attsatts

för alkoholhainte konsekvensernakompenseradefamiljehem exponeratsattav
omfattan-under graviditeten,tid kvinnan drickerlängrei fosterlivet. Ju mer

drastiskt minska ellertidigt föringripabarnet. Attblir skadorna påde stop-att
skadebilden.betydelse försåledesalkoholbruk har storettpa

helt från alkoholkvinnor bör avståtill gravidaRekommendationen attvara
ifrån drickakvinnor ocksåflesta avstårgraviditeten. Deunder attspontant

dric-kvinnor inte slutargraviditetsbesked. dede får Församband med att som
information ochmödravårdens kun-gravida,dede får är ärka, när attveta

minska ellerför förmå kvinnanviktskapsförmedling största stoppaattattav
alkoholbruket.

alkoholkonsumerandeinsatser förmödrahälsovårdensangelägetDet är att
1980-talet uppmärksamhetenUnder börjanintensifieras.gravida kvinnor varav

tilloch informationsinsatsernafortbildningen för personalområdet ochstor
inte varit likaKunskapsförmedlingen haromfattande.blivande mödrarnade var

följdfosterskador tillinformationenochunder de årenintensiv senaste avom
väsentligtutveckling detförhindra äralkohol minskat. Förhar att ogynnsamen

tillinformationen viktigsynnerhetutvecklas. Iökar och ärinsatserna ungaatt
med alltmer manligaalkoholliberalt klimat ochivuxitkvinnor ettuppsom

delbetänkande6 BARN-betänkande, kap. och 7dettasedryckesmönster samt
SOU 1994:29.FORALDRAR-ALKOHOL,

vårdinsatser,Förebyggande9.5
behandlingoch

barnhälsovården och arbetsplat-mödra- ochungdomsmottagningarna,Skolan,
förebyggandemed såväl allmäntför arbetaförutsättningarhar att somserna

för kvinnor.insatserriskgruppsinriktade
kvinnor hos Dettaförefaller snabbare hos män.Beroendeutvecklingen gå än

kringtidiga insatser. Forskningenkvinnor medsärskilt angeläget nådetgör att
alkohol-utvecklademed såväl tidigabehandling kvinnorvård och somav

skillnaderbetona deangelägetblygsam. Detså länge ärproblem är än att som
skenödvändig anpassning skall kunnaföroch kvinnorfinns mellan män att av

särskilda behov ochkvinnorsbehandlingsformer desåvård- och att motsvarar
problematik medofta del i komplexalkoholproblemKvinnorsvillkor. är en en

Problembildenpersonlighetsstörningar.problem och görpsykiskabl.a. att
faktorbehandlingstid. viktig måstelång Enallmänhet behöverkvinnor i som
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ibeaktas högre grad för kvinnor for kvinnor ofta har förän män är att ansvar
barn. Denna omständighet kan dels motivstarkt för kvinnor sökaett attvara

den försvåravård kan också för kvinnan kontakt med vårdgivandetaattmen
instanser. Befogat eller obefogat kan hon känna rädsla for hennesatt om
missbruksproblem blir kända inom vården kan medföradet negativa konsekven-

för henne och barnet. Kvinnan kan också grund skam- och skuld-ser av
känslor tveka uppsöka den specialiserade missbrukarvården. kanskeHonatt
istället vänder sig till primärvården eller den specialiserade hälso- och sjukvår-

fysiskaden för eller psykiska Hennes alkoholproblem kan upptäckassymptom.
där det inte självklart hon erbjuds adekvatär vård.attmen

Inom öppenvården finns goda erfarenheter behandling särskiltärav som an-
passad för kvinnor. motivera kvinnorFör i tidigt skede utvecklingenatt motav
alkoholberoende lättillgängliga mottagningar, for kvinnorär med attraktiva be-
handlingsformer, vikt. intagna,På måste frivilligt ellersätt medstorav samma

institutioner erbjudas vårdtvång, på och behandlingsprogram tillgodosersom
varierade behov. En del kvinnor vill och behöver på institution förvara en
enbart kvinnor, föredrarandra blandade institutioner.

finns inget för uppfattningenDet stöd kvinnor har behandlingsresul-sämreatt
iKvinnor allmänhet bättre patienterän män. deär än män övervunnitnärtat

hjälp. förklaringmotstånd söka En till kvinnor har tillskrivits dåligmot att att
behandlingsmotivation kan behandlingsprogrammen inte varit utfor-attvara

kvinnormade för och därmed heller tillgodosett kvinnors behov.

9.6 Kommissionens förslag

9.6.1 Utgângspunkter
kvinnliga alkoholkonsumenterDet växande antalet kräver ökad uppmärksamhet

och beredskap för det skall bli möjligt hindra fortsattatt att ut-en ogynnsam
veckling. Betydligt intresse hittills såväl förebyggandestörre än behöver ägnas

behandlande insatser för kvinnor. Kunskapsförmedlingen rörande orsakersom
och attityder till och konsekvenser kvinnors bruk och missbruk alkoholav av

varit begränsad.har Ett de få områden där alkoholkonsumtionharkvinnorsav
uppmärksammats särskilt, har gällt sambanden mellan alkohol och fosterskador.
Förändringen i kvinnors dryckesvanor har hastigare forskningen hunnitgått än
analysera orsaker och beskriva konsekvenser snabbareoch takt insatseri ochän
verksamheter utvecklats.

förändringEn och utveckling kan 1980-talet. Forskningunder ochnoteras
praktisk verksamhetuppmärksammar kvinnortidigare och könsspecifi-änmer
ka förhållanden. Aven mycket och likartat förär ochmängemensamtom
kvinnor i bakgrund till och konsekvenser alkoholkonsumtion, finns detav
skillnader. Konsumtionsmängd och skiljer sig, kvinnor-mönster och harmän
delvis olika tillorsaker de dricker föreller dricker mycket alkohol, toleransatt
och alkoholrelaterad sjukdom och dödlighet uppvisar skillnader liksom att
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högkonsumerandeförefaller Attityderna tillberoendeutvecklingen olika.vara
Kvinnanfortfarande olika.och någotmissbrukande kvinnor ocksåeller män är

forskning och erfarenhetstarkare socialt. Emellertid denkontrolleras ärt.ex.
tveksam generaliserbar-harkvinnor inte sällan begränsad ochenbartrörsom

het.
forskare ochallt finns bland mångabetydelsefulla kunnandeDet trotssom

effektbedömningarochinbegriper metodansatserpraktiskt verksamma synsätt,
Självfallet bör sådanagoda fakta.värdefulla. viktiga delar finns ocksåIärsom

stödjaför hjälpa ochtill del. minstlärdomar komma andra Inteinsikter och att
dagligadem i sitti verksamhetskall dra gångsåväl dem som somen nysom

alkoholproblemi kontakt med kvinnor medoch då, kommerkanske dåarbete,
stödjasig och dessaerfarenhet hur kanhar mycket närmainte så manavmen

kvinnor.
och attityder tillvarit begränsad både orsakerKunskapsförmedlingen har om

missbruket.alkohol och konsekvenserna Motsva-missbrukkvinnors om avav
erfa-metoderfarenheter. Forskningsresultat ochförmedlingengällerrande av
ioch tidsödande ochsärredovisar inte alltid könen det svårtärrenheter att ett

kvinnor och deras missbruk. Kunskapinformationmaterial finnastörre omom
spridas. Kunskapsformedlingen skulle underlättasoch alkohol behöverkvinnor
sammanställs.erfarenheterresultat ochom

har företrädesvis skett i formoch erfarenheterforskningRedovisning avav
publikationer vänder sig till vissa målgrup-facktidskrifter eller iiartiklar som

vidarekunskapen inte tillpubliceringen nårselektiva görDen att ut enper.
projekt verksamheter för kvinn-uppföljningar ochBeskrivningar ochkrets. av

spridning.oftast endast begränsad geografiskfåriliga missbrukare rapporter
till information missbrukande kvin-avseendenbidrar i fåOffentlig statistik om

förhållanden skullerörande flera påskynda kunskaps-könsuppdelningEnnor.
kompetensutvecklingen.och

och handledningsmaterialInformations-9.6.2

i sitt arbete i kon-inom landsting kommerStora personalgrupper kommun och
dessaflickorkvinnor hög alk0holkonsumtion.För göramed medtakt att perso-

insatser i verk-tillstimulerauppmärksamma problemet ochnalgrupper på
handledningsmate-ochkunskapshöjande informations-samheter bör anpassat

rial fram.tas
personalgrupper. Enför olikaKunskapsmaterialet ha olika utformningmåste

informationeftersomoch metodkunskappersonal har behov djup fakta-del av
ialkoholproblem ingår derasoch hjälp kvinnor medalkohol och stöd tillom

framför alltmaterialbör haHit hör barnmorskor. Dearbete. ettt.ex. som
personalgrupper behöveri grundutbildningen. Andrakompletterar kunskaperna

konsumtionhögbasinformation orsaker till och konsekvenser väg-samtom av
rådgivning. samtligaoch Förunderlättar identifiering problemetledning avsom

användbart redskap.blir praktisktmaterialet utformas detgäller så ettattatt
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Bland personal och verksamheter, aktuella för informations- ochanpassat
handledningsmaterial kan skola lärare,nämnas: elevvärd, skolhälsovård;
primärvård husläkare, MVC, BVC, vårdcentraler; individ- och familjeomsorg
socialsekreterare, handläggare missbruks-, barn- och familjefrågor;av ung-
domsmottagningar; specialiserad missbrukarvård; institutionspersonal.öppen
Informations-l broschyrmaterial kvinnor och alkohol ocksåär angeläget forom
försäkringskassa, polis, apotek m.fl.

Kommissionen förslår:

Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen bor fd i uppdrag inom sinaatt-
ansvarsområden utarbeta lämpligt riktat informations- och handlednings-
material rörande kvinnor och alkohol för olika personalgrupper.

9.6.3 Förebyggande insatser för flickorkvinnorunga

Alkoholinformationeni skolan bör ha direkta, aktivt riktade inslag till flickor.
De risker förenade med flickors konsumtionär och berusning kräversom unga
särskild uppmärksamhet. Skolsköterskan lämplig förmedlare informatio-är av

för betona sambanden mellan alkoholbruk hos flickor och medi-attnen unga
cinska risker. börDet del skolansövervägas alkoholinformation skallom en av
ske för flickor enbart för underlätta frågeställande och diskussion.att

Kommissionen föreslår:

Folkhälsoinstitutet och Skolverket bör i uppdrag överva-att gemensamt-
behovet och utformningen särskild anpassad alkoholinformation tillga av

flickor grund- ochi gymnasieskola.

Ungdomsmottagningarnasverksamhet inriktad på och samlevnad.är Sam-sex
banden mellan ungdomars sexuella aktivitet och alkohol bör alkoholinfor-göra
mationen till givet inslag för flickorkvinnor besöker ungdomsmottag-ett som
ningarna.

Kommissionen föreslår:

Folkhälsoinstitutet bör i samarbete med Föreningen för Sveriges ungdoms--
mottagningar möjligheterna för aktivt arbete med alko-överväga ett mera
holinformation pá mottagningarna och erfordrasså öka mottagningar-om

missbrukskompetens fortbildning.nas genom

Skolor och ungdomsmottagningar har möjlighet upptäcka flickor i risk-att

och arbeta förebyggande. Samverkan mellan skola, individ-och familje-zonen
fritidsverksamhet, ungdomsmottagningar,frivilliga organisationermfl.omsorg,

förutsättning för flickor tidigtär nå och kunna erbjuda insatser olikaatten av
slag. Föräldrasamtal, Stödgrupper, dag- och kvällsverksamheter och andra
aktiviteter utifrån flickornas önskemål några medel.äregna
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Kommissionen föreslår:

Svenskamed Kommun-bör samarbeteoch Skolverket iFolkhälsoinstitutet-
sammanställa erfaren-ochLandstingsförbundet inventeraochförbundet

verksamheter ochstimulerariskzonenflickorför ifränheter insatser samt
samarbete och initiativ.tillorganisationer nya

gravidaför9.6.4 Insatser

risk för fosterskador hosmedföra ökadalkoholkonsumtion kanökadeKvinnors
gravidi-alkoholkonsumtion underriskerna medkringUppmärksamhetenbarn.

personalfortbild-intensifieras ochdärförInformationen böravtagit.harteten
metoder förutveckling. Kunskaphejdaförningen öka attatt omogynnsamen

behöverför föräldraskapetförberedamissbrukaren ochgravidastödja den sam-
kontakt med denkommer iyrkesverksammatilloch förmedlasmanställas som

institutionernaför de särskildaUtvecklingennyblivnablivande och mamman.
väntadebör följas. För detmissbrukande kvinnornyförlöstagravida ochför

erbjudas.verksamhet kansådandet angelägetbarneteller nyfödda är att

föreslår:Kommissionen

Svenskasamarbete medSocialstyrelsen bör iochFolkhälsoinstitutet-
goda erfa-aktualisera tidigareLandstingsförbundetochKommunförbundet

hälso-gravida kvinnor frånalkoholkonsumerandeförrenheter insatserav
personal och infor-förFortbildningenoch socialtjänsten.sjukvårdenoch

öka.allmänheten börtillmationen

Öppenvârd kvinnoranpassad för9.6.5

särskilda kvinnomottag-behandling kankvinnor fördelmotiveraFör att en
Forskning och praktiskvikt.mottagningaranpassadeningar eller storvara av
behandlingstid denkräver längre änkvinnorvisat mangaerfarenhet har att

befintligafrånproblem. Erfarenheterochpsykiska besvärgrundpågängse av
kvin-anpassad förverksamhetmottagningar medandrakvinnomottagningaroch

sammanställasmed barn, bördagvård för kvinnorinitiativandraoch somnor
öppenvárdsmottagningari landet.tilloch förmedlas

föreslår:Kommissionen

ochKommunförbundetmed SvenskasamarbetebörSocialstyrelsen i-
kvinnors behovuppmärksamhet inomökad åtLandstingsförbundet ägna

vard-kunskapvörmedling kvinnorstill ökadaktivt bidraöppenvård, om
sökaför kvinnorunderlättarutformningverka förochbehov attsomen

värd.



Kvinnor och alkohol 201

9.6.6 Stimulans kvinnliga arbetsformerav

SverigeI och internationellt finns goda erfarenheter Stödgrupper ochattav
nätverk för kvinnor positivaär utgångspunkter för förändring kvinnorsen av
alkoholkonsumtion. minstInte det viktär stödja dagverksamheteratt t.ex.av
dit barnen kan medtölja. Kvinnliga Stödgrupper och nätverk inom kvinnoorgani-
sationer eller andra frivilliga organisationer arbetar for förebygga högattsom
konsumtion eller stödja kvinnor med alkoholproblem kan stimuleras genom
ekonomiskt bidrag for aktiviteter, lokaler, vidareutveckling, konferenser m.m.
Motsvarade gäller för kvinnor behandlinggenomgått har behovsom men av
stöd i kvinnogrupp för fortsatt rehabilitering.en

Kommissionen föreslår:

Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen bor följa och utveckla initiativ med-
arbetsformer visat särskiltsig lämpliga för kvinnor och bl.a.som som
tillgodoser barnens behov samtidigt modern kan få stöd och hjälp.som

gällerDetta såväl tidiga insatser insatser vid utvecklade alkoholprob-som
lem eller stöd efter värd behandling.och

9.6.7 Institutioner för kvinnor

Behovet differentierad vård har påtalats. Kön emellertidär otillräckligav en
differentieringsgrund. Institutionsvården kunnamåste tillgodose olika kvinnors
olika behov. För kvinnliga missbrukare med negativa bilder ochmän upple-av
velser våld och kan institutioner förövergrepp enbart kvinnor det endaav vara
tänkbara medan andra kvinnor föredrar blandade institutioner. Eftersom majori-

institutioner blandade bör i första handär antalet institutionerteten för enbart
kvinnor utökas. Utformningen behandlingsprogram och möjlighet tillav av-
skildhet för kvinnor blandade institutioner kan viktiga inslag förvara re-
sultat. Behovet längre vårdtider för kvinnor bör beaktas bakgrundav mot attav

kvinnormånga också behöver behandling den missbruket.än rörannan som
Kommissionen föreslår:

Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse har inom sina ansvarsom--
raden beakta olika málgruppers behov kan tillgodoses. Behoven hosatt att
den växande kvinnliga alkoholmissbrukare inom institutionsvärdengruppen
bör föranleda atgärder.snara

9.6.8 Uppmärksamhet äldrepå kvinnorensamma,

Ensamhetsproblem orsakär till alkoholproblem hos äldre kvinnor. Alkohol,en
ofta i kombination med psykofarmaka, leder bl.a. till olycksfall och psykisk
försämring. Sjukvård och socialtjänst har enligt socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen för hjälpa och stödja äldre. Förutom ökad uppmärk-attansvar
samhet medicineringpå och alkoholbruk bör förändring tillvaron efter-en av

Andra omvårdnadsformersträvas. och stimulans aktiviteter bryterav som en-
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psykiskaförsämring i detocholycksfall, skadorbidra tillkansamheten att
mildras.ellertillståndet förebyggs

föreslår:Kommissionen

lands-Kommunförbundet ochSvenskamedsamarbeteSocialstyrelsen bör i-
isole-ensamhet ochkvinnorsäldreuppmärksamheten pátingsförbundet öka

psykosocialtomvárdnadsformer ochadekvataförarbetaoch aktivtring att
äldre.erbjudsstöd

utvecklingochForskning9.6.9

miss-kvinnorsmarginelltendasthar ägnatsutvecklingsresurserochForsknings-
förinsatserytterligarealkoholkonsumtionen kräverkvinnligaökadebruk. Den

behandlingochanpassad vårdochskall förbisesinsatserpreventivainteatt
ochkvinnorbåde ochomfattaregel mänbörForskningenförsummas. som

beaktasKönsrelaterade faktorer börsärredovisas.undersökningsresultaten bör
grad.i hög

alkohol påkvinnor ochforskningförmedel börSärskilda om-omreserveras
forskningområdenangelägna ärSådanavarit eftersatta.hittills t.ex.råden som

behandling förvård ochutvärderingochförebyggande insatserinriktad på av
för kvinnoreffekternautvärderadet angelägetminst ärkvinnor. Inte att av

ideologi.inriktning ochmed olikabehandlingsprogram
förProjektangelägen.landstingoch ärUtvecklingsverksamheteni kommuner

initi-till verksamheterbeviljasStimulansbidragochstödjas tarbörkvinnor som
medkvinnoroch hjälpaeller stödjaalkoholmissbrukförebyggaativ för att

missbruk.

föreslår:Kommissionen

medelsbeviljandeandraforskningsråden ochverka förbörRegeringen att- detalkohol. synnerhetoch Ikring kvinnor ärforskningstimulerarorgan
tillmedverkakanforskningsbehoveftersattatillgodoseangeläget somatt

behandling förvård ochanpassadochadekvata insatserkunskapökad om
stimulerasutvecklingsmedellandsting börochKommunerkvinnor. genom

kvinnorsoch tillverksamheter insatserförändringaritill motsvararsom
behov.
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10 Barn Föräldrar- -

Alkohol

10. 1 Bakgrund
De förändringar sker hos den alkoholberoende individen, vad gäller densom
psykiska och fysiska hälsan och förmågan fungera socialt, leder till konse-att
kvenser för familjen. familjesocialaDe konsekvenserna alkoholmissbruk hosav

familjemedlem har inom forskningen uppmärksammats först under deen senaste
decennierna. tidigare forskningenDen anhöriga till alkoholmissbrukareom
fokuserade enbart alkoholisthustrun. Senare forskning har vidgat anhörigpers-
pektivet och i synnerhet har intresset gällt vilka konsekvenserna blir för barn

med alkoholmissbrukandeväxer förälder eller föräldrar. fåtalEttsom upp
studier har gällt anhöriga till kvinnliga missbrukare och då främst den manlige
partnern.

10.2 Konsekvenser för familjen
En studie visar samspelet mellan missbruket och skador hos anhöriga ochsom
barn Moos, Finney och Kronkite: Alcoholism Context, Process andtreatment.
Outcome. Oxford University Press, 1990 har i uppföljningar dels delstvå, 10
år efter den första undersökningen redovisat missbrukets konsekvenser för
missbrukaren, och barnen. Studien visar både faktorer ökar riskenpartnern som
för och faktorer förhindrar psykiska skador utvecklas.attsom

Anhöriga till alkoholberoende, fortsatt sitt missbruk, visade vid 10-års-som
uppföljningen fysiska framför allt psykiska problem. I synnerhet hade såvälmen

barn depressiva Familjerna karaktäriseradespartner bristandesymptom.som av
sammanhållning, konflikter och oförmåga aktivt diskutera alkoholproblemet.att

de familjerI där den alkoholberoende familjemedlemmen slutat med sitt miss-
bruk, minskade skadorna hosavsevärt och barnen. Skyddande faktorerpartnern

skador bl.a. god sammanhållning och stöd i familjen och förmågamot var att
tala alkoholproblemet.om

Anhöriga till alkoholmissbrukare högriskgruppär för själva utvecklaatten
störningar och problem. De tvingas ofta under lång tid leva med svåra problem,
osäker ekonomi, social förnedring, avsaknad sociala kontakter, bråk, försäm-av

samliv, otrohet, dominans, svartsjukarat etc.
Anhörigforskningen, främst har sig hustrur tillägnat manliga alkoho-som

lister, betonade tidigare personlighetsstörningar hos alkoholisthustrunatt var
orsak till hon valde alkoholist. Senare forskning framhålleratt en man som var

alkoholisthustrunej någon särskild personlighet.att Däremot leverrepresenterar
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riskerarochochspänningstarkunderkonstantmindre stressellerhon mer
miss-ochpsykosomatiskaochpsykiska egetsymptomutveckladärför att egna

insomnings-kan ångest,i hustrunsIntensitetenbruk. t.ex.symptom, varasom
gradensamband medaptitförlust, harsjälvmordstankar,huvudvärk, avproblem,

missbruksproblem hosmissbruk och mannen.arten av
kommunika-familjeritualerna,familjen,sammanhållningeniFamiljekulturen,

be-mycketharfamiljemedlemmarna stormellanöppenheten etc.ochtionen
alkohol.drickabörjarsjälvaoch barn,bådeanhöriga,förtydelse vuxnaom

missbrukarfamiljisällaninteutvecklasanpassningsmönsterSvårbestämbara en
mellaneller närhetdistansregleraochaffektkänslorunderlättaför att av

familjemed-ökatkunskapenföljdSom attfamiljemedlemmarna. att omaven
minskaförochroller mönsterförändra stressenhjälp attbehöverlemmarna att

familjenMedfamiljebehandlingensbetydelse ökat.medvetenhetenocksåhar om
Anhörigforskningenmissbrukaren.behandlingenunderlättasinvolverad av

missbruka-ochmötaanhörigas gentemotsättbetydelsenbetonar att reageraav
miss-denpåverkacoping-stilar kancoping. Bras.k.missbruket,och somren

missbruksbeteendet. Genomförstärka attdåliga kanmedannykterhettillbrukar
möjlig-ökarmissbrukarenmedkommunikationändradanhöriga tillhjälpa en

missbrukarenbemötasamtidigt sättetpåfrestningarna atthanteraheterna somatt
missbruket,reducerakan

missbrukettillmissbrukar ochsig till denFamiljemedlemmarna somanpassar
våldsamheter. Anpass-ochbråk,undvikamöjligtdetlångt ärför så oroatt

fungerardenuppleverfamiljeneftersomisolering attleda tillkanningen
förrädslaoch kännermissbruketförskämsfamiljer. Denandraannorlunda än

inträf-skallskadorellermissbruketskadasskallfamiljemedlem attnågon avatt
nätverksocialthållaomöjligtdetIsoleringen närmast ettgör atthemmet.på
känslanochoch ångesteni sinnätverk ökarAvsaknaden stressenliv. turvid av

utanförskap.av
internationellaFrånalkoholistäktenskapet.förekommandeivanligtVåld är

familjerochmissbruksfamiljermellanskillnader utanredovisasstudier stora
barn.anhörigasåvälvåld motförekomstmissbruk i mot somvuxnaav

föräldraskapförKonsekvenser10.3

börjanperspektiv påsocialtpsykologiskt och processenGraviditeten är ettur
ochmed barnetsamspeliutvecklasFöräldraskapetförälder.till an-växaatt

familjenMissbruk iunder barnets uppväxt.behovenkontinuerligt tillpassas
utveckling.dennastör

föräldraskapi sitt änstödbehöver avsevärtföräldrarMissbrukande mera
föräldrarallastödinsatserför ärutgångspunktföräldrar. En attandraflertalet

förutsättningarnaföräldrargodavilldeoch attbästasitt barnsvill menatt vara
kraf-positivadenpåföräldrastödet byggerviktigtvarierar. Det ärför detta att

redskapfårföräldrarnaunderlättasdettaochFöräldraskapet atti att genomten
inteförsvårasellerSamtidigt begränsasföräldrarollen.klarade kangör attsom
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möjligheterna efterfrågarsällan detta stöd eftersom föräldrarna inte stödetatt ge
eller sig hjälpinsatser.drar undan

Missbrukets konsekvenser för föräldraskapet för barnet och vilka insatseroch
behövs för varje familj utifrån förutsättningarnamåste enskildavgörassom

familjen, omvårdnadskapaciteten och mellan barn och föräldrar.samspelet
Om separation mellan barn föräldrar nödvändigoch blir konse-en som en

kvens alkoholproblemen, krävs kraftfulla insatser för god placeringav en av
barnet och samtidigt stöd till föräldrarna. nödvändigtFöräldrastödet forär
förälderns skull i högre för barnet skallgrad kunna släppaännu attegen men
det det ofta sig för sin missbrukande förälder.påtaransvar

10.4 Skadepanoramat för barn

Sverige drygt 10 barnen missbrukandeI medväxerantas att procent av upp
föräldrar. Forskningen barn från hem alkoholmissbrukmed har ökat iom
omfattning under de decennierna. Enligt uppfattning forsk-mångas harsenaste
ningsresultaten och debatten alkoholens skadeverkningar fosterpå och detom

bidragit till intressetfetala alkoholsyndromet FAS ökade också för miss-att
deras barndom ochbrukets effekter barn underpå uppväxt.

eftersomForskningen ämnesområden konsekvensernamånga barn-rör av en
missbruksmiljö inbegriper olikadom och ungdom i skador och komplex prob-

alkoholisthemlematik. Till problembilden vid iuppväxt kan höra upplevelser av
misshandel och sexuellt utnyttjande.familjevåld Försummelse ochsom van-

från alkoholisthem riskerarinte ovanlig. grund biolo-vård Barn på såvälär av
självamiljöfaktorer ocksågiska faktorer utveckla alkoholmissbruk. Enattsom

psykiatriskaförekomstenförklaring bl.a. och personlighets-är att symptomav
missbrukfinns parallellt med hosstörningar, ofta föräldrarna, kan ha storsom

utvecklafor kommer missbruk.betydelse barnen att egetom
med i missbruksmiljöför barn återfinnsskadepanoramat uppväxtI mång-en

från tidigfald problem till missbrukar alkohol underålder. Om modernvuxen
graviditeten finns risken begåvningshandikapp,tillväxthäm-barnet föds medatt

missbildningar Skadornaningar, och andra skador, ögonskador. leder i sinbl.a.
anpassningsproblem, koncentrationssvårigheterochtill inlärnings- andraochtur

störningar, impulsivitet minst visar sigoch aggressivitet. dessa skadorIntet.ex.
barnen kommer i skolåldern. alkoholbrukunder gravidi-Konsekvensernanär av

beskrivs också i kommissionens delbetänkande KVINNOR OCH ALKO-teten
HOL SOU 1994:28.

följd fosterskada barn med missbrukandeUtan uppvisar mångaatt vara en av
förälder aggressiva beteenden. Statistiskaofta redan impulsivasmå ochsom
samband finns mellan i missbruksmiljö och störd personlighet. Iuppväxt en
svensk undersökning visade professor 1950- och 1960-talenIngvar Nylander på
konsekvenserna för barn till alkoholmissbrukande fader. Mödrarna i de under-
sökta familjerna drack däremot inte alkohol. hade i hög grad kroppsligaBarnen

Ångest, depressivitethuvudvärk, magvärk och illamående. ochsymptom som
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vanliga tecken den hemsituationen.sömnbesvär också på Trotsogynnsammavar
i skolanpassningennormalbegåvade svårigheter mycketbarnenatt var var

från bland kontrollvanligare bland barnen missbrukarhem barnän gruppens som
från hem missbruk.kom utan

20 efter det första undersökningstillfälletuppföljning barnen årEn av
1981 visade till de alkoholiserade fäderna löpteRydelius, P-A, barnenatt stor

och narkotikamissbruk och kriminalitet jämfört medrisk utveckla alkohol-att
i kontrollgruppen. De hade också mycket behov såväl kropps-barnen större av

psykiatrisk sjukvård till följd sitt missbruk. Uppföljningensjukvård som .a. av
mindre riktningstöd för utvecklingen eller hadeockså att mer gynnsamgav

vissa beteenden redan i småbarnsåren.samband med
olika haftfrån missbruksmiljö kan det mycket deBarn ävensom vuxna om

hemmiljö. Somliga sig och klarar socialt liv medanlikartad ettanpassaren
sin livssituation.problem och har klara Flickorandra utvecklar svåra svårt att

förutsättningar pojkar tillförmåga och bättre godhar ha bättre änansetts enen
uppfattning bygger flickor iinte otänkbart dennaanpassning. Det påär attatt

pojkar oftare utagerandedöljer sina problem medan och störande.högre grad är
och anledning till insatser och åtgärderPojkarnas beteende uppmärksammas ger

flickornas beteende inte i lika hög grad påkallar omgivningens intresse.medan
alkoholisthem risk få fysiska, psykiskai löperBarn växer attstoruppsom

alkoholmissbrukandeföräldrarsociala svårigheter. barn till har bl.a.och Vuxna
berättat barndoms- och uppväxtforhållan-i skönlitterära sammanhang svåraom

påtvingat eller självpåtaget ansvarstagande, skam- ochmed utsatthet ochden
förlorad tilltro till Obearbetadeosäkerhet, besvikelser ochskuldkänslor, vuxna.

i ålder. Konsekvenserna visar sigfrån barndomen finns kvarkänslor vuxen
och i svårigheterna och uppehålla normala sociala kon-bl.a. i beteenden att

takter.

hjälp till anhöriga10.5 Stöd och

utgångspunkti enkätundersökningsom Socialstyrelsen genomförde 1992Med en
alkoholvården haromfattningen och inriktningen den Alkohol-rörande öppnaav

kommissionen intervjuat urval alkoholmottagningar vilket stödpolitiska ett om
tonåringar. Undersökningen visade deerbjuder anhöriga ochdessa att avvuxna

i enkätundersökningen det vanligt förekom-mottagningar svarat att varsom
vid intervjutillfalletmed anhöriga det endast ungefärmande de arbetadeatt var

ellererbjöd anhörigstöd enstaka råd samtal.hälften någotutöversom
intervjuade mottagningar uttryckte önskan arbeta medFlertalet attom vuxna

och barn till missbrukare. Anhörigarbetet kommer dock i andra handanhöriga
tidsbrist. Bristande ekonomiskaofta begränsas grundoch måste på av resurser

har drabbat de initiativ utvecklats eller håller på utveck-i kommunerna attsom
från intervjuadesanhörigområdet. önskemål de bl.a.las Ettpå attsom var

fåanhörigas och barns behov stöd och behandling skulle sammavuxna av
missbrukaren.prioritet arbetet medsom
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Utöver nämnda intervjuundersökninghar kommissionentillfrågat länssty-ovan
relsernas sociala enheter omfattningen anhörigstöd i länen. Med vissom av
reservation för ofullständigheti flertaletkan konstateras socialkontor,attsvaren
rådgivningsbyråer och alkoholmottagningar individuellt stöd till anhöriga. Iger

kommuner skermånga detta dock först efter anhöriga efterfrågat det elleratt
bedömts i särskilt behov insatsen. Få kommuner erbjuder stöd tillvara av
anhöriga generell insats.som en

Särskilt riktad och anpassad gruppverksamhetfinns i kommunal regi i närmare
40-talet kommuner. dessaUtöver finns ytterligare 20-tal kommunerett som
köper platser i anhöriggrupper behandlingshem Självhjälpsgrupper,etc.
framför allt AA Anonyma Alkoholister, finns för anhöriga igenom vuxna
flertalet kommuner. Tonårs- och barngrupper finns endast i mindre omfattning
i kommunal eller landstingskommunal regi och i betydligt mindre utsträckning

frivilligaockså organisationer.än vuxengrupper genom
Vissa län ochhar mångfacetterat utbud anhörigstödstörre andraänett mer av

län. förefallerDet kunskaps- och erfarenhetsspridning mellan kommunersom
har betydelse för initiativ skall till stöd för anhöriga.stor att tas

Barn till alkoholmissbrukare kan erbjudas individuellt inomstöd barn-t.ex.
och ungdomspsykiatrin de kan också erbjudas särskilda gruppverksam-men
heter. Omfattningen individuelladet stödet inteär känd. inventeringEnav av
gruppverksamheterna i landet, Socialstyrelsen gjorde vid årsskiftetsom
19921993, visade finns tiotaldet verksamheter och 140 barnatt ett att ca
deltog i dessa under 1992. Med tanke detpå antalet barn iväxerstora som upp
hem med missbruk det anmärkningsvärt barnär kan med individuelltnåssom

istöd eller får möjlighet delta gruppverksamhet.att
finns faktorer hindrar från deltaDet barn i gruppverksamhet. delEnattsom

föräldrar skall delta eller inservill inte barnen inte barnen har behovatt att av
verksamhet.stöd i för dem anpassad Personal i olika verksamheter inteären

heller alltid det hjälpmedveten kan för barnen medatt stor attvara enom vara
med andra medi tillsammans barn problem och med ledaresammaen grupp

har kompetens inom området. personalDet kan också så detattsom vara anser
alltför konfliktfyllt diskussion behov föräldrarnamedbarnensatt ta upp en om

försökaeller motivera dem till låta i barngrupp.barnen deltaatt en
Förutom direkt riktade insatser till inslag syftarbarnen finns andra till attsom

förbättra situationen för barn till missbrukare. exempel bl.a.Sådana nätverkär
och samarbetsgrupper för med barn i olikapersonal arbetar verksamheter.som
Grupperna arbetar med sprida information behoven hos och situationenatt om
och forvillkoren barn till missbrukare. erbjuder också fortbildningDe för
personal i barnverksamheter missbruk missbrukets konsekvenser.ochom
Kunskapstörmedlingen syftar bl.a. till öka medvetenheten barnen ochatt om
skärpa uppmärksamheten på tecken hos barnetoch visar detsymptom attsom
inte har det bra.
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10.6 Utbildningsbehov
intervjuer med personal från mödra- och barn-genomförtKommissionen har

och individ- och familjeomsorg i 10 kommuner.barnomsorg, skolahälsovård,
slutsatser hur barn denintervjusvaren det dra några mångaAv svårtär att om

till i missbruksmiljö. Uppskattningenpersonalen känner leverintervjuade som
rimlig.alla barn dock flerasig 10 15 ansågdet rör procentatt varaavom -

med hjälpa och stödja barnenintervjuade påpekade svårigheternaFlertalet att
lämpliga metoder saknas samtidigt det finnskunskapeftersom som enom

föräldrarna. finns riskalkoholproblemet med Deträdsla för attstoratt ta upp
omöjliggör vidare kontakt. Den personalföräldrarna på sättett somreagerar

erfarenhet missbruk har lättare upptäcka barnkunskap ochhar attmest omsom
grund missbruk i hemmet. Denna personalsvårigheter bl.a.har avsom

förkraftfullt till stöd barnet.också ingripavågar mera
efterfrågar utbildning missbruk och missbruketsintervjuadeFlertalet de omav

i intervjuerna ocksåför genomgående önskemålkonsekvenser barn. Ett attvar
i kommunen skulle förbättras för barnmellan olika instansersamarbetet att som

skydd och hjälp. Samverkansgrupperskall kunna erbjudas bättrehar det svårt
utbildningssatsningar för olika personalgrupper kanoch varagemensamma

motsättningar och förhindra barn inte fårlämpliga för överbryggavägar attatt
hjälp de behöver.stöd och dendet

inom vård-, ochbekräftar grundutbildningarnaIntervjuerna att omsorgs-
alkoholmissbruk och missbruketsundantagsvis har inslagläraryrken endast om

utbildningarna leder till arbete där debeaktandekonsekvenser. Med attav
missbruksproblematik avsaknadengradyrkesverksamma i hög ärmöter av

för uppmärksamhet och tidiga insatser.starkt hinder ökadkunskapelementär ett
fortbildnings-grundutbildningarnakrävs betydandeökad kunskap frånUtöver

anhöriga. synnerhet det viktigtarbete med Iaktiviteter för kompetent är attett
nödvändig kunskap dels proble-med och ungdom fårde arbetar barn omsom

Erfarenheten har visat fortbildnings-stöd- och hjälpinsatser.dels attommen,
ökad medvetenhet och professionalitet imycket goda resultat medinsatser ger

arbetet.

handlingsprogramLokala10.7

exempel hindrandebristande ekonomiskaKunskapsbrist och ärresurser
anhörigarbete liksom organisationslösningar kan med-föromständigheter att

till problemen inteförsvåras. Brist i kunskaper kan ledatill arbetetverka attatt
samarbetsmöjligheter olika verksamheterseller ochuppmärksammas att resur-

inställning och attityd till alkohol och miss-utnyttjas. Personalsinte egenser
samarbeta med andra yrkesgrupper kan spelaförmåga och viljabruk och att en

det bedriva eller utveckla anhörigarbete. Deviktig roll gällernär ettatt starta,
övervinna godahindren inte sällan starka och svårapersonrelaterade är att men

förbättrade möjligheter för samverkanökad kunskap ochexempel finns på att
underlättar processen.
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sigtill missbrukareanhöriga och barnbarn, görMålgrupperna vuxnavuxna
förnekandet missbrukethjälp eftersomefterfrågar inte ärsällan hörda. De av
verksamheter begränsas ellerinte erbjudsbilden. insatser ochinslag i Närett

indragningarnaisynnerhetdärför bl.a. dessa I ärdrabbasupphör, grupper.
Skolhälsovårdochoroande. Barnhälsovård, barnomsorg ärbarnverksamheter

upptäcka barn harhar möjligheterverksamheterexempel på attstora somsom
viktig roll i det informerande,också generell,situation. harDesvår enen

Nedskärningariföräldrar. dessaarbetet till barn ochoch hjälpandestödjande
tidigtkonsekvenser för möjligheternafå allvarligaverksamheter kan att upp-

olika förhindra synnerligenmissbruksmiljöer ochi sätttäcka barnen en
utveckling.ogynnsam

del ibarn, föräldrar och alkohol,handlingsprogram rörandelokaltEtt som en
möjlighet fokuserakommunalt alkoholpolitisktprogram,övergripande attett ger

kontinuitet i barnkan stadga ochföräldraskap. Programmetochbarn ettge -
erbjudaoch ansvarsfrågor i syfteförtydliga kompetens-föräldraarbete och att

hjälp i situation.möjliga stöd och svårföräldrar bästabarn och en

förslagKommissionens10.8

omfattande kunskaper hur alkohol-mening finns detkommissionensEnligt om
familjemedlemmarna. synnerhetoch skadar Ifamiljen påverkar ärmissbruk i

för inteKonsekvenserna anhöriga har dockoroande.barnenskadorna upp-
forskning verksamheter. kani utbildning, och Dettillräckligtmärksammats vara

mångfacetterad svårfångad ochanhörigproblematiken ochföljd är attatten av
följd det missbruket. Skadornadoldaomfattning oklarproblemets är avsom en

hellerinte följdanhöriga ämnet ärförkonsekvenserna attexponeras avsom en
familjehemlighet. svenska studier gjorts indikerarDetabubelagt, somen

barn i miljöer med alkoholmiss-alla växer10dock än procentatt uppavmer
bruk.

för hjälpainventering har visat görsKommissionens de insatser attatt som
förhållande till behovet.ianhöriga till missbrukare blygsammastödjaoch är

Även kvarstår hinder förhar ökat,medvetenheten de anhörigas behovom om
intentioner utveckla insatser.förverkliga ochatt

Anhöriga10.8.l

landstingetsoch Detanhöriga i första hand kommunens ärStöd till är ansvar.
sörja för den personalhuvudmännensockså de kommunala attatt somansvar -

problematiken och beredskapoch förståelse föranhöriga, har kunskapmöter om
den.hanteraatt

såväl stödinsatsermetodutveckling, avseendekunskaps- ochFör som pre-
området, bör detkunskapsspridningpåoch för allmän över-ventiva insatser en

Socialstyrelsen.Folkhälsoinstitutet ochdelas mellangripande ansvaret
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de förebyggandeFör insatserna Folkhälsoinstitutet ha särskiltbör ett ansvar.
Institutet bör bl.a. sprida information utbildningsinsatseroch svaraför breda
rörande preventivt arbete familjesocialamed alkoholmissbrukets konsekven-ett
ser.

stimulera och utveckla behandlingsinrilctadeinsatserna,För de har Social-att
styrelsen det övergripande förbättra utbildningen för behandlareAttansvaret.
inom anhörigområdet likaså uppgift inomfaller Socialstyrelsensär somen
ansvarsområde. för sitt tillsynsansvar, SocialstyrelsenInom har också attramen
följa utvecklingen verksamheter för de anhöriga.av

bör åvila Socialstyrelsen Folkhälsoinstitutet stimulera försöksverk-Det och att
beviljasamhet och verksamhets- och projektstöd till anhöriginsatser främst

till utbildningbarn och stöd nyckelpersoner i sin verksamhet kommerav som
i kontakt med anhöriga i behov stöd. Huvudprincipen bör härvid attav vara

i första riktasFolkhälsoinstitutets stöd hand förebyggande och allmän kun-mot
skapshöjande projektverksamhet medan Socialstyrelsen huvudsakligen bör

för stöd till behandlingsinriktad projektverksamhet.ansvara
nationell i vissa fall finnasnivå kan det skäl till samordningPå dessaen av

regionalabåda inriktningar, i form konferenser, mediakampanjer ellert.ex. av
liknande. dessa fall bör insatserna samordnas Folkhälsoinstitutet.I av

och fortbildningl0.8.2 Grundutbildning
barnomsorg,Stora personalgrupper inom skola, hälso- och sjukvård, individ-

familjeomsorg barn och andra anhöriga tilloch missbrukare sittmöter ietc.
omfattandedagliga arbete. det finns kunskaperTrots alkoholmissbruketsatt om

det skadepanoramakonsekvenser för anhöriga och missbrukares barnom som
inventeringen kunskapsförmedlingenriskerar visar grundutbild-mötaatt attav

ochningarna för läraryrken alls, eller ivård-, mycket liten ut-omsorgs-
missbruketsochsträckning, behandlar missbruk konsekvenseri undervisningen.
inteAnhörigområdet uppmärksammas heller i det fortbildningsut-nämnvärt

erbjudsbud kurs- eller i lokalt anordnadstörre och konferensanordnaresom av
fortbildning.

faktiskaTill den kunskapsbristen alkohol och skadeverkningarkan fogas att av
alkohol relaterar tillämnen många personligen berörs ochär som egna upp-av
levelser och personliga värderingar. andra i samtal alkoholFör mötaatt om

känslomässigtmåste först övervinnas.motstånd ämneteget mot

Kommissionen föreslår:

Grundutbildningarför vdrd-, och läraryrken bör grundläg-omsorgs- ge-
gande kunskap alkohol missbruk och missbruketsfamiljesociala konse-om ,kvenser. Förutsättningarna härför bör utredas Socialstyrelsennärmare av
och Folkhälsoinstitutet. .

och vidareutbildning erbjudaspd högskolenivå för fördjupningFort- bör-
och komplettering. Utbildningen bör omfattande kunskaper alkoholge om ,missbrukets konsekvenser och stöd- behandlingsformer. Folkhäl-ochom
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uppdrag förslag till sådanSocialstyrelsen bör fåoch isoinstitutet att enge
utbildning.

tillanhöriga missbrukare.erbjudas allaLokal fortbildning bör mötersom-
barnfortbildning för dem i sinaangeläget det medSärskilt möterär som

ochuppmärksamma barnenUtbildningen bör inriktas påverksamheter. att
informationoch signaler barnen visarbelysa teckenkonkret samt gesom

och stödformer.samarbetspartnersom

för ökad kunskaperbjudas utbildningsformStudiecirklar bör lokalt som-
med diskussionerUppläggningenarbete med anhöriga.kompetens föroch

medger kunskapsinhåm-och sluten krets successivtlängre tid iöver enen
ochförhållningssätt attity-möjlighet till diskussiontande och eget egnaav

alkohol.der till

samverkan10.8.3 Samarbete -
ochverksamheter för barn ochintervjuer, redovisningKommissionens vuxnaav

i samarbetet mellan olikamöjligheter visar bristerhinder ochbeskrivning av
varit incitament tillResursknapphet har inteyrkeskategorier.verksamheter och

service har i del fallkvalitet ochbibehållen och utveckladsamarbete för utan en
revirbevakning.minskad samverkan ochi stället lett till

olikayrkeskategorier och företrädare förolikaSamarbetssvårigheterna mellan
yrkes- och kompe-till kunskapsbrist. Okunskaphänförs bl.a.kompetens om

begränsningarmöjligheter ochyrkeskategoriersolikatensområden och ansvar,
imisstroende. Folkhälsoinstitutet böroch iblandfelaktiga förväntningarskapar

samarbetsformer initieras ochför olikaSocialstyrelsen verkasamverkan med att
beskrivs och utvärderas.pågående aktiviteterförstöds attsamt svara

Kommissionen föreslår:

bör anord-olika personalkategorierfortbildning förutbildningGemensam-
och möjligheter.förståelse för varandras insatserökadför uppnåattnas

verksamheternas planeringkunskapsbas underlättarEn avgemensam
olika familjemedlemmarna.för deinsatser

fleramed föreller samverkansgruppersamarbets-Lokala representanter-
tillinformation och städfortbildning,bör stimuleras förverksamheter

Missbruksfamiljer har fleraBarn is.k. BIM-grupperna Ikollegor. De
kompetenshöjande ejfekt.kunskapsutvecklingen medtillbidragitkommuner

individ- och familje-samverkan mellanförebyggande arbeteUppsökande, i-
med syfte tidigtbarnhälsovård bör stimulerasmödra- ochoch attomsorg

stöd. Olika modelleroch erbjudamissbruk, identifiera behovupptäcka av
behöver sammanställaserfarenheternasamverkan harsådan prövats men

och konkretiseras.
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Samverkan bör intensifieras och utvecklas mellan olika kommunala och-
landstingskommunala verksamheter och mellan offentlig förvaltning, frivil-
ligorganisationer och andra för kunnaintressenter erbjuda verksamhetatt

gruppverksamhet, direkt anpassad för anhöriga, tonåringarex. vuxna
eller barn. Erfarenheten pågåendefrån gruppverksamheter för barn visar

olika bakgrund utbildning, erfarenheteri och metod berikar och be-att
främjar arbetet.

l0.8.4 planerProgram -
Få kommuner har särskilda för stödja anhöriga och barn tillattprogram vuxna
alkoholmissbrukare. Individuellt stöd kan erbjudas ofta först efter förfråganmen
från den anhörige. Ett latent stöd otillräckligt med kännedomär attom an-
höriga i allmänhet döljer de verkliga förhållandena och flertalet därmed
efterfrågar stöd.något

Kommissionen föreslår:

Bristfällig kunskap hur och vilka de anhörigamånga till alkohol-ärom-
missbrukare talar för kommunalt kartläggninginventeringsansvar. En ärett
också utgångspunkt för kommunalt alkoholpolitiskt Kart-etten program.
läggningen bör innefatta vilka olika förfogar och huröverresurser organ
olika verksamheter arbetar och samarbetar.

övergripande alkoholpolitiskt bör delprogramI ingå förett ettprogram-
till missbrukare.barn idéskissKommissionen till sådantpresenterar etten

delprogram. Gravida missbrukare och nyblivna föräldrar särskilt viktigaär
lokalmålgrupperi handlingsplan för barn och föräldrar.en

Lämpligt undervisningsmaterial bör framställas för den personal isom-
med delprogram kommerenlighet arbeta med alkoholfrågan. För-ett att

tidigare nämnd fortbildning kan det krävas pedagogiskt utformadeutom
hjälpmedel underlättaranamnestagandeoch samtal. Folkhälsoinstitutetsom

böroch Socialstyrelsen behov och utformning sådant materialöverväga av
anslutning till sina insatser.i

l0.8.5 Anhörigsyn
skadornakonsekvenserna förMed beaktande missbrukarens familj kan detav

inte anhöriga bör tillforsäkras möjligheter till stöd och hjälp iövervägas om
lagstiftningen. skäl förEtt talar klientstatus för anhörigai lagstiftningensom

anhöriga till missbrukare, inte söker vård och behandling för sittär att som
missbruk, har mycket små möjligheter få hjälp. Ett skäl äratt annat att resurs-
tilldelning begränsas till klienter, likställt med missbrukare. Trots skyldig-att
heten regleras i lagstiftningen, bl.a. i 6 § socialtjänstlagen, stödet förär
anhöriga de inte utpekas målgrupp.svagt attgenom som
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Även tillfall försvåra hjälpi vissalagstiftninginom sjukvården kan nuvarande
i flera gällandeBestämmelserpatientstatus.eftersom de saknaranhöriga nu

anhöriga.rörandejournalanteckningardialogförhindra såvällagar kan som

Kommissionen föreslår:

och stödhjälpför kommunenoch skyldighetenanhörigsynFrågan att geom-
tillövervägande överlämnasbör förtill alkoholmissbrukareanhörigatill

socialtjänstlagen.den pågåendeSocialtjänstkommittén och översynen av

utvärderingForskningl0.8.6 -
skador ochkunskapmissbrukare haranhöriga tillrörandeForskningen gett om

eftersatt ochdockavseenden denvissa ännumissbruket. I ärkonsekvenser av
och effekterbehandlingsmetodergällerbristfällig detsynnerheti närden är av

uppmärksammadeODSFforskningDelegationen för socialstödinsatser.olika
Missbrukarna och derasforskningsprogrammetanhöriga1988 antaattgenom
inriktas analyseraforskning påviktenbetonadefamiljer. Programmet attsomav

stöd tillolika försök medeffekterutvärderametoder ochvärderaoch an-av
Social-efterfrågas praktiker.forskningdenfrämstocksåhöriga. Det är avsom

beviljar dock inteefterföljare till DSF,SFR,forskningsrådetvetenskapliga
utvärderingsforskning.tillforskningsanslag

effektmätning förebyg-utvärdering ochmeningkommissionens ärEnligt av
Kunska-metoder synnerligen angelägen.ochinsatserbehandlandeochgande
möjligautformas för bästahjälp bör nåstöd ochhurotillräcklig attär ompen

för bäst tillgodose behoven. Ut-börolika insatser görasochresultat när att
enskilda verksamheter bygger ofta på be-frånuppföljningarellervärderingar

jämförelser kansällan eller slutsatsermedgerocherfarenhetergränsade som
utvecklingsbehov skala.iresultat, störrebedömningförunderlag etc.avvara

initie-det uppgifterSocialstyrelsen angelägnaoch ärFolkhälsoinstitutet attFör
metodutveckling utvärdering. Genomochforskning rörstimuleraoch somra

särskilt påvilarCUSutvärdering socialtför arbeteCentrum ett ansvarav
betydelse.prioritering ärforskningsrådensSocialstyrelsen även storavmen

föreslår:Kommissionen

böranhörigproblematikmissbruketsrörandeTvärvetenskaplig forskning-
problem-Densärskilda forskningsanslag.stimuleras sammansattagenom

forskningsområden.krävs från fleramedförbilden insatseratt

ochför fortsattförutsättningbehandlingsforskningochUtvärderings- är en-
undvika kostsammaförviktigsärskiltarbete. Forskningenutvecklat är att

erbjudsoch hjälpstöd inteellerbegränsadefelsatsningar ärnär resurserna
rörande värde-Forskningokända.behandlingsresultatgrundpå ärattav

forskningsmedel.särskildatillförsäkrasefektermetoder och måstering av
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stimuleraFör verksamheter lokalt och underlätta för dessaatt göraatt-
uppföljningar och utvärderingar bör utvärderingsinstrument ochegna

anvisningar för utvärdering utformas hjälpmedel. Beroende verk-pasom
samhetens bör Folkhälsoinstitutet eller Socialstyrelsen förart attsvara
sådana hjälpmedel kommer verksamheter tillhanda.

l0.8.7 specialisering och samordning
Förändringar i organisationen och minskade ekonomiska har i mångaresurser
kommuner medfört förändringar för specialiserade enheter ocheller personer
med speciell kompetens. Om kompetens förloras inte kunskap tillgenereras ny
generella verksamheter. Med hänsyn till bristerna i grund- och fortbildning
riskerar missbruksarbetet, inkluderat anhörigstödet, istället föratt stagnera att
utvecklas.

Specialiserade enheter med kompetent personal medger kunskapsuppbyggnad
och utveckling arbetet med missbrukare och anhöriga. Uppgiften samord-attav

insatserna och för lokal utveckling, utbildning, information, utvärde-na ansvara
ring kan åvila alkoholklinik inom sin organisation företc. t.ex. som svarar
såväl sluten föröppen vard missbrukaren och insatser för anhörigasom vuxna
och barn till missbrukare eller rådgivningsbyrá med lokalt for insat-en ansvar

för såväl missbrukare anhöriga. Missbruksgrupp inom individ- ochser som
familjeomsorgen, behandlingshem, särskilda verksamheter för missbrukare och
anhöriga andra exempel samordningsansvarigaär kan foretc. som svara
kunskapsproduktionoch fungera handledare, fortbildare informatörerochsom
utifrån helhetsperspektiv alkoholmissbrukoch missbrukets konsekvenser.ett

Kommissionen föreslår:

Enhet eller tilldelaspersoner lokalt samordningsansvarför stöd och-
behandling till missbrukare derasoch anhöriga. Barn och vuxenaspekter-
integreras erbjudsinsatserna i olika verksamheter. Syftetäven är attom
bättre kompetens ochutnyttja erfarenheter inom olika verksamheter, att
tillvarata från olika områden och höja kvaliten stöd- ochiattresurser
behandlingsarbetettill alla parter.
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kostarAlkoholen11

hushållens eko-ochsamhällets, företagensbetydelse förAlkoholen är storav
nomi.

i form dryckes-skatteinkomsterStaten fårintdktssida.finnsDet t.ex. aven
betydan-199394. Härtill kommerför budgetåret300 milj. kr.12skatter om ca

mervärde-inkomstskatt ochformer,flera andra såsomiskatteinkomsterde
arbetsmarkna-olika delarfår sysselsättning inommänniskorskatt. Många av

till människors trivsel.bidraalkoholen kankanvidare mening sägasden. I att
kostnader olika slag, kost-omfattarkostnadssida. Denfinns ocksåDet aven

sjukfrånvaroförtidspensionering,produktionsbortfall dödsfall,förnader t.ex.
för förebyggandekriminalvård,socialtjänst,sjukvård,hälso- ochför vård

utbildning etc..information ochtrafiksäkerhet,åtgärder
såväl kostnadssidan.beräkningar intäkts-säkraDet svårt göraär att somav

forskare studerat samhälls-bedömning blandallmänemellertidDet är somen
väsentligt överstiger intäkterna.kostnadernaalkoholekonomi och att

förutsättningarändradestarktalkoholpolitiken kommer mötasvenskaDen att
både intäktssidan och kostnads-får effekter påDetde åren.under närmaste

åtminstone sänkaskan sikt behövadryckesskattenivåerna påsvenskasidan. De
och blir be-skatter ökad gränshandellägreeffektensannolikaoch den ettav

förinkomstbortfalltydande staten.
samtidigt miss-risk för ökat bruk ochbetyderförutsättningarnaändradeDe en

förkostnader samhället, företagen ochökandedärmedochalkoholbruk av
behövs kraftfulla insatser i olikaframhåller detKommissionenhushållen. att

utvecklaåren för bevara ochunder denivåer närmasteskildaformer och på att
alkoholpolitik.ansvarsfullochmedvetenen

kostnadssida också för sådana insatser.intäkts- ochkan talaMan enom en
och lokaler Demänniskori forminsatserna kräverMånga m.m.avav resurser

organisa-företagen ochkostnader för landstingen, kommunerna,innebär staten,
omdisponeringinsatserna fullgörasTill del kantionerna. av resurser,genomen

Till delinformationutbildningeffektivare samverkan, bättre och etc. engenom
Till del kanmedel.nytillskottnödvändigt meddet emellertid blikan enav

kostnader andra.minskade påområden balanseraskostnader på vissaökade av
vård-medföra trycket påförebyggande åtgärder kankraftfull satsning påEn att
inomFörebyggande insatserdet skulle bli.blir mindreområdet än annars

sjukfrån-till följd lägreproduktionsbortfallminskatarbetslivet kan betyda av
varo m.m.

ingå ivilka tillsammans börredovisat lång rad förslagKommissionen har en
möjligt,förverkligas såförslag böralkoholpolitik. Någraframtida snart somen

väsentligtemellertidnågra Det ärbli aktuella eller år.andra kan något attom
utesluter inte punkt-långsiktigt arbete. Dettaalkoholpolitikbetona är ettatt

vissa områden.tidpunkter ochvissainsatser vidoch koncentreradeinsatser
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Det väsentliga emellertid det långsiktigaär perspektivet och bredatt en
mobilisering samhällsorgan, arbetsliv, organisationer och enskilda människorav
i samverkan.

Kommissionen har redovisat förslag, kanett system sammantagnaav som
innebära vi kan nå viktigatvå mål:att

alkoholskadesituationen- socialt och medicinskt inte förvärrasatt trots-
viktiga inslag i svensk alkoholpolitik försvagas det europeiskaatt genom

integrationsarbetet,
grund läggs kan innebära långsiktigt inleder minskningatt atten som en-

alkoholskadorna.av

Förverkligandet dessa förslag medför kostnader. Kommissionen uppfattarav
dessa kostnader investeringar i hälsa och välfärd. Möjligheternasom att nu
genomföra goda beräkningar investeringarnas storlek och den avkastning deav

harkan emellertid varit starkt begränsade. Arbetet beräkna investering-attge,
storlek och avkastning måste läggas de berördapå myndigheterna där-arnas -

ibland forskningsinstitutionernaäven så genomarbetat material kanatt ett-
tillställas regeringen.

Kommissionen finner det också naturligt kommunernas och landstingensatt
centrala företrädare på motsvarande bedömningarsätt gör rimligt investe-av
ringsbehov och redovisar dessa vid överläggningarna mellan och kommunstat

de kommunalekonomiska frågorna. Dessa bedömningar bör då också inne-om
hålla överväganden de kostnader hosuppstår kommuner och landstingom som

befarade ökningar konsumtionen alkoholdrycker uppstår.om av av
Vissa de förslag kommissionen för fram inom de kommunala ochav som

landstingskommunala sektorerna förutsätts kunna finansieras inom förramen
ändrade statsbidragsbestämmelser. Kommissionen rekommenderar bl.a. för-att
sök riktademed hälsoundersökningar fortbildning hälso- och sjukvår-samt av
dens personal i alkoholfrågor finansieras den särskilda statliga ersätt-attgenom
ningen för rehabiliterings- och behandlingsinsatser får utnyttjas. Statsbidrag
med 50 miljoner kronor bör avdelas förär detta syfte. För missbrukar-ca per
vården föreslår kommissionen särskilda utvecklingsbidrag 50 miljonerpåatt ca
kronor skall för öppenvårdsinsatser.avsättas

Kommissionen har inte utarbetat tidsplannågon och prioriteringslista för olika
insatser. Det bör ankomma i första handpå Folkhälsoinstitutet inomatt ramen
för den kommissionen föreslagna nationella ledningsgruppen utarbeta så-av
dana preciserade nationell nivå.på På regional och lokal nivå lands-ärprogram
tingen och kommunerna de främsta aktörerna. Det viktigtär att engagera
arbetsgivare arbetstagareoch och deras organisationer, liksom andra organisa-
tioner i arbetet.
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11.1 Genomförandet kommissionens förslagav

iFörslagen detalj och uppgifter ansvarsfördelning och samverkan redovisasom
i olika kapitel i detta betänkande olikanärmare och i de betänkandena.

Kommissionen vill här sammanfattningsvis följande förslagnämna kansom
medföra ökade kostnader.

centralPâ nivå

Folkhälsoinstitutet

Nationell ledningsgrupp for alkoholskadeförebyggande arbete

snabb förstärkningEn Folkhälsoinstitutets stöd till forskning kring för-av
ändringar alkoholvanor och alkoholskador och kring metoder före-attav
bygga alkoholproblem

Samråd med forskningsråd och andra intressenter för utarbetande ettav
långsiktigt övergripande forskningsprogram

Ledning arbetet med det samlade behovet statistiköver inomattav se av
alkoholområdet. samråd med SocialstyrelsenI m.fl. skapa programrådett
för alkoholstatistik

Förstärkt samhällsinformation alkoholom

Översyn behovet utbildningsforstärkningari alkoholfrågor inom vis-av av
områdensa

Ökad medelstilldelning för stöd till lokala alkoholförebyggande projekt

Utveckling, spridning och utvärdering förmetoder alkoholskadeförebyg-av
gande insatser

Arbetsplatsinriktad information alkoholproblem arbetsställen ochom
presentation olika framgångsrika arbetsplatsprojektav

Metodutveckling och undervisningsmaterial skolområdetinom

Inventering och information bra modeller för samverkan mellanav om
skola och hemföräldrar

Uppmärksamhet det alkoholförebyggandearbetet bland värnpliktiga och
högskolestuderande

Stimulans arbetet med alkoholinformation ungdomsmottagningarnapåav
utbildning för öka deras kompetens inom missbruksområdetsamt attm.m.

Stöd till utbildning, forskning och andra verksamheter barn tillrörsom
missbrukare

Stöd till lokala samarbetsgrupper för anhöriga till missbrukarem.m.
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förebyggande insatser för flickorkvinnortill utveckling3k Stöd av

uppföljning utvärdering olika områdenIntensifierad och

samarbete kring alkoholfråganMedverkan i internationellt3k

Socialstyrelsen

Översyn utbildningsförstärkning i alkoholfrågor inombehovet3k av av
sjukvårdsområdet och socialtjänsten

medMetodutveckling och stöd främst till hälso- och sjukvårdens arbete
alkoholfrågoma

tillutbildning, forskning och andra verksamheter barnStöd till rörsom
missbrukare

anhöriga missbrukaresamarbetsgrupper för tillStöd till lokala m.m.

för flickorkvinnorUtveckling vårdöppenav m.m.

gäller socialtjänstens individ-Utveckling metoder och arbetssätt vadav
familjeomsorgens tidiga alkoholskadeförebyggande insatseroch samt

missbrukarvård

befintliga tillskapa alkoholrådgivningarför utveckla ochStimulans att nya

socialtjänst och psykiat-till 3-årigt försök med samverkan mellanStöd ett
i landetrisk vård tio orter

tillsyn utvärdering olika områdenIntensifierad och på

kring alkoholfråganMedverkan i internationellt samarbete

Skolverket

tydliggöra förväntadeKomplettering olika styrdokument för skolans:I: attav
för motverka ungdomars bruk alkoholinsatser att av

insatser för följa och utvärdera ANT-Prioritering och förstärkning attav
utbildningeni grund- och gymnasieskola

fortbildningUtveckling intressant och attraktiv ANTomav

utvecklingsarbete tidiga insat-Stimulans och initiering forskning och omav
inte minst Skolhälsovården för ungdomar med alkoholproblemgenomser
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På regional och lokal nivå

Landstingen

Utveckling och genomförande alkoholpolitiskaav program

Försök i landstingnågra med hälsoundersökningar för avgränsade befolk-
ningsgrupper sikte tidigtpå upptäcka alkoholproblem och alko-tar attsom
holrelaterade skador

Satsning på alkoholskadeförebyggande insatser för flickorkvinnor

Satsning sjukvårdenpå i tidigt upptäcka riskbrukarehögkonsumenteratt
alkohol, främst i samtalet läkare patientav -

Fortbildning inom alkoholområdet for hälso- och sjukvårdspersonal

Satsning de samhällsmedicinskapå funktionernas stödjande och informeran-
de insatser för bl.a. husläkare

Kommunerna

Utveckling och genomförande alkoholpolitiskaav program

Förstärkning allmänna och riktade insatser alkoholmissbruk blandmotav
ungdomar

Satsning inom socialtjänstenpå tidigt upptäcka riskbrukarehögkon-att
alkoholsumenter av

Stimulans för utveckla befintliga och tillskapa alkoholrådgivningaratt nya

Satsning vård förpå kvinnoröppen m.m.

Satsning på utvecklade metoder och arbetssätt i socialtjänsten

Utveckling verksamheter stöd barn och anhöriga tillav som ger vuxna
missbrukare

Förstärkt ANT-utbildning

Fortbildning inom alkoholområdet för skolans och socialtjänstens personal
Ökad satsning alkoholskadeförebyggandepå insatser inom arbetslivet

Samordning

Huvudansvaret för samordningen alla dessa uppgifter bör den föreslagnaav
nationella ledningsgruppen få. På många punkter har kommissionen begränsat
sig till föreslå mål och allmän inriktning insatserna. Inom andra områdenatt av
föreslår kommissionen fortsatt fördjupatoch utredningsarbete för läggaett att

grund för kommande aktiviteter. Det bör bli ledningsgruppens uppgift atten
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olika områdenhandlingsplaner förutarbeta konkretautgångspunkterfrån dessa
insatserna.olikasamordna deoch

har kom-förebyggande åtgärderrörandedirekta insatserförslag tillFörutom
alkoholforskning skallför svensksamlatföreslagitmissionen att ett program

förväntas ske inomkanförändringarbakgrund defram. Motläggas somav
Folkhälsoinstitutets forsk-förstärkningdessutomföreslåsalkoholområdet av

respektiveförändringarförväntadestudier kringinitieringförningsresurser av
alkoholområdet.inomprevention

finansiella konsekvenserFörslagens11.2

tåla-alkoholskadeförebyggandearbetetframhållits detflera gånger ärSom en
genomföraplanera ochtidverksamhet. Detlångsiktigmodskrävande och atttar

planeringenviktigtsamtidigt detföreslagits, ärverksamhetden att avmensom
genomföraförslag gåroch deverksamheterna attattsnaraststartar som nu

området fårdärför rimligtfördröjning. Detonödig ärverkställs att enutan
ligger lägre199495, denna påunder budgetåretresursökning redan att enmen

merkostnaderna torde blistatligasikt. Delängreresurstillskottet pånivå än av
de statligahuvuddelenbetonasomfattning. börmåttlig Detganska att an-av

eller till projektprojektvidare till lokalafördelasskallslagsökningarna m.m.
berörda.mellan mångadrivs i samverkansom

alkoholområdet börinomstatliga insatsernadeKommissionen bedömer att
med 120 milj kr år199495 och60 milj kr budgetåretmedförstärkas per

kunnaför de årenResursökningarna bör närmaste199595.budgetåretfr.o.m.
följer nyligen be-detillskottandra äni statsbudgeteninrymmas utan avsom
alkoholbeskattningenalkoholbeskattningenforgrundernaändringarslutade av

för budgetåretmilj. kr. ochinbringa 12 231199394budgetåretberäknas för
milj. kr..199495 12.661

belopp mellan defördelning dessatillinte lagt förslagharKommissionen av
föreslåsFolkhälsoinstitutettillMed hänsynmyndigheterna.statligaberörda att

hållanationell handlingsplan,utformamedarbetetledafå attattattansvaret en
genomföra huvudde-och dessutomarbeteledningsgruppensnationellai den att

emellertidnivå, framstår detstatliginsatsernaföreslagnadelen somav
förfogande.till institutetsbör ställasmedlenuppenbart merpartenatt av

förstärkning detbedömda behovetkommissionendetVad gäller stat-avavav
erhållasmindre del kunnatorde endastalkoholforskningen,tillstödetliga en

delenforskningsfinansiärernas Den störreomprioriteringar inom ramar.genom
Folkhälsoinstitutetstill förfogande.medel ställsfinansierasmåste att nyagenom

Huvuddelenbudgetår.kommandeförstärkas redanbörforskningsresurser av
först efter dettillskjutasbehöver dockförstärkningenerforderliga attden

199596.fr.o.m. budgetårettidigastföreligger, dvs.forskningsprogrammet
alkoholpolitikens förändringar ocheffekternastuderadet gällerSärskilt när att

tillstödetförstärkningsnabbdockförutsättningar krävsändrade aven
forskningen.
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kommunalaDe merkostnaderna torde också bli ganska måttlig omfattning.av
De merkostnader kan uppkomma för kommuner och landsting får hanterassom
i samband med fastställandet statsbidragsramen och den bedömningav som
årligen det samhällsekonomiskagörs utrymmet.av

Kommissionen vill betona de föreslagna kostnadsökningarna följdäratt en av
de förutsättningarna för alkoholpolitiken. Skall Sverige också i fortsättning-nya

bedriva medveten och ansvarsfull alkoholpolitik också det finans-ären en om-
iella statligpå såväl kommunal nivå begränsatär ytterligareutrymmet som -
insatser ofrånkomliga Att och de närmaste åren frånavstå sådana satsningarnu
skulle leda till kostnader längre framstörre och till betydande sociala och
mänskliga problem.

11.3 Förslagens organisatoriska konsekvenser
Som framhållits Folkhälsoinstitutetär den centrala aktören på nationell nivå.
Redan huvuduppgiften för institutetär driva hälsofrämjande och sjuk-attnu
domsförebyggandearbete griper samhälletsöver olika sektorer. viktigtEttsom
inslag deär alkoholpolitiskaomsätta målen till konkret programarbete inomatt
det alkoholpreventiva området.

Vid institutets alkohol- och drogprogram finns f.n. handläggare. För attsex
kunna tillgodose önskemålen och förslagen förstärkta initiativ institu-måsteom

alkoholprogram byggas Det ökande kommissionen vill läggatets påut. ansvar
Folkhälsoinstitutet syftar till stärka rollen initiera, samordna och med-att att
finansiera regionala och lokala alkoholförebyggande projekt. Förutom rollen

initiativtagare och medfinansiär i det alkoholförebyggande arbetet ochsom
särskilt samordnare institutet för nationella massmediasatsningar,som ansvarar
metodutveckling, bevakning och statistik. Institutet beviljar visstäven ekono-
miskt stöd alkoholforskningoch fungerar länk mellan forskningen ochsom en
det alkoholskadeförebyggande arbetet fältet.på

Allt talar för det behövs betydande, långsiktigt resurstillskott inklusiveatt ett
kraftig personalförstärkning för nå målet alkoholpolitiken för-att atten genom

bättra folkhälsan. Resurstilldelningen bör i varje budgetarbete.avgöras Upp-
byggnaden de centrala bör emellertid ske dröjsmål.utanav resurserna

De förändringar den interna organisationen, kan bli nödvändiga förav attsom
skall fullgörakunna de uppgifter kommissionen föreslår, börprogrammet som

det ankomma institutetpå genomföra. En utgångspunkt de före-att attvara
slagna tilläggsuppgifterna införlivas med institutets nuvarande arbete inom
alkohol- och drogområdet och inte organisatoriskt särskiljes från det.
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Reservationer och särskilda
yttranden

Reservation ledamöterna Karin Israelsson c, Bert-Inge Karlssonav
KDS och Claes Ortendahl

Enligt vår mening bör reklam för drycker, med alkoholhalt överstigandeen
1.2 volymprocent, helt förbjudas. Förbudet bör såväl direkt reklamavse

indirekt.som
Vår uppfattning grundas i två förhållanden. Vi misstror genomförande-

kraften i lagstiftning särbehandlar lättöl och därvid undviker reklamen som
för starkare ölsorter. Därutöver totalt reklamförbud viktigär ett en
markering allvaret i den alkoholpolitiska situation uppstår.av som nu

Reservation ledamoten Peter Kling nydav

Den enskilda människan i för alkoholpolitikencentrum

Alkoholpolitiken måste utgå från den enskilda människan och den verklighet
hon lever Alkoholpolitiken har länge kännetecknats förmynderi. Någonav
vilja bryta finns inte i kommissionen. Förmynderiet skall bestå.att ovanan
Lagar och förbud kan inte fostra till bättre alkoholvanor och alkoholbruk. Det

erfarenheten.säger För framgångsrik alkoholpolitik krävs andraoss meto-en
der, avreglering i kombination med kunskap.

Kommissionen har religiös övertygelsenästan regleringar ochatten om
förbud bäst för svenska folket.är Folket uppfattas otydligsom en massa som
skall och inte har tänka själva. Jag har grundsyn.styras vett attsom en annan

harJag stark tilltro till människor och de enskilda individernas förmågaen
och sunda förnuft. Den personliga friheten också insikt personligtettger om

och viljan hänsyn till andra. Det handlar människovärde.att taansvar om
Människor kapabla själva bestämmmaär sin livsföring.överatt

Onskemålet få konsumtionen alkohol i landet viktigt. Målet nåsäratt ner av
ökade kunskaper, särskilt hos barn och ungdomar. Det gällergenom att mot-

verka nyrekryteringen. Därför förespråkar jag inför i skolanämneatt ettman
riktigt kunskapsrelaterat handlar alkohol, tobakämne och narko-ett som om-

tika. När på sikt har fört kunskapen till alla människor inom landet fårutman
också helt beteende. Konsumtionen blir lägre.ett annatman
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resultatensidigtensidig kommissionEn ettger

jagsammansättning ärkommissionensifrågasätttastarktvillJag ansersom
finnskommissionenMed itillsatt.partisktanmärkningsvärd. Den ärytterst

rollSystembolagetsutredaförGabriel RomanusVDSystembolagetsbl.a. att
urvalrepresentativtintebestår vidareKommissioneni framtiden. av svens-av

härsammansättning detMednykterhetsbeivrare.ka medborgare avutan enav
givet.blir resultatetslaget

informationeninformationshämtande. DenensidigtDärtill kommer somett
synnerligenvaritexistens har2-årigakommissionens drygtunderlämnats

sida,kommit från deninformationundantagsfall hariEndastensidig. som
migSverige. Jagialkoholfrågornaliberalareförespråkar ansersynen

majoriteten.sansadedenbefolkningSverigesdelstörrerepresentera aven -
information frånfrågantagitinteexempelvisharKommissionen omupp

Canada medii Quebecgenomförtsåtgärderalkoholpolitiskaliberala som -
visarutredningartillensidigt hänvisatIstället har attframgång. somstor man

den skullepriset,sänktekraftigtskulle ökaalkoholförbrukningen attmanom
tillgången ökaröka viss procent o.s.v.om

alkoholpolitikenframtidadenpåMin syn
narkotika jagochalkohol, tobak äri frågaskolämneFörslaget ett omom

behöverdenungdomar,kontakt med ärVid mangruppsomensam om.
pådetkunskaper sättetsjälva rättaungdomarna ärframhåller attpåverka, att

uppifrån medalltså inte regleraskallMankonsumtionen.nedsikt försöka
lagarverkligheten. Detillrelevantaförbud inteochlagar ärmängder somav

dem. Mör-kringgårdet slagetoftafinns i dagförbudoch är att manavsom
på grundtidenden sistakraftigtgåttalkoholförbrukning harkertalet vid upp
ligga påkanmörkertaletVissaförbud och lagar.alla attexperter anserav

50närmare procent.
ochalkohol, tobakkampanjerkraftigaskallkunskaperökadeFörutom mot

ständigtnågra månaderloppetbara undergenomföras. Intenarkotika utanav
reklamfilmTV,radio ochtidningar,media såsom etc.i samtliga- med problemettillkommer rättaintebevisarEtt sätt attannat mansom

alltgår längreochmissbruket ökardet faktumförbudochlagar är attgenom
Flickornaspojkar.ochflickorbland mycketspeciellt dååldrarna,i unganer

alkoholpolitikenfördadenbevis påkraftigt.ökat Dettamissbruk har är attett
framgångsrik.varitinte har

ochskolannarkotika itobak ochalkohol,införOm ämnet om manman
påi skolan,så allamedia,imed kampanjerdettasamtidigt följer attupp

övertygadjagikunskapnås äröverallt ämnet,ochi hemmenarbetsplatser, av
inom kortnaturligtvis inteskersikt. Dettaminskarkonsumtionenattom

kunskapden ärallmänhet fåttindividerna iår1510 närtid somutan om - framåtochutvecklasskallsamhällevarjegäller inödvändig. Det somsom
kunskapsamhället. Genomberöralltkunskapskaffarär att somomman

individen självalltframföreffekter och ansvaret.önskadeuppnås ges--
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Alkoholpolitiken i E U-perspektivett

införselreglerEU:s bör gälla i Sverige övergångsregler, d.v.s. 110 literutan
öl, 90 liter vin, 6,2 liter starkvin 10och liter sprit.

nyligenVid de genomförda förhandlingarna med harEU bl.a. från svensk
sida föreslagits under viss övergångperiod får medföra liter1 sprit,att man en

liter vin och liter5 15 öl.
Sådana begränsningar kommer medföra betydande gränshandel. Ris-att en

ken mycket de inhemska bryggerierna drabbas hårt plusär vistor att att
samtidigt skatter till utlandet. Människorna åker till Danmark,exporterar
Åland m.fl. länder och köper sitt öl, våra bryggerier sina kunder ochtappar
landet förlorar skatteintäkterna.

Våra alkoholskatter bör således omgående till näraliggande länder,anpassas
så vi undviker dilemma Danmark hamnade i de gick mednäratt samma som
i EU. Skillnaden mellan Sverige och Danmark kan uppstå det gälleräven när
leverantören ölet danskarna åkte till Tyskland och köpte danskt billi-av -

och därmed förlorade endast och icke bryggerierna. Svenskarna istatengare
situation kommer troligen köpa utländskt iöl omfattning såstörreattsamma

i Sverige hela bryggerienäringen drabbas, inte skattenäven ändras.att om
Kommissionen har visserligen bör titta skatterna så dessanämnt att attman
kan till EU. Jag skall direktskatterna såatt snartanpassas anser man anpassa

går med i EU. Redan bör omfattande upplysningskampanj startas.man nu en

Min på monopoletsyn

Kommissionen har insett inte kan EU:s lagar och stadgar,att emotman
monopolen för import, tillverkning och partihandel på alkoho-utan export,

lområdet kommer avvecklas. Dock vill kommissionen ha kvar det svenskaatt
detaljhandelsmonopolet dvs. Systembolaget, vilket kommer behållas. Jagatt
vill avveckla detta monopol eftersom jag det stideräven EU:satt motanser
stadgar. Att behålla Systembolaget diskriminering de svenskaär en ren av
medborgarna medborgare i övriga EES-avtaletEuropa. bl.a.sägergentemot
följande: de avtalsslutande skall säkerställa statliga handelsmono-attparterna
pol sådant ingen diskriminering med avseende på anskaff-sätt attanpassas
nings- och marknadsföringsvillkor föreligger mellan medborgare i EG-med-
lemsstaterna och medborgare i klartEFTA-staterna. Denna sägerpassus

föreliggeroch tydligt här diskriminering. detaljhandelsmono-Jagatt attanser
polet avskaffas,skall naturligtvis kan Systembolaget kvar med allamen vara

butiker får då konkurrera frisina marknad.men en
Vidare indikerar EU-domstolens rättspraxis inportmonopol förbjudnaäratt
sig,i oberoende de diskriminerande eller EU-kommissionenutövasav om

också och distributionsmonopol sig förbjudna.i Dettaäratt export-anser
håller alltså förbjudajag med och skall monopolen ochatt attom anser man
monopolen diskriminerande. Sverige åberopar folkhälsoskäl dock inteär som
påverkas inlåsningseffekterprisinstrument, och onödiga lagar tycksav som

Återfinnas för kringgås. handlar utbildning,igen det upplysning,att om-
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0rd kunskap.med andra
givetvis resultatet får sälja öl,avskaffar monopol blirallaOm att manman

skall låtabutiker. Därvid kanoch sprit i vanliga övervägavin manman om
livsmedelsaffärer, tobakshandel,med iförsäljas fritt till börjaoch vin att

kan licen-speciella spritbutikerSedan kan havideobutiker etc. som varaman
sierade.

hårt sanktionerat,lS-årsgränsen börinte följaAtt attt.ex. genomvara
gånginträffar tillmånader. Om dettaindraget i 3 eller 5tillståndet blir en

detaljhandlaren miss-ellerandra negativa händelserförekommereller det att
tillståndet drasungdom, så bördå det gällerförtroendet, specielltbrukar

sig föreffekt. skärperuppnås preventiv FöretagarenDärigenomför alltid. en
försäljningslicens. Det in-sinellermista sin behörighetinte rättare sagtatt

slarvig in-elektrikersak jagungefärnebär genom ensomsamma som om
mitt levebröd. Där-och därmed mistermin behörighetstallation blev medav

kontrollerasamtidigt mycketochmåsteför noggrannt attextra nogaman vara
uppfylls.för licensförutsättningarna

handlingsprogramWHO:s

sänka konsumtionen medvillhandlingprogram innebär bl.a.WHO:s att man
nåMålet skulleijämförelse med 1980.WHO-ländernai alla25 procent man

inte dettavarje fall nårorealistiskt. idetta heltår 2000. Jag äratt mananser
siktjagkommissionen föreslår. Däremotåtgärderde atttror mangenom

utbildning med efterföljandesänkning konsumtionennåkan genomen av
alkoholanvändning kommer absolutminskningupplysningskampanjer. En av

alkoholpolitik.restriktivuppnåsinte att genom
utläsa från antirökkam-kunnatvarierande kampanjer harResultatet manav

kampanjen pågick minskadetidendock varade för kort tid. Denpanjen, som
kampanjen slutadeåterkraftigt, ökaderökningen bland ungdomar närmen

återgick till rök-flickoralltför tid. framför alltefter kort Det somungavar
bilbälteskampanjen i vilkenkampanjeffektexempelningen. Ett ärannat

människor hadeaffischer med bilderTrafiksäkerhetsverket översatte somupp
för-utslagna tänder,lindriga skador. såsomfått förhållandeviskrockat och

kampanjen ökade användningenruggiga bilder. Efteransikten ganskastörda -
27 år. Hot bötermellan 18 ochfrämst bland ungdomarbilbältet omav

fåttbilbälte hade intevid icketill 10.000 kronorkanske använt sammaupp
för sådanatalar med styrkaupplysningskampanj. Dettaeffekt denna attsom

utbildning resultat.kampanjer liksom ger

Öl reklam

måste råda konkurrens-för lättölsreklam måste liberaliseras. DetReglerna
och inom EUEES. Konkurren-neutralitet mellan svenska bryggare bryggare

pågår Antingen skärpa eller lättaföreslagit tvåsverket har vågar. attatt man
förförstärker reglernaKommissionen har anslutit sig tillreglerna. att man
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ölreklam huvud Jag haröver uppfattning och vill lätt-taget. motsatt atten
nader införs i stället beträffande ölreklamen.

Ãldersgränser vid alkoholservering

Kommissionen föreslår höjer för starkölsserveringgränsenatt man restau-
från 18 till 20 år. villMan också behålla 20-årsgränsen System-ranger

bolaget. Jag 18-årsgränsen skall finnas kvar och utvidgas tillatt ävenanser att
omfatta inköp på Systembolaget så länge detta företag finns kvar. I Sverige
blir myndig vid 18 års ålder och kan då bli invald i riksdagen. Man kanman
alltså i riksdagen med och besluta bl.a. alkoholpolitikenvara om men man
kan inte tillsammans sinamed kolleger inta smörgås i riksdagsrestaurangenen
och dricka starköl till. Ur berusningssynpunkt behöver dagens 18-åring endast
dricka fler öl med lägre alkoholhalt för uppnå önskvärda effekt.att samma ev.
Skall skapa lagar, så måste dessa trovärdiga. Jag avvisar förslagman vara om

åldersgräns.höjd

Snabbvins- och ölsatser

Kommissionen skall förbjuda förreklam vin- och ölsatser. Förattanser man
detta krävs dock ändrar grundlagen varför kommissionen vidatt stannarman
förslaget reglera marknadsföringen vin- och ölsatser. Jag migatt av reserverar
bestämt detta. vill inteJag begränsa några regler för marknadsföringenmot av
vin- och ölsatser och absolut inte införa några förbud för reklam dessaav
satser.

Hembränning

Hembränningen har ökat lavinartat de åren.5 Enligt polisen i Stock-senaste
holm och Göteborg har flertal fabrikersprängt tillverkatett storaman som
offantliga mängder alkohol. Trots mycket medvetenär ävenatt attman om
tillverkning alkohol i hemmen ökat kraftigt, saknar förav attman resurser
följa och kontrollera denna tillverkning. Jag detta bevisar denattupp attanser
förda alkoholpolitiken har misslyckats. Dels det tydligen finnsatt ett stort
behov hembränning, dels ungdomen inte har råd hantera spritatt attav ett
förnuftigt måste söka sigsätt till illegal marknad med lägre priser.utan en
Dessutom kan hembränd sprit farlig den felgörs sätt.vara om

Enligt uppgift det inte ovanligtär i Stockholm och Göteborgatt restauranger
beställningar frångör hembränningsbryggerier. Det lär handla lädvisstora om

med sprit körs med vanliga varubilar till I och medut restaurangerna.som att
hembränningen ökat med 400 500 kanske till och med enligtprocent, mer-
vad polisen så det klart detta håller spåraär grundatt attuppger ur av
den förda alkoholpolitiken.

framförDet allt prisinstrumentetär har medfört den storle-som enorma
ken hembränning. Det markant prisskillnad mellanär tillverknings-av en
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vilket naturligtvisframställda alkoholen,legaltförsäljningspris denpris och av
för illegal sprit.marknadtill omättbarleder nästanen

illegal försäljningkriminalitet i formframkallatharPrisinstrumentet även av
maffi-via ryskakanske främst spritStockholmstraktenutländsk sprit, i avav

sig i Stock-maffian etableratfrån polishäll har den ryskauppgifterEnligtan.
prostitution, vapenhan-följer ocksåspriten. På dettaden billigaholm genom

misslyckats.Prisinstrumentet har totaltnarkotika.övrig smuggel ochdel,

Trafik och alkohol

Återfallsrattfyllerister har iytterligare.rattfylleri måste skärpasStraffen för
genomgåtvångsvärdas, dvs.därföralkoholproblem och börregel stora pro-

lyckatfrivillig basis kanske 1pårehabilitering. dag fårgramerad I ettman
friafårtvångsrehabilitering 3 4rehabiliteringsfall. Om personerman genom -

oskyldiga drabbas.och färresamhällsvinstenalkoholproblem, blirfrån enorm

samhälletssocialvårdhälso-, sjuk- ochoch utbildning inomForskning samt
kostnader

forskningochgäller utbildningkommissionen detmed närJag överensär
socialvårdensjuk- ochhälso-,kunskaperna inomalkoholen.kring Tyvärr är

fångauppmärksamma ochskall kunnadär tidigtalltför dåliga för att uppman
vård för det akuta lägetgångerriskzonen. Mångamänniskor i utan attges

tillverkliga orsakendeni bakgrundenuppmärksammar alkoholen somman
utbildningsinsatserOrdentligautbildning.tillståndet. här krävsdet akuta Aven

påbörjas omedelbart.bör

Finansiering

alkoholen,forskning kringinom vården,utbildning i skolan,Kostnaderna för
Demokra-för i Nyfinns det täckningkampanjerupplysningar i form m.m.av

innehål-Förslagetfram för riksdagen.199495 lagtsbudgetförslag förtis som
föranvändasvid behov kankronor38 miljarderminskningarler somca
härinsatserna i detutgå frånändamål. kanManandra angelägna attmera

alkoholis-för förminskade utgifterformlO-dubblas ifallet kanske statenav
alkohol-framkallatsvårdbehovetvård sjuka därtrafikskadevård,tvård, avav

minskad kriminalitetform,i ellerskador m.m.annanen
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Reservation ledamöterna Anita Persson sav
och Sverre Palm s
En medveten och ansvarsfull alkoholpolitik måste bygga medvetandet om

alkoholen delär vårtatt lands kulturmönster. De flesta människor villen av
och kan bruka alkohol måttfullt Dettasätt. gällerett ungdomar.även Vi
instämmer i det föreligger behov ökadeatt informationsinsatserett riktadeav

ungdomsgrupperna alkoholkonsumtionensmot skadeverkningar.om
Med strängare övervakning utskänkning alkoholdrycker samtidigtav av som

sanktionssystemet möjlighet verka kraftfullt får samhälletatt god insynges i
alkoholhantering.restaurangernas

Med hänvisning till det anförda finner vi det föreligger skälovan att att
höja åldersgränsen från 18 år till 20 år för servering alkohol på restaurang.av
Vi föreslår nuvarande åldersgräns 18 år föratt servering alkoholdryckerav
bibehålles.

Reservation ledamoten Sten Svensson mav

Moderata utgångspunkter

Moderata Samlingspartiets utgångspunkt är respekten för den enskilde indivi-
dens förmåga och forma sittatt ta liv. Det offentligasatt uppgiftansvar eget

viär, det, skapa förutsättningar föratt enskiltsom ser ansvarstagande,ett
bistå och de medborgaresamt värnaatt saknar personliga förutsättningarsom

självständigtatt ta ansvar.
Bruket alkohol del vårär kultur med månghundraårigaav traditioner.en av

Samtidigt detta kan konstateras det mycketär angelägetsom klargöraatt en
åtskillnad mellan bruk och missbruk alkohol. Allt för ofta blandas dessaav
begrepp ihop, vilket bl.a. har fört med sig Sverige för alkoholpolitikatt en

skiljer sig markant från vad fallet i vårär omvärld.som som
Eftersom det bland många svenska politiker finns påövertro totalkon-en

sumtionens betydelse, försummar den tioutgörman grupp procentsom av
befolkningen, för femtio all alkoholkonsumtion.men som svarar procent av
Så länge inga insatser riktas speciellt missbrukare kommersom mot gruppen
vi aldrig varaktigt kunna minska de svåraatt sociala och medicinska problem
alkoholen kan medföra.

Vi hävdar den absolut övervägande delenatt Sveriges befolkning fulltärav
kapabel för sin alkoholkonsumtion,att ta restriktioner ochansvar egen utan
regler ibland kan uppfattas trakasserier. Detta börsom vägle-som rena vara
dande för den svenska alkoholpolitiken.

Vår uppfattning alkoholpolitikenär skall inriktasatt opinionsbildning,
inte minst i skolan, och minska missbruket alkoholatt av

Förbudslinjen har visat sig dåliga resultat i arbetet alkoholmissbruk.ge mot
Som bevis för detta kan bl.a. anföras andelen missbrukare hållit sigatt kon-

under åren, allt flerstant beläggsamt föratt hembränningenrapporter attger
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ansvarsfulla värderingarochOpinionsbildning,fortfarande ökar.ochökat nya
effektivare.betydligtförhållningssätt äroch nyttett

balansmålalkoholpolitikens upprättabakgrunden bör attdenMot envara
för miss-riskernaochå sidanunderfrihetenskildesdenmellan enaansvar

andra.å denbruk
kortÅtgärder på såvälvidtasmåstealkoholkonsumtionenför begränsaatt

utsträck-alltför högiSverige haribedrivitspolitiksikt. Denlång somsom
detinneburithartotalkonsumtionen. Dettaden s.k. atttillkoncentreratsning

uppmärk-inteöverkonsumerar,nämligen denproblemet,verkliga somgrupp
tid.isammats

alkoholskador.totalkonsumtion ochsamband mellanentydigtingetfinnsDet
fixeringenalkohol,konsumtionenminskaviktigtdetSjälvfallet är menatt av

och åtgärder.prioriteringarfelaktigatillofta letttotalkonsumtionen harvid
alkoholkonsumtionenminskaförvidtasåtgärderdeviktigt attDet är att som

befolkningendelövervägandedentrakasserieruppfattas sominte avavsom
förslagavvisar jagDärföralkoholkonsumtion.sinmedproblemnågrainte har
mark-ingreppåldersgränser,utskänkningstillstånd, högre motsträngareom

verkningsfulla krävsskallåtgärdernadylikt. Förochnadsföring ac-att vara
opinion.bredfrånceptans en

under-internationellafleralltdettaframhållaviktigaredestoDet är att som
inga-restriktionerochransoneringarförbud,rigorösatydersökningar att

detta kanerfarenheternavisarmissbruk. Tvärtom attminskattilllunda leder
kraftigt ökatminstintealkoholmissbruk ochökatkriminalitet,ökadtillleda

narkotikamissbruk.
för sigansvarskänslamänniskornasmobiliseraställetgäller iDet att egen -

såvälvidtas,åtgärderdeviktigtomgivning. Det äroch sinsjälva att som
medochallmänheten. Ibredahos den attförståelsefinnersikt,lång kortsom

skadorpsykiskaochmedicinskadekunskapdag finns endet i stor omen
grund förockså brafinnstill,ledaalkohol kankonsumtionalltför enstor av

befinnerredandemhjälpa ochför stöttanödvändigaåtgärder är att somsom
förrekryteringsbasenminskaockså förmissbruk, nyasig i attett men

missbrukare.
Förbättrade förutsätt-missbruk.förriskernaminskargemenskaperStarkare

dryckeskul-bättrepriserrimligatillspritvin ochöl,ningar ger enatt servera
kontroll.socialuvecklasdenän utantur som

information.ochopinionsbildningförblirochinstrumentet ärviktigasteDet
sigupplysning visataktivochinformationområden harandramångaInom

antirökkampanjomfattandedenexempel detta ärbraeffektiv. Ettmycket
kraftigblivitharResultatetl970-talet.i slutetfrämstbedrevs enavsom

in-dennaföremål förungdomarbland derökningenminskning varsomav
formation.

efterföljelsetillkampanjer börliknandeochfrån dennaErfarenheter sporra
skadeverkningar.alkoholensgällervadäven

förmåolika sättförändringarnödvändiga ärexempel attEtt annat
tillstarkölfrånalkohol,de konsumerar t.ex.människor, attomyngre
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alternativ. I bl.a. USA drycken Wine Coolerär exempel påsvagare ett en
alkoholsvag dryck. Den säljs inte i Sverige i dag, eftersom såväl Vin Sprit

Systembolaget inte vill importera respektive sälja den. Jag Winesom attanser
Cooler bra alternativär bör finnas tillgängligett också i Sverige.som

Det viktigt informationenär alkoholen baserad faktaatt är och kun-om
skap. Därför det väsentligtär sådan sammanställs och utvärderas föratt att

effektivt kunna användassätt i opinionsarbetet.ett
Samtidigt det centraltär den information inte uppfattasatt som ges som

förbudsivrande och förmynderi. Erfarenheterna visar nämligen sådan in-att
formation ofta inte den tilltänkta effekten i stället får människorutanger att

budskapet.utestänga
Barn och ungdomar har ofta förebilder. Det gäller kanske främst de egna

föräldrarna, också idrottsstjärnor, och rockmusiker och andra artis-men pop-
Därför det viktigt dessaär ställerter. positiva förebilder.att upp som

Familjen måste stärkas. Det måste möjligt för föräldrar sina barnvara att ge
den kärlek, omtanke, stöd och ledning varje barn har till, ochrätt isom som
sin leder till barnen tilltur växer och harmoniskaatt människor.tryggaupp

l detta sammanhang det ocksåär viktigt framhäva det tankemönsteratt som
alltför utbrettär i vårt land, nämligen någon över iatt ochtar ansvaretannan

med skatten betald. Allaär måste kännaatt och hjälpa, ochstötta sägaansvar
ifrån människor pånär in iär missbruk,väg innan det förär Här spelarsent.
det civila samhället viktigaste delar den lillautgörs världen: fa-vars av-
miljen, arbetskamratervänner, viktig roll, inte kan detövertasen som av-
offentliga.

Hos bygger välfärden på storslagna beslutats regeringoss system som av
och riksdag. Syftet har varit flytta problemen från det civila samhälletatt till
statsmakten. Vår välfärdstrappa börjar uppifrån och söker sig nedåt mot sam-
hällets botten. Men den officiella når sällan samhällets botten: Fräls-trappan
ningsarmén och Stadsmissionen känner fler alkoholmissbukare och uteliggare

kommunens socialförvaltning.än
Det ingen tvekanär civilsamhällets direkta billigare.att väg Denär ärom

också i linje med folkrörelsernas ursprungliga medborgaranda såg civil-som
samhället verksamet låt-oss-gå-samman-och-gör-detsjälva. Detypensom av

för civilsamhällets roll i välfärdentre alltså ekonomiska,argumenten är mora-
liska och medborgerliga.

Samtidigt det viktigtär det offentliga, den lilla världennär inteatt till-är
räcklig, eller kanske inte längre finns, beredd och har förmåganär hjälpaatt
och Kommunernasstötta. socialassistenter och personal utbildadärannan som
för detta, måste möjligheterstörre rycka in preventivt i familjer därattges
det håller på eller hjälpa människor redanatt alkoholisera-snett, att ärsom
de.
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vård ochprevention,Allmän omsorg
möj-ochförutsättningaralla olikaharoch oersättligt. DeuniktVarje barn är
barni skolan, därtillhänsynochockså respekterasmåsteDetta tasligheter.

Många eleverpräglas.utsträckningivärderingar mycketoch ungdomars stor
för-devilkethögstadietiden, görden känsliga attundermedintehänger

narkotika.iblandochalkohol ävenbrukoftasig,hävdasöker avavgenom
möjlighetochtidskolan har taviktigt attdetdettaundvika ärFör attatt

eleveroch hjälpauppmärksammamåsteSkolanenskild elev.varjetillhänsyn
måsteSamtidigthjälp.ochstöddessaochefterkommariskerar att gesom

vidare. Förgårdeinnanbaskunskaperordentligaeleverallaskolan garantera
alkoholensundervisningcentraltdärfördetmöjligtskall bli är attdetta omatt

läroplan.i skolansåterfinnsskadeverkningar
hemförhållanden.ibottnarhar,ungdomarvissaproblemdeMånga somav

socialvår-ochmed hemmetsamarbeteiskolanhindraintedockfår attDetta
också isocialvård måsteochskolaproblemen. Hem,försöka lösa sam-den

bris-ochutstötningmobbning,skolk,formnormlöshet ibekämpaverkan av
efterföljas.ställas ochmåste kunnaandra. Kravtilltande hänsyn

vårdnuvarande Lagverkningsfullt måsteskallarbetedetta omFör att vara
förändradpropositionensamband medIförändras.LVU om enungaav

barna-gamladendelarmoderaterviföreslog19891990:28 attLVU-lag av
gälla.skulleåtervârdslagen

myndig-socialadeinnebarvilken26lagensfrämst atthandladeDet om
tidigtpåmöjlighetreellfamiljen hade ettmed attsamarbeteiheterna en

illaråkariskeradebarnenfamiljer däroch attoch hjälpa stöttainstadium
ividtogsåtgärdernasåkonstrueradpsykiskt. Lagen attellerfysiskt varut,

stegvisåtgärdernavidtogsfamiljen. Dessutomenskildadensamråd med sam-
trappadesverkningsgradentidigt upp.som

kommu-vårdskall dessa kunnaalkoholmissbrukaregällerdetNär genom
beteendeasocialtleder tillmissbrukochVidförsorg. grovt somupprepatnens

skekunnatvångsomhändertagandeskallmänniskor,andraförriskeroch
Samlings-Moderataresultat.skalltid för vårdenlångtillräckligtunder att ge

nuvarande Lagförändringarföreslagitflertal tillfällenvid ompartiet har avett
Även åtgärdermåsteLVM-lagengällerdetLVM.missbrukare närvård av

omhändertagandemedstegvisochtidigarein ett somkunna sättas trappas upp
sista utväg.en

område kan intepå dettainsatserorganisationernasidéellaochfrivilligaDe
värderas.nog

missbrukarvárdentillStatsbidrag

ochungdoms-till kommunernasstatsbidragetriktadelåta detFörslaget att
efterfördelasochkvarliggamiljoner kronor,dag 480på imissbrukarvård,

öppenvårdsinsatseromfattarinsatsvariablerochvariablerstrukturella som
bidrag.generellamedstatsbidragssystemetdetstrider mot nya
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Jag detta statsbidrag, alla andra, skall ingåatt i det generellamenar som
statsbidragssystemet och användas efter kommunernas prioriteringar.egna
Denna min inställning ligger i linje med regeringspolitiken och vad sagtssom
i regeringsförklaringen.

Dock jag denär övertygelsen förändring statsbidragssystemetattav en av
bör ske successivt för det möjligt förgöra kommunerna hänsynatt tillatt ta
förändringarna i sin planering det lokala ungdoms- och missbruksarbetet.av

Alkoholmonopolen i E U-perspektivet

Under tidigt stadium utredningsarbetet har jag förslagett väcktav attom
kommissionen i särskilt delbetänkande bör belysa frågorna beträffandeett
konsekvenserna EES-avtalet blivande medlemskap i EGEU.samt ettav av
Därvid borde olika scenarier ha beskrivts avveckling båda ellerav en av
ettdera Vin Sprit ABs, respektive Systembolagets monopol i kombina-av
tion med införande licensieringssystem för försäljningett via dagligvar-ettav
uhandeln.

Majoriteten har icke velat denna uppläggning utredningsarbetet.acceptera av
Enligt artikel artikel i16 EES-avtalet, Romfördragetsmotsvarassom av

artikel 37, får statliga handelsmonopol inte diskriminera mellan medborgare i
EU-medlemstaterna och medborgare i EFTA-staterna. Avtalet tillåter således
diskriminering tredje land. Detta synnerligen otillfredställandeärgentemot
med tanke på den import kommer från just tredje land,stora Au-som t.ex.
stralien, Chile och USA. Exempelvis gär tredjedel Australiens totalaca en av
vinexport till Sverige.

Mot bl.a. den här bakgrunden förefaller det mig det i längden kan blisom
svårt för Systembolaget uppfylla de krav ställs bolaget i detalj-att attsom
handelsledet inte diskriminera från EES-området. Att likabehandlavaror
produkter från Europas alla öl-, vin- och spritproducenter vill in densom
svenska marknaden förefaller svårt bl.a. distributions-göra, ochatt ut-av
rymmesskäl.

Som jag det kan vi sikt eventuellt komma befinna i situa-attser oss en
tion där båda bolagens monopol har upphävts. Med hänsyn härtill bör över-
gångsproblemen väl genomlysta och förslag framlagda syftar tillvara attsom
motverka de eventuella skadeverkningar kan uppkomma i introduk-ettsom
tionsskede. Bl.a. borde kommissionen ha utarbetat förslag till hur licensie-ett
ringssystem kan utformat, respektive vilket detta introduceraskansättvara
på marknaden.

När jag i sammanhang i denna reservation, med anledningett annat av
majoritetens förslag till gränsvärden för marknadsföring öl, migmotsätterav
dessa förslag skall således mitt alternativa förslag den bakgrundmotses som
jag anfört i det föregående.

Moderata Samlingspartiet har 1993-års partistämma uttalat alkoholmo-att
nopolen skall avvecklas successivt. Detta skall ske samordnat införandetmed

licensieringssystem det slag förordats. biträderJag dennaettav av som ovan
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tillhan-borde haomställningunderlag för dennaochuppfattning att ettanser
skapaförslag fördessblandkommissionenalkoholpolitiska attdahållits av

ordnadeomställning undersådangenomförakunnaförutsättningar att en
former.

verksamhetSystembolagets

avveck-successivtmonopolSystembolagetsföreslår jaganförtsSom attovan
dagligvaruhan-ordinariedensäljas istarköl kunnaskede börförstallas. ett

deln.
intemajoritetenskriververksamhetSystembolagets attkapitletI manom

inkommissionenskrivits gårEfter dettaSystembolaget.detaljstyraönskar att
verksamhet.utforma sinbörföretagetjust huri detaljsynpunkteroch har

utlämningsställenantaletutökaskallSystembolagethuruvidagällerDet t.ex.
öppettider.och bolagets

skallverksamhetSystembolagetsinställning ut-grundläggande ärMin att
önskemål, påkonsumenternasdvs.marknadensefterheltformas samma-- utifrånbolagetinnebärland.vårt Dettaaffärsverksamhet i attsätt annansom

försäljningenhurskall finnas,verksamhetkonsumentperspektivet avgör var
heltskall haSystembolaget rättske, dvs. attförsäljning börochtillbör när

dettamed synsättkonsekvensöppettider. Isinabestämmasjälvständigt kunna
börSprit ABVinsig föruttalatborde haintekommissionen attjag attanser

ägas staten.av

ÖlBestämmelser om
nuvarande gränsbehålla övreförslagkommissionensgällerdet attNär -

avvisar jagdagligvaruhandeln,för ialkoholvolymprocentmaximalt 3,5 -
på 5,6undanröja den gränsenövreförslagetjagDäremotdetta. attattanser

ochpositivtstarkölförsäljning ärochför importalkoholvolymprocent av
uppdrag.kommissionensmedi linjeligger

Lättölsreklam

ölkonsumtio-beträffandeutvecklingenframtidadenuttalar sigMajoriteten om
ochstarkölskonsumtionenförsärskilduttryckerManSverige. atti oronen

ytterliga-ökakommaskallSverigealkolholkonsumtionen i atttotaladenäven
ochmarknadeninkommerutländska aktörerbl.a. ävenattgenomre,

omfat-denföljdbliockså kunnaökningEnkonkurrens.erbjuder avenanges
reklam-Finurligauttryckssätt,majoritetensenligtdär,lättölsreklamen,tande

såreklamenI-texten iundan klass attförsökerolika gömmapåmakare sätt
lättöl.handlarreklamenomedelbartintetittareellerläsare att omser

svenskafrån destrategimedvetendethävdar vidare ärMajoriteten att en
för-framkallalättölförreklamkampanjermedsidabryggeriernas storaatt

majoritetenenligtbevisasstarköl. Dettaellerklasstill ölväxling av en
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finsk undersökning de finska bryggeriernas reklamkostnader.av
Uttalanden det här slaget inte baraär uttryck för underskattningav en av

konsumenternas omdöme. De dessvärreär också ägnade framkallaatt ett
löjets skimmer utredningsarbetet.över De strider också andan i utred-mot
ningsdirektiven onödigt krångel skall undanröjas.att

självaI verket förhåller det sig så förhållandevis litet effek-att vetman om
på konsumtionen reklam- och andra marknadsföringsåtgärder.terna Dettaav

beror på det inte finns några säkra vetenskapliga undersökningaratt och ut-
redningar sambandet mellan exempelvis reklaminsatserna och konsum-om
tionsvolymen.

Vad däremot kan konstatera sådana åtgärderär ofta kan förändra deattman
enskilda aktörernas marknadsandelar. Majoritetens antaganden i dessa avseen-
den därför förär uttryck vetande.äntromera

Majoriteten bedrivaäven rätten reklam för lättöl bör begränsas.att attanser
Förslaget innebär bl.a. måttfullhetskrav gäller föratt ölsamma som av
klass skall införas beträffande lättölsreklamen. Måttfullhetskravet innefattar

så det beskrivs i Konsumentverkets författningssamling mycket långt-som- -
gående inskränkningar.

Jag vill med skärpa framhålla sådana begränsningar inte acceptablaäratt
och måste avvisas. Den svenska alkoholpolitiken har sedan länge bl.a. gått ut
på främja övergång från starkare tillatt drycker. Utredningensen svagare
förslag denna punkt går alltså stick i denna målsättningstäv och kanmot
förväntas direkt negativa alkoholpolitiska effekter. Några förslag hur detge
framgent skall möjligt effektivt upplysa konsumentersättatt ettvara om
förekomsten alkoholsvagare drycker finns inte i majoritetens förslag.av

Enligt gällande regler skall i reklamen för lättöl beteckningen Klassanges
Svenska Bryggareföreningen har med sina medlemsföretag träffat överens-en
kommelse med detaljerade bestämmelser hur lättölsmarkering skallom
utformas i olika sammanhang. Enligt överenskommelsen skall dessutom bryg-
geriföretagen till föreningen insända annonsavdrag och liknande inom viss tid
efter första publicering. Finner fö-reningen därvid företag åsidosattettatt
kraven tydlighet får företaget betala bot 10 000 kr och 25 000 kren om
för rikstäckande kampanj.

Utredningens majoritet har kunnat leda i bevis markeringsverksamhetatt
och kontroll inte har fungerat. I stället begränsar sig till några insinuantaman
uttalanden finurliga reklammakare. Utredningens förslag föränd-om om
ringar regler för lättölsreklamen framstår dettaäven omotive-av genom som
rade.

Självfallet det, medär angivnaäven utgångspunkter, angeläget attovan
marknadsföringen öl står i överensstämmelse med gällande lagregler, vilketav
bl.a. innebär den skall vederhäftig och inte får vilseleda. Somatt vara ex-
empel majoritetennämner utländska bryggerier kringgår de svenska be-att
stämmelserna de reklam förgör sitt öl med tillägget klass I,attgenom trots

de inte producerar något lättöl.att
Ett exempel utländska bryggerierär visserligenannat som anges som pro-
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finns tillgänglig föribland intebegränsad mängd lättölducerar enssomen
övriga produktermarknadsföra sinaenbart för kunnaförsäljning i Sverige att

lättölsreklamen.via
innebär klart vilseledandeuppenbarligenförsta exempletEftersom det re-

marknadsfö-med stödkan åtgärdasi strid ochstår förfarandetklam mot av
exempleti det andravarianter det slagvidringslagen. Aven angessomav

dåreklamen kanvilseledande föreligga ochfall ävende flestatorde i ett
lagstiftning kanNågon särskildmarknadsföringslagen.förbjudas med stöd av

påkallad.intebakgrunden häravmot anses
deKonkurrensverket framhållitangeläget såsomnaturligtvisDet attär --

framgentgäller, ellermarknadsföringalkoholreklam ochregler som nuom
konkurrensneutrala så konkurren-i Sverige,tillämpaskan komma görs attatt

på lika villkor.företag kan bedrivasoch utländskamellan svenskasen
för kontrollinföra någotskullegäller inte minstDetta systemnyttmanom

ersättning för den Bryg-marknadsföringsmetoderförsäljnings- och avsomav
detta sammanhangkontrollverksamheten. Ibedrivnatidigaregareföreningen

kontrollfunktio-frivilliganuvarandedenunderstryka jagvill jag attatt anser
tvingandeoch bör intetillfredsställandepå ersättasfungerar sättett enavnen

lagstiftning.
för ölförpackningarvarumärken ochföretagensutredningenI att avanges

utredningen antydsutseende. Ii viss mån likartatibland harolika styrka att
mellanmedföra förväxlingkunna för konsumenternaförhållande skulledetta

försäljningstarköl. Vidklass ellerå andra sidanlättöl ochå sidan avena
gäller lättölnegligerbar vadförväxlingför sådanpraktiken riskentorde i vara

starköl.frågahelt utesluten iklass ochoch omav
inte finnsframhållits detföregåendereklamen har i detgäller självaVad att

vilseleder konsumen-lättölsreklamenantagandetunderlag förnågot sakligt att
alkohol-den totalatill ökningnågot bidrardärigenom påoch sättterna aven

exempelvisför lättöl, varireklamdet självklartkonsumtionen. Däremot är att
bidra tillvarumärke, kan göraproduktsbryggeris och attett namn enanges

andraför företagetswillskapa goodoch därmed ävenföretaget känt pro-
marknadsekonominskonsekvenserofrånkomligaeffekterSådanadukter. är av

funktion.varumärkenasoch
det viktigtvarumärkenfrågaförslag i ärutredningensBeträffande attom

beträffandegenomföras varumär-kanrestriktioner intenågraerinra attom
Sverigeregistrerade varumärke.använda sittför sinakeshavares rätt att varor

ochrättsskyddför industrielltPariskonventionen 1983till s.k.anslutet denär
fabriks-vilkenbeskaffenheten denfåri dennaenligt artikel 7 ettvaraav

förhindernågot fallinte ianbringas utgörahandelsmärkeeller är avsett att
uppställas iheller kaninteföljer hinderHäravregistrering märket. attav

ordningvederbörligsina, ianvändapå sinaföretagSverige för attett varor
alltsåpunktdennaförslag ärUtredningensvarumärken.registrerade, oge-

internationellaSverigesochsvenskstriderdärför det rättnomförbart motatt
konventionsförpliktelser.

ändringar ijag förslagetavvisaranfördahänvisning till detMed omovan
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1978:763 vissa bestämmelser marknadsföringLagen med alkohol-om av
drycker, och finner nuvarande lag skall fortsätta gälla.att att

Hemti verkning

Kommissionens majoritet föreslår vidare förbjudetdet skall mark-att attvara
förnadsföra produkter tillverkning snabbvinsatser och ölsatser.av

Självfallet avvisar jag samtliga förslag på förändringar de nuvarandeav
reglerna för marknadsföring snabbvinsatser och ölsatser. Några föränd-av

påkallade.ringar inteär
vill avstånd frånJag i detta sammanhang mycket bestämt alla förslag,ta som

i förlängningen tillkan leda inskränkningar i tryckfriheten. Samtidigt vill jag
påminna regeringens deklaration kommissionens uppgift är överatt attom se
bestämmelser och onödig byråkrati. På liksom pådetta,utmönstra tyvärr ett

områden, gårflertal andra majoriteten i helt riktning.motsatt

Äldersgränser

En majoritet alkoholkommissionens ledamöter föreslår i betänkandet attav
åldern för inköp alkoholhaltiga drycker på skall höjas, frånrestaurangav

18 årnuvarande till 20 år.
delar inte kommissionensJag inställning i denna del. Skälen till min inställ-

ning, den nuvarande åldersgränsen oförändrad, flera.bör äratt vara
samhället i övrigt 18-åringarI har skyldighet fullgöra militär-rösträtt, att

tjänst och får körkort, bara för några självklarheter förnämnata att personer
myndiga. viktigt ochDet detta omdöme utvecklas ochär är attsom ansvar

förstärks i stället för nedtonas, blir fallet åldergsränsenvilket höjs.att om
Bland majoritetens förslag finns det inget hur skall lösa prak-rentom man

tiska frågor i samband med höjning åldersgränsen, t.ex. eventu-en av om en
ell höjning skall gälla retroaktivt för dem redan mellan 18 och 20 år.ärsom
Det ingen överdrift förståelsen, bland 19-åringar, kom-är tro att t.ex.attnog

begränsad majoritetens förslag blir verklighet.attmer vara om
Med hänvisning till vad jag anfört finns i stället starkadet skälovan som

talar för alla åldersgränser för inköp alkohol generellt bör sänkas tillatt av
dagens myndighetsålder, för alkoholdryckerdvs. inköp påäven gränsen av
Systembolaget.

Kommissionen föreslår lagligLHD 71 § skall utökas med möjlighetatt en
för tillsynsmyndigheten begära legitimation kanatt antasav personer som
ha uppnått föreskriven ålder. möjlighetJag ingen i denna skallpoäng attser
lagregleras. Nuvarande regler tillräckliga.är

övrigtI vill jag hänvisa till den reservation, jag tidigare fogat till kom-som
misionens delbetänkande serveringsbestämmelser SOU 1993:50, där jagom
ytterligare har utvecklat mina motiv för fortsatt avreglering alkoholpoliti-av
ken.
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LandstingsförbundetSärskilt yttrande sakkunnig Karin Berenssonav

ökaKommissionen har bedömt alkoholkonsumtionen kommer i framti-att att
därmed alkoholskadorna. kommer få negativ inverkan påden och Detta att en

sjukvårdskostnaderna. Hälso- och sjukvården tillmäts betydelse kom-stor av
föreslås omfattande insatsermissionen i det alkoholpreventiva arbetet och göra

någon kostnadsredovisning.området kommissionen Kom-inom görattutan
särskilda statsbidragen till hälso- och sjuk-missionen föreslår del deatt en av

fortbildning personal tillvården ska omprioriteras och användas till ochav
hälsoundersökningar avseende alkohol. avvisar detta, då dessaallmänna Jag

för ändamål och kan kommastatsbidrag avsedda andraär att ges en annan
framtiden. bakgrund ovanstående den redanutformning i Mot samtav nu

ekonomin i landstingen jag särskilda medel måste anvisasansträngda attanser
sjukvårdshuvudmännen ska kunna genomföra de insatserhälso- och somom
föreslår.kommissionen

allmänheten. Hälsoun-och sjukvården åtnjuter förtroende hosHälso- stort
genomföras med respekt för männi-dersökningar avseende alkohol måste stor

förtroende skadas. Kostnadseffektiviteten förintegritet inte detta skaskors om
hälsoundersökningarna föreslås bör undersökas ytterligarede allmänna som

insatser inom hälso-kostnaderna bör ställas i relation till övriga angelägnaoch
frågasjukvården. Hälsoundersökningar avseende alkohol denoch är en som

sjukvårdshuvudmännen bör ställning till.enskilde hälso- och ta
landstingenssamhällsmedicinska enheternamotsv har viktig roll iDe en

Alkoholpolitiska kommissionen föreslårarbete med förebygga ohälsa. attatt
samhällsmedicinska enheter-hälso- och sjukvårshuvudmännen ska desatsa

landstingen bäst hurdet de enskildaJag avgöräratt man an-somna. anser
vänder sina resurser.

föreslår kommissio-de psykiskt störda missbrukarnaBeträffande vården av
eventuell lagregle-föreslagna treåriga försöksverksarnheten,efter den ennen,

psykiskt störda missbrukarna. Pro-tydliggör vårdansvaret för dering som
kompe-missbrukarna handlarmed vården de psykiskt stördablemen omav

meninglokalt. Enligt min haroch samarbete vilket måste lösastens, resurser
lagreglering löser dessa problem.kommissionen visatinte att en

KDS avsnittetKarlsson överyttrande ledamoten Bert-IngeSärskilt av
inköpRegistrering och ransonering av

avsnitt redovisat sinrubriceradeAlkoholpolitiska kommissionen har under syn
metoderförts årens lopp, kring dessapå hur diskussionen under vägsom en

tillgänglighet.begränsa alkoholensatt
metod,inköpsregistreringenadekvat beskrivningAvsnittet somavger en

registrering skulle innebärauppfattningjag delar kommissionensoch ettatt
acceptabel åtgärd. Däremotintegritetsintrång förallt för stor att anservara en

rättvisandeskrivningar förvissa väsentligajag avsnittet saknar attatt ge en
inköpsbegränsningkring idéndiskussioner förtsbild de sentida avomsomav

alkohol.
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1990-talet handlade mycket den alkoholpolitiska debattenUnder slutet av av
skulle genomföras.huruvida försök med inköpsbegränsning alkohol Enavom

treårigtsamlades bakom kravet på få till stånd vetenska-stark opinion ettatt
försök med inköpsbegränsning. Med hjälp modern teknik ansågspligt attav

åtgärd skulle kunna genomföras de integritetsproblemsådan utan som enen
registrering skulle skapa.

mycket alkoholläkare, forskare,Bakom kravet stod bl.a. storen grupp
till förmån för detta krav samladekriminologer och socialarbetare. Ett upprop

medicinprofes-från 6.000 läkare, 1.800 poliser, 200namnunderskrifter över
250.000 bland allmän-Sveriges sjuksköterskeförbund och ca personersorer,

några bakom idén.ställde sig landsting och kommunerheten. Vidare ett par
eftersom vissa förbundnykterhetsrörelsen vållade förslaget splittringInom

inriktade sig högkonsumenternasmodell allt för tydligtansåg dennaatt
måttlighetskonsumtion hosdrickande och på så riskerade legitimerasätt att en

befolkningen.resten av
många inom miss-uppfattningen hosskälet för förslaget justFrämsta var

alkoholpolitiska åtgärderna behövde komplette-brukarvården, de generellaatt
skadenivåndärmetoder riktade sig högkonsumenternamed ärmotras som

skulle betraktas försök begränsaLikaså anfördes åtgärdenhög. ett attatt som
främst barnens lidande.alkoholens familjesociala skador,

värdefullt vetenskapligtuppfatting hade det varit mycketEnligt min ettom
refererade diskussionenden tid då denförsök hade underprovats var som

finnsväxande för idén. Detdå det folkliga stödetaktuell, och ettmest var
befolkningsmässiga insatser finna metoderjämsides medbehov attstort attav

förutsättningarna föridagpåverka högkonsumenternas alkoholvanor, ärmen
förändringarinte minst deåtgärd mycket begränsade. Skäletdenna är som

EG-närmandet innebär.

sakkunniga Anita SundinSärskilt yttrande av
KommunförbundetSvenska

prisregleringvia monopol ochalkoholpolitik har varitGrunden för svensk att
och kan beläg-varit framgångsriktotalkonsumtionen. Politiken harbegränsa

svenska samhälletKommissionen konstaterar detvetenskapligt. att nugas
höga ambitionerDe mycketförlora dessa instrument.delvis kommer att om

kommissionennivåerförebyggande insatserna på olikaförstärkning de somav
förhållande.dettakommer intehar uppvägaatt

på vården. Kommu-medföra ökad belastningkommerUtvecklingen att en
för detta.finansieringsprincipen fullt kompenserasmåste enligt utnerna
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Kommittédirektiv

Alkoholpolitisk kommission

Dir. 1991:124

Beslut vid regeringssammanträde 1991-12-19

Chefen för Socialdepartementet, statsrådet B. Westerberg anför.

Mitt förslag

föreslårJag parlamentarisk kommission med bred sammansättningatt en
tillkallas med uppgift utvärdera den hittillsvarande alkoholpolitiken och läg-att

fram förslag till strategi för framtiden bl.a.i EG-perspektiv. Kom-ettga en -
missionen skall kartlägga alkoholmissbruketsäven familjesociala konsekvenser
och vårdengöra alkoholmissbrukare.översynen av av

Bakgrund

alltförEn hög konsumtion alkohol för med sig omfattande sociala ochav
medicinska problem. Missbruk medverkar till social utslagning, problem på
arbetsmarknaden och familjeproblem. Missbruket har stark koppling till vålden
och andra former brott, det ligger bakom lång rad olyckor sjukdomarochav en
och orsakar för tidig död. Missbruket alkohol fungerar också oftaav som en
inkörsport till andra slag missbruk. Samhällets kostnader för social-t.ex.av
tjänst och sjukvård, produktionsbortfalloch arbetsrehabilitering mycket höga.är
Härtill kommer det psykiska, sociala och ekonomiska lidande drabbarsom
enskilda missbrukare och deras anhöriga.

Genom 1977 alkoholpolitiska beslutårs lade riksdagen under enighet faststor
grunderna för den alkoholpolitik i det väsentliga alltjämt tillämpassom
prop.197677:108,SkU 40, rskr. 231. Det innebär hanteringen alko-att av
holdrycker omgärdas med regelsystem syfte begränsaär alkoholensett attvars
skadeverkningar. Det sker bl.a. prispolitiken och System-attgenom genom
bolaget har monopol huvuddelenpå detaljhandeln med alkoholdrycker.av
Dessutom regleras restaurangserveringen alkoholdryckeri syfte den skallattav
ske återhållsamt, under kontrollerade former och med socialt Socialansvar.
hänsyn skall framför allt för skydda ungdomar. Samhället dess-tas att satsar

avsevärda medel för information och opinionsbildningbegränsautom att genom
konsumtionen och alkoholskadorna.

1989Hösten uttalade riksdagen i enlighet med socialutskottets betänkande
SoU l98990:2 En aktiv alkoholpolitik alkoholfrågan måste isättasattm.m.
blickpunkten. En medvetenhetstörre alkoholens skadeverkningar ochom en
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alkoholpolitiska åtgärder enligt utskottetför behovet måsteförståelsestörre av
åtgärderna borde från 1977 alko-utskottet utgå årsVidare ansågskapas. att

avseenden tillborde insatserna i vissaholpolitiska beslut. Dock anpassas sam-
alkoholforskningen.inomhällsförändringar och kunskapny

alkoholskadorochAlkoholkonsumtion

genomsnittliga alkoholkonsumtionenijämförelse denVid internationell ären
medicinska skadorna ocksåalkoholbetingadeSverige relativt låg. De är av

i med högre genomsnittlig alkoholkon-mindre omfattning länderbetydligt än
sumtion.

Ändå till avsevärda sociala, samhällsekonomiska ochalkoholen upphovger
i samhälle. Enligt vanlig uppskattning drick-medicinska problem vårtäven en

negativmycket alkohol det har inverkan deras300 000 svenskar så påatt ener
hälsa, familjeliv och arbete.

internationella alkoholforskning har i hu-decenniernasDe gettsenaste en
den totala alkoholkonsumtionenientydig bild samband mellanvudsak ettettav

dödligheten i alkoholbetingade sjukdomar. Inte minst hög-samhälle och
befolkningen konsumerar10konsumenterna, den procent av somgrupp om ca

problem. stegrad total alkohol-50 alkoholen, Enutgörprocent ett stortav
ökningåtföljs med sannolikhet också antalet hög-konsumtion stor av en av

i sin regel leder till den alkoholrelateradevilketkonsumenter, atttur som
stiger. Omvänt gäller minskning densjukligheten och dödligheten att en av

alkoholkonsumtioneni samhälle leder till färre alkoholskador ochtotala ett
dödlighet.lägre

den genomsnittliga alkoholkonsum-världskriget och framåt harFrån andra
framgår officiella försäljningsstatistiken, ökati Sverige, den dentionen avsom

första efterkrigsdecennierna praktiskt fördubbladespåtagligt. Under de tagettre
-1984 alkoholför-Under perioden 1976 minskadekonsumtionen invånare.per

%. Därefter kom period relativt kraftigsäljningen med drygt 20 en ny av
har återigen viss mindre till-konsumtionsökning. Under de årentvå senaste en

Fortfarande emellertid alkoholkonsumtionenregistreras. liggerbakagång kunnat
1946 nivå 4,0 liter alkoholoch äldre 60 % årsinvånare 15 år överca renper

1990.äldre 1946, jämfört med 6,4 literinvånare 15 och år årårper
konsumtion inte registreras i officiell försälj-Härtill kommer den som

mörkertalet. Hit räknas bl.a. hemtillverkat vin, privatningsstatistik, det s.k.
olovlig tillverkning spritdrycker och konsumtion underinförsel alkohol, avav

utlandsvistelser.

och EuropaAlkoholfrágani Sverige i

kulturtraditionen och livs-dryckestraditioner del den svenskaVåra är en av
tradition spritländerna. typiska för sprit-stilen. Sverige tillhör de s.k. Detav

utsträckning koncentrerat till veckosluten ochdrickandetiländerna ärär storatt
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vissa högtider. Man dricker sig ofta berusad. Våldsbrottslighet och olycks-
händelser har starka samband med denna drickande.typ av

vinländerI Frankrike, Italien, Portugal Spanienoch dricks vin it.ex.som stor
utsträckning vardaglig måltidsdryck och det inte kulturelltärsom accepterat att
dricka sig redlöst berusad. Att alkoholbruket integrerad delär vardags-en av
livet leder till höga konsumtionsnivåer, vilket i sin för sigmed utbreddatur
medicinska skador och alkoholrelaterad dödlighet.

Under efterkrigstiden har vi kunnat tydlig tendens till dryckesmönst-attse en
internationaliseras, särskilt inom EG-länderna. Men i Sverigeäven har detren

skett långsiktig förändring dryckesvanorna, bl.a. minskad spritkon-en motav
sumtion och ökad vin- och ölkonsumtion.

Under det årtiondet har i bl.a. rad europeiska länder blivitsenaste man en
alltmer medveten alkoholskadornautgör de folkhälsoproble-att ett storaom av

Som del den s.k. Hälsa för alla-strategin har inomdet Världshälso-men. en av
organisationen WHO framförts mål alkoholkonsumtionen skallett attsom

tillbaka med minst 25 % under perioden 1980 2000, vilket Sverigepressas -
ställt sig bakom. fleraI europeiska länder förs diskussioner möjlighe-nu om

reducera alkoholkonsumtionoch -skador både utökadeterna att informa-genom
tionsinsatser och åtgärder för begränsa utbudet alkohol,att t.ex.av genom
förbud eller inskränkningari spridarätten reklam för alkoholdrycker.mot att
Aven dryckesskatternas betydelse för folkhälsan har uppmärksammats.

EG och alkoholpolitiken

Riksdagen har vid flera tillfällen slagit fast det europeiska integrations-att
arbetet från svensk sida inte får bedrivas så effektiv svensk alkohol-att en
politik försvåras.

Den svenska alkoholpolitikens mål tillbaka alkoholkonsumtion ochatt pressa
alkoholskador ligger fast. Medlen för dettanå mål måste i fortsätt-ävenatt
ningen dels kombination insatser för förbättra kunskapervara atten av om
alkoholbruket och påverka attityder till det, dels åtgärder för begränsaatt
alkoholens tillgänglighet.

På längre sikt det emellertidär sannolikt den europeiska integrations-att
får återverkningar inom dettaäven område. Det gäller främst pris-processen

politiken. Sverige hör sedan länge till de länder har relativt hög,settsom en
alkoholpolitiskt motiverad, beskattning alkoholdrycker. Det finns i och förav
sig inga planer inom EG bindande direktiv åstadkommaatt skattengenom att

Åalkoholpå ligger på nivå i alla medlemsländer. andra sidan detärsamma tro-
ligt harmoniseringen på sikt kommer påverkaatt medlemsländernas alkohol-att
priser i utjämnande riktning. friareEn handel och minskade gränskontroller kan
under alla förhållanden leda till det blir svårare använda prisetatt att som
alkoholpolitiskt instrument.

Vad gäller den svenska alkohollagstiftningeni övrigt, finns det för närva-
rande ingen anledning förmoda den i något avgörande hänseendeatt skulleatt

oförenlig med EG:s regelsystem. Hittills har det emellertid inte utförtsvara
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och behovde olika alkohollagarnasamlad genomgångnågon av ev. avav
EG:sanpassning till regelsystem. Dettill kravetrevideringar med hänsyn

genomlysning kommer till stånd.sådanangelägetframstår att nuensom

börOnödiga regler utmönstras

Även totalfinns anledning någonfor närvarande inte göra översyndet attom
granska bestämmelserna ocksåalkohollagstiftningen, det finnas skälkan attav

vid flera tillfällen uttalat de restrik-synvinkel. Riksdagen harfrån atten annan
till sådana allmän-alkoholområdet begränsasfinns måstetioner på somsom

förtroendet for alkoholpolitikensmeningsfulla for inteuppfattarheten attsom
bör slå vakt de delar regelverketminska. Samtidigtgrunder skall avsom om
sådana bestämmelser inte längrealkoholpolitisk betydelse, börhar somsom

Härigenom kan lagstift-alkoholpolitisk funktion kunna utmönstras.fyller någon
de möjligheterskäl bör påvinna i trovärdighet. Avningen taman varasamma

förtydligad lagstiftning.förenklad ochfinnas åstadkommakan att ensom
särskilt uppmärksamma reglernakommissionendetta sammanhang börI om

1977:293 handelenligt lagen medservering alkoholdryckertillstånd till omav
serveringens bedrivande och andrabestämmelsernaLHD, liksomdrycker om

Kommissionen bör analysera hurgäller alkoholserveringen.frågor ävensom
i praktiken.lagstiftning tillämpasdenna

ejierjiáganpåverkaAtt

tillgänglighet kan alko-alkoholensåtgärder för begränsa sägas utgöraOm att
människornas efter-insatser för påverkaholpolitikens grundsten, så är attena

såväl förebyggande in-den andra. Härmedfrågan alkoholdryckerpå avses
för ungdomar, informations-drogfria fritidsmiljöerskapaattsatser, t.ex. som

alkoholvanor. Hitför påverka människorsopinionsbildande verksamhetoch att
alkoholfria festdrycker finnsinformation de olikapositivhör även som somom

alternativ.
läge det tillinom detta område. I därStora insatser har gjorts och görs ett

och europeiska integrationen kan bliinternationaliseringen den svårareföljd av
prispolitiken, finns det emellertidalkoholens tillgänglighetbegränsaatt genom

opinionsbildande arbete.vikt vid detta attityd- ochläggaskäl ännu störreatt
omfattande verksamhets-kommer bli detAlkohol- och drogområdet mestatt

1992. den propositioninrättas den 1 juli lområdet i det folkhälsoinstitut som
information,riksdagens beslut underströks starkttill grund forlåg attsom

bör framträdan-andra förebyggande åtgärderopinionsbildning och ges en mer
insatser riktaralkoholpolitiken. sig båderoll i den svenska Detde rör om som

tillselektiva satsningar riktadebefolkningen i ochsig till t.ex.stort om mer
såväl före-handlar vidare allmänteller gravida kvinnor. Detungdomar om

människor vilka befinner sig iåtgärder riktade tillbyggande insatser som
skadligt bruk alkohol. Institutets verksamhetutvecklariskzonen för att ett av

underlag.vetenskapligt väl förankratskall bygga på i
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Vården alkoholmissbrukareav

Socialberedningen konstaterade i sitt betänkande SOU 1987:22 Missbrukar-
Socialtjänsten, Tvånget de alkoholmissbrukarnasattna, tunga sociala och

medicinska situation har försämrats påtagligt under de decennierna.senaste
Overdödligheten bland dessa alkoholmissbrukare har ökat dramatiskt, särskilt
bland de yngre.

De missbrukare har kontakt med socialtjänsten har det ofta under långasom
tidsperioder, kontakterna är regel sporadiska och oplanerade.men Detsom
saknas kontinuitet i behandlingen, något också gäller för de institu-en som
tionsvårdade missbrukarna. Den socialtjänstensöppna uppföljning efter institu-
tionsvård fungerar sällan det förutsattessätt socialtjänstlagennär in-som
fördes. Samarbetet mellan socialtjänsten, sjukvården och andra samhällsinsti-
tutioner iblandär dåligt utvecklat. Ofta inom det dessavet man ena av om-
råden inte klienten respektive patientenatt aktuell inomär det andra.

Aven socialstyrelsen har i olika redovisat missbrukarvårdenirapporter dagatt
står inför problem. Det finns briststora på institutionsplatser fören tunga
missbrukare och det finns behov utvecklaett vårdens innehåll.stort attav

I många kommuner saknas det effektiva metoder för klara vårdenatt av
klienter med problem, psykisktsammansatta störda missbrukaret.ex. och
missbrukare med invandrarbakgrund. Det behövs bättre kunskap och kom-

för arbeta med dessapetens och bättreatt samarbete med landstingensgrupper
psykiatriska vård.

Tvångsvården missbrukare enligt lagen 1988:870 vårdav vuxna om av
missbrukare i vissa fall LVM dras vidare med såväl kvantitativa kvalita-som
tiva brister.

Utredningen S 1991:09 Institutioner inom ungdomsvården och missbrukar-
vården har bl.a. uppgift belysa missbrukarvårdens innehållatt och organi-som
sation vad tvångsvårdens institutioner. Utredningen skall enligt direktivenavser

slutförd den 15 januari 1992.vara
Kvinnors missbruk ytterligareär problemområde kräverett särskildsom

belysning. Dryckesmönstret för kvinnor och harmän blivit alltmer likartat.
Missbruket bland kvinnor har ökat. Mycket tyder på kvinnor miss-att som
brukar snabbare blir utslagna och de också fortare får såväl medicinskaatt som
sociala skador sitt missbruk. Att demnå med stöd eller vårdinsatser påav ett
tidigt stadium därförär särskilt viktigt.

Missbrukarvården har traditionellt utformats med utgångspunkt från männens
behov. Under harår blivit medveten de problemsenare man mer om som
kvinnor i manligmöter behandlingsmiljö. Fortfarande dockär kunskapenen
otillräcklig, framför allt kunskapen de särskilda behov kvinnliga miss-om som
brukare har och kan kräva speciella behandlingsinsatser. En utvecklingsom
inom detta område skulle underlätta för kvinnor själva söka vård.att

frågaEn måste uppmärksammas särskilt i detta sammanhang gravidaärsom
kvinnors alkoholvanor. Varje år föds det alltjämt hundratal barn medett grava
och bestående skador till följd moderns missbruk. Det finns undersökningarav

visar missbrukande kvinnor föder fler barnatt än genomsnittet. Det för-som
hållandet alkoholkonsumtionen ökar bland kvinnoratt kan innebära riskerunga
för antaletäven skadade barn ökar.att



JBilaga246

konsekvenserMissbruketsfamiüesociala

miss-följder förpsykologiskaochsocialaekonomiska,Alkoholmissbrukets
föremål förvaritutsträckningbegränsadmycketibarafamilj harbrukarens

för barninnebärvad detminst frågangäller inteDetintresse.forskningens om
alkoholproblem.harmedlevaatt vuxna som

tillorsakernavanligastedemedfinnsalkoholmissbrukDe avsom envuxnas
emellertidspelarAlkoholensamhällsvård.ibarnplacering enbeslut avom
finnsdetrimligt ett stortså. Det ärfler fall attän att antaroll i långtdestruktiv

miss-föräldrarnasgrundpåilla i detfarungdomaroch tystaantal barn avsom
såvälvidi bildenmedofta finnsalkoholenocksåstudier visarOlikabruk. att

barn.andrabarnmisshandel och övergrepp motkvinnomisshandel som
alkoholproblem ärför barnkonsekvensernaallvarligastede vuxnasEn avav

intede ärtvingasutsträckning mognai etttabarnen vuxenansvar somstoratt
labilochskapardrickandeokontrollerat otryggomfattande ochför. Ett en

svenskaSåvälidentitetsutveckling.barnetsstörningar ileda tillkanvilketmiljö,
kamrat-psykosomatiska besvär,ocksåvisarundersökningarutländska attsom

alkoholmissbru-tillbarnvanligare hosbetydligtskolsvårigheter ärochproblem
bakgrund.jämförbarövrigtimedbarnhoskare än

börjatårunderharanhörigamissbrukaresstödjaförmetoder senareOlika att
under1980-talet skettdet ut-Sverige harländer. Ii flera t.ex. enutvecklas

öppenvårdeninomAveninstitutionsvården.inomfamiljebehandlingbyggnad av
förinomframför alltutvecklasbörjatarbetetfamiljeinriktade ramendethar

vårdformerdessaangelägetutvecklingsprojekt. Det är attochförsöks-olika nya
bar-i vilken månbeaktarsärskiltdärvidochkontinuerligtutvärderas att man

tillgodoses.behovnens

uppdragKommissionens

alkoholskadornaochalkoholkonsumtionenhartidsperspektivi längreSett ett
1980-delenunderKonsumtionsutvecklingenpåtagligt.ökat avSverigei senare

målfrån detavlägsnadefrån årdå årvidare eninnebar omtalet ossatt
1980periodenunderminst 25alkoholkonsumtionenmed procentminskning av

sig bakom.ställtharriksdagregering ochSveriges2000, som- finnai syftealkoholpolitiken, attskäl för över merRedan detta utgör att senu
denHärtill kommeralkoholpolitiska målen.förverkliga deeffektiva vägar att

bl.a.sammanhangi dettainnebär attDenintegrationsprocessen.europeiska
kulturel-sociala,ekonomiska,planalladramatiskt påökakommerutbytet att -

alko-restriktivmindretradition föroch länderSverigemellan enavsom- högreockså har avsevärtochetableradehosdenholpolitik än ensomoss
alkoholskador.flerochalkoholkonsumtion

medkommissionparlamentariskföreslåbakgrunddennavill attJag enmot
förstrategiformulerauppgiftmed främstatillkallas attsammansättningbred en

alko-begränsaochalkoholkonsumtionentotala attminska denmåletnå attatt
skadeverkningar.holens
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Till grund för kommissionens överväganden bör bl.a. ligga utvärderingen av
den hittills förda alkoholpolitikens effekter. Kommissionen bör därvid också
jämföra den svenska alkoholpolitikens mål och medel med den politik som
andra jämförbara länder för dettapå område. Kommissionen bör beskrivaäven
skillnader i konsumtions- och skadenivåer mellan länderna och i möjligaste mån
analysera effekterna den förda politiken i olika länder. Kommissionenav bör ha
möjlighet anlita såväl svenskatt utländsk expertis i detta kartläggnings-som
och analysarbete.

I den mån kommissionen finner delar det svenskaatt regelsystemet inomav
detta område behöver förändras med hänsyn till EG:s regelverk, bör kommis-
sionen lägga fram förslag till sådan reviderad lagstiftning. Kommissionen kan
även andra skäl föreslå förändringar i lagstiftningen,av den finnert.ex.om att
vissa bestämmelser kan förenklas eller helt förutmönstras de inte längreatt
fyller någon alkoholpolitisk funktion. I andra fall kan reglerna behöva för-
tydligas eller skärpas för bättre fylla alkoholpolitisktatt syfte.ett

Kommissionen bör lämnaäven förslag till metoder löpande följa även denatt
icke registrerade alkoholkonsumtionemför regering och riksdagatt bättrege ett
underlag för alkoholpolitiska ställningstaganden.

Kommissionen bör vidare kartlägga och redovisa de ökade svårigheter att
uppfylla de alkoholpolitiska målen svensk anpassning till EG kan in-som en

Kommissionen skall förslag till insatserrymma. presentera medför deattsom
alkoholpolitiska målen kan uppnås, inomäven för EG-integrationen.ramen
Kommissionen bör överväga hur det opinionsbildande och attitydpåverkande
arbetet inom detta område kan förstärkas.

Kommissionen bör bedöma hur såväl de primär- de sekundärpreventivasom
insatserna kan utvecklas ytterligare. Kommissionen bör i dessa delar samråda
med organisationskommittén för det blivande folkhälsoinstitutet och med
institutet, sedan detta bildats den 1 juli 1992. Kommissionen bör lägga fram
förslag till långsiktig inriktning folkhälsoinstitutets arbete med alkoholfrå-av
gorna.

Kommissionen skall vidare genomlysa de problem föreligger inom vårdensom
alkoholmissbrukare och bedöma behoven förändringarav vårdformer ochav av

vårdinnehåll. kvinnligaDe missbrukarnas vårdbehov skall därvid uppmärksam-
särskilt.mas

Kommissionen skall också kartlägga och analysera missbrukets konsekvenser
för missbrukarnas familjer och bedöma vilka insatser behöver förgörassom att

de anhörigas,möta särskilt barnens, behov stöd.av
Kommissionen bör avsluta sitt arbete före utgången år 1993.av
För utredningen gäller direktiven dir. 1984:5 till samtliga kommittéer och

särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning direktivensamt
dir. 1988:43 beaktande EG-aspekten.om av
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Hemställan

be-regeringenjaghemställeranförtjag harvad atthänvisning tillMed nu
Socialdepartementetförchefenmyndigar

kommittéförordningen1976:119-omfattadkommissiontillkalla avatt en -- alkoholpolitiken ochutvärderauppdragmedledamöter,högst 11 attmed
vården alko-strategi, översynalkoholpolitisk görautforma att avavenen ny

familje-alkoholmissbruketsanalysgenomföraochholmissbrukare att aven
konsekvenser,sociala

ordförande,ledamöterna samtattatt utse varaaven- biträde kom-åtochsekreteraresakkunniga, annatbesluta experter,att om-
missionen.

skall belastakostnadernabeslutarregeringenjaghemställer attVidare att
Utredningar2.anslag Ahuvudtitelnsfemte m.m.

Beslut

bifaller hansochövervägandenföredragandenssig tillansluterRegeringen
hemställan.

Socialdepartementet
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Konsumtion och försäljning
ölav

I Björköarätten från slutet 1200-talet ölet föromnämns första gången iav en
Öl,svensk lag, konsten brygga öl mycket äldreär så.att än med före-men

gångaren mjöd, och vin ända från fornnordisk tid fram till medeltiden devar
vanligaste alkoholdryckerna, brännvinet gjordenär sin entré tappademen
dessa drycker sin dominerande ställning i Sverige. Först under delensenare

1900-talet började öl- och vinkonsumtionen återhämta sig i förhållande tillav
spritdryckerna. jämförelseI med EU-länderna dock denär svenska konsum-
tionen och vin fortfarande låg. flestaDe EU-länder har dubbeltänav mer
så hög konsumtion dessa drycker capita Sverige. Trots detta finnsav per som
ändå betydande öltradition i Sverige. Under 1900-talet det framväxteen
många ölcaféer förutom de serverade förhållandevis billig ochattsom, mat
pilsner med alkoholstyrka på maximalt 3,5 volymprocent, fungeradeen som

och fylldevärmestugor social funktion för vissa i samhället. Underen grupper
mellanölsperioden 1965 1977 blev ölet alltmer ungdomsdryck och öl-en-
caféerna började ändra karaktär. Denna utveckling avstannade mellanöletnär

bort, har tagit fart den tioårsperioden.togs De gamla ölcaféer-senastemen ny
har med pubar efter engelsk modell med starkölersatts den domine-na som

rande drycken. Försäljningen starköl har de decennierna ökat kraf-senasteav
tigast alla alkoholdrycker, både i absoluta tal och i relativa andelar denav av
totala alkoholförsäljningen.

Öl har sedan länge varit indelat i klasser efter alkoholstyrka. Vid tidentre
för första världskriget förbjöds försäljning inom landet öl klass III ochav
därefter förekom klass III-drycker i princip inte. fickDe dock tillverkas för
utförsel landet och kom därför benämnas exportöl.även Under drygt 35attur
år starkölet inte tillgängligt den svenska marknaden apotekänvar mer-

receptbelagd medicin fram till år 1955 då starkölet åter började säljas.som -
Det nuvarande svenska starkölet har relativt kort historia.m.a.o. en

Bryggeribranschen har genomgått kraftig strukturförändring under helaen
l900-talet. Allt färre men större bryggerier producerar allt öl. Utveck-mer
lingen har berörts i propositionen import och partihandel med starkölom av
199293:253. Där presenterades följande tabell.
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År litermilj.Försäljning,bryggerierAntal

1652201890
1571781915
1651621925
1401561935
1571511940
1671151948
232931955
233851960
441461970
479291975
376211980
364161985
472141990

uppskattning540111992

bryggeri-Konkurrensförhållanden inom1992årKonkurrensverkets rapportl
capita-konsumtionochförsäljningvisartabellföljandefinns persektorn som

1991.1976periodenförölklassernaolikadeuppdelat -

1991198619841976
Öl 111klass

171,5122,3106,824,5litmilj.
19,814,612,83,0litcap.per
12,511,87,813,9%importandel

Öl IIklass
249,4199,8165,8342,9litmilj.

28,823,919,941,7litcap.per
11,79,711,03,6%importandel

Öl klassI
103,598,0100,2108,8litmilj.

12,011,712,013,1litper cap.
0,00,00,00,0%importandel

ölSumma
524,4420,1372,8475,4litmilj.

60,750,244,757,8litcap.per
707,14%importandel

finns1993:50SOUServeringsbestämmelserdelbetänkandekommissionensl
aspekter.olika-konsumtionochölförsäljningvisarstatistikbilaga ursomen

relativasinaökatstarkölet harhurcirkeldiagram an-framgår225På sid. av
siffrorI1991.1970 ochårenmellanservering serdetaljhandel ochidelar

så här:alkoholdryckerövrigatill utförhållandeiandelarrelativastarkölets
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1970 1980 1991
Detaljhandel %4,1 %10,9 %17,9
Servering %29,9 %47,7 %70,8

Socialstyrelsens Alkoholstatistik 1989 och 1990 redovisar försäljningen av
starköl, mellanöl och klass mellan åren 1954 och 1990, dels i antal liter
och dels i liter 100 % alkohol invånare 15 år och däröver. Ett axplockper av
årtalen:

1956 1966 1976 1986 1990
Starköl
liter inv. 1,7 2,5 3,8 17,5 23,2per
liter %100 0,09 0,14 0,21 0,96 1,26

Mellanöl
liter inv. 25,9 49,0per - - -
liter 100 % 1,11 2,10- - -
Öl klass II
liter inv. 35,5 19,3 3,7 29,2 34,8per
liter 100 % 1,17 0,64 0,12 1,02 1,22

l CAN och Folkhälsoinstitutets Rapport 93 alkohol- och narkotikaut-:s om
vecklingen i Sverige finns försäljningsstatistik för de olika ölsorterna angivet
i både liter invånare och omräknat i 100 % alkohol invånare 15 årper per
och däröver andelen den totala alkoholförsäljningen. För jämförelsesamt av

här några årtal, är med Konkurrensverkets ochanges som gemensamma
Socialstyrelsens statistik området:

1956 1966 1976 1986 1990
Starköl
liter inv. 1,7 2,5 3,8 17,5 23,2per
liter %100 0,09 0,14 0,20 0,96 1,26
%-andel 2 3 5 15 20av

förs.total

Mellanöl
liter inv. 25,9 49,0per - - -
liter 100 % 1,11 2,11- - -
%-andel 18 27av - -
total förs.

Öl klass II
liter inv. 35,5 19,3 3,7 29,2 34,8per
liter %100 1,17 0,64 0,12 1,02 1,22
%-andel 20 11 2 16 19av

förs.total
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örfattningsförslagF

Förslag till

Lag ändring i lagen 1977:293 handel medom om

drycker
Härigenom föreskrivs 11, 14 och 71 §§ lagen 1977:293 handelatt medom
drycker skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11§
Vid detaljhandel med spritdryck- Vid detaljhandel med och servering
vin och starköl får säljas spritdrycker, vin och starköl fårer, vara av

eller utlämnas till den kan säljas eller utlämnas till densom an- vara
ha fyllt 20 år. Motsvarande kantagas ha fyllt 20 år.antagassom

gäller vid detaljhandel med och Motsvarande gäller vid detaljhandel
servering alkoholdrycker i fråga med och servering öl klass iav av

den kan ha fyllt fråga den kanantagas haom som antagasom som
18 år. fyllt 18 år.

Alkoholdrycker fâr säljas eller utlämnas till den märkbart påver-ärsom
kad alkohol eller berusningsmedel.annatav

Utlämning alkoholdrycker skall det finnesvägras särskild anledningav om
avsedd olovligenär tillhandahållasatt antaga att någon.attvaran

Innan alkoholdrycker utlämnas skall begäran styrka sin ålder.mottagaren

14 §
Starköl med högre alkoholhalt Spritdryckerän med högre alkoholhalt

4,5 viktprocent får säljas endast för 60 volymprocentän får säljas
inom landetexport. eller tillverkas för ex-
port.

71 §
Tillsynsmyndighet har anfordranrätt få upplysningar och handlingaratt

behövs för tillsyn enligt denna lag. fullgörandeFör âliggandena enligtsom av
69 § tillsynsmyndighetär berättigad till tillträde till försäljningsställe med
tillhörande lokaler.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

från tillsyns-Behörig representant
legiti-begäraharmyndighet rätt att

kanmation antassompersonerav
enligtålderföreskrivenuppnåttha

lag.denna
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Förslag till

ändring iLag lagen 1978:763 med vissaom
bestämmelser marknadsföring alkoholdryckerom av

Härigenom föreskrivs rubriken till lagen 1978:763 vissa bestämmel-medatt
marknadsföring alkoholdrycker och 2 §§ i lagen1 skall hasamtser om av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Lag 1978:763 med vissa bestäm- Lag 1978:763 med vissa bestäm-
marknadsföringmelser alko- melser marknadsföring alko-om av om av

holdrycker. holdrycker och lättöl.

§1
Denna lag gäller näringsidkares Denna lag gäller näringsidkares

marknadsföring alkohol- marknadsföring alkohol-som avser som avser
drycker och vänder sig till drycker och lättöl och vändersom som
konsumenter. sig till konsumenter.

Med alkoholdrycker förstås spritdrycker, vin, starköl och i den betydelse
dessa beteckningar har i lagen 1977:292 tillverkning drycker,om av m.m.

2 §
Med hänsyn till de hälsorisker förbundna med bruk alkohol skallärsom av

särskild måttfullhet iakttas vid marknadsföring alkoholdryck. Därvid gällerav
särskilt reklam eller marknadsföringsåtgärd inte företasfår äratt annan som
påträngande eller uppsökande eller till bruk alkohol.som uppmanar av

Vid marknadsföring alkoholdryck får inte användas kommersiellav annons
i ljudradio- eller televisionsprogram.

Vid marknadsföring spritdryck, vin eller fårstarköl användas kommer-av
siell i periodisk skrift eller skrift tryckfrihetsförord-på vilkenannons annan
ningen tillämplig och med avseende för utgivningordningenär dess ärsom
jämförbar med periodisk skrift. Detta gäller dock i fråga skriftom som
tillhandahålls endast på försäljningsställe för sådan dryck.

Marknadsföring lättöl får inteav
utformas på sådant risk för.sätt att

uppståförväxling kan med alkohol-
starkare ölsorter.
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tillFörslag
tillverkning1977:292ändring i lagenLag om avom

drycker, m.m.

tillverkning dryck-fråga 1977:292föreskrivs i lagenHärigenom om avom
m.m.er,

gälla,och 22 §§ skall upphöradels 16 attatt
skall30, 32, 33 och 35-37 §§13, 18, 21, 24, 28,dels 3-5, 9-11, 14,att

lydelseha följande

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

1§
inne-Med sprit förståsförstås inne-Med sprit vara, somsomvara,

alkohol i koncentrationkoncentration hållerhåller alkohol i avenen av
Med2,25 volymprocent.Med tillverk-1,8 viktprocent. änän mermer

varjesprit förståsvarje förfarande, tillverkningsprit förståsning avav
alkohol iförfarande, varigenomalkohol i sådan koncent-varigenom

framställes ellersådan koncentrationutvinnes. Vinration framställes eller
öl dockutvinnes. Vin ellermaltdryck dockeller ansessomanses

framställ-sprit. hellerframställningsprit. heller utgörutgör somav
sådan dryck tillverkningtillverkning sprit. ningsådan dryck avavav

sprit.
jäsande vätskaMed mäsk förstås en

den får fortsättablir sprit attomsom
alkoholhalten överstigersåjäsa att

volymprocent.25

etylalkohol.alkohol i denna lagMed avses

3§
förstås dryck fram-fram- Medförstås dryck vin ärMed vin är somsom

saft frånjäsningsaft från ställdjäsningställd genom avgenom av
ochfrukt eller rabarberdruvor, bär,frukt eller rabarber ochdruvor, bär,

25innehåller1,8 vikt-innehåller änän menmersommersom
alkohol.22 volymprocenthögsthögst 22 volymprocentprocent men

alkohol.
lättvinkallas det harVin om en

alkoholhalt högst 15 volymprocentav
starkvinoch alkoholhalten över-om

22 volymprocent.stiger 15 men

4§
odestilleradöl förstås jäst,maltdryck förstås odestil- MedMed jäst,

torkatframställd meddryckframställd medlerad dryck ärär somsom
huvudsakligteller malttorkat eller rostatrostat som
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

malt huvudsakligt extraktgivande extraktgivande ämne.som
ämne.

ÖlLättöl maltdryck innehåller klassär I lättöl öl inne-ärsom som
högst 1,8 viktprocent alkohol. håller högst 2,25 volymprocent alko-

Färskt lättöl lättöl jäser hol.är som
eller eljest innehåller jäst. Annat
lättöl kallas lagrat lättöl.

örOl maltdryck alkoholhalt klass 11är öl alkoholhaltärvars vars
överstiger 1,8 2,8 vikt- överstiger 25 3,5 volympro-men men
procent. cent.

Starköl maltdryck innehåller 0l klassär III starköl ölärsom som
2,8 viktprocent alkohol. innehållerän 3,5 volymprocentänmer mer

alkohol.

5§
Med alkoholfri dryck förstås dryck Med lättdryck förstås dryck som

antingen fri från alkohol eller antingenär fri från alkohol ellerärsom
innehåller högst 1,8 viktprocent- innehåller högst 2,25 volymprocent
alkohol. alkohol.

läskedryckMed förstås kolsyrad Med alkoholdryck förstås sprit-
alkoholfri dryck, hänförlig till tull- dryck, öl klassvin, III och öl klass

22.01 tulltaxelagen II.taxenummer
1987:1068 och alkoholfri konsum-
tionsfärdig dryck, hänförlig till tull-

22.02 B., 22.06 ellertaxenummer
22.08 tulltaxelagen 1987:1068.
Choklad, kajfe eller dockte anses

läskedryck.som

9§
Vin, starköl eller öl får tillverkas Vin, öl klass III eller öl klass fårII

tillstånd det gäller till- tillverkas tillstånd detutan utanom om
verkning i hemmet för behov. gäller tillverkning i hemmet föreget eget

behov.

10 §
För tillverkning vin inom landet får användas extrakt eller koncentratav

druvmust eller fruktsaft.av annan
Tillståndsmyndigheten får för visst fall medgiva frånundantag bestämmel-

i denna paragraf såvitt tillverkning hemtillverkning.änserna avser annan

Utan hinder bestämmelserna iav
får3 § vin tillverkas i hemmet för
behov andra vaxtdelar.äveneget av
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

skall ske uteslutandeTillverkningen
så ingrediensernajäsning attgenom

uppkomna smak-eller vid jäsningen
tydligt framträder ioch aromämnen

drycken.

l1§
öl klass III ochtillverkningstarköl och öl FörtillverkningFör avav

användaslandet fåröl klass II inomfår användas endastlandetinom
eller malt,endast torkatmalt, omältadellertorkat rostatrostat

spannmål, socker, honungomältadspannmål, socker, honung samt
humle, jäst ochhumle, jäst och vatten.samtvatten.

öl klass ochVid tillverkning IIIstarköl och öltillverkningVid avav
socker ellerll fårhonung öl klasssocker ellerfår meramera

viktihonung tillsättasi vikttillsättas änän mot-motsvarar somensom
tredjedel viktenmalt.tredjedel vikten använt aven avsvararavav

eller koncentratfår malt. Extraktmalteller koncentratExtrakt använtav
malt får användas.användas. av

alkoholhaltStarköl med somen
fårviktprocent4,5överstiger

och tillverkaretillverkas hemmeti av
landet.för utförselendast ur

med stamvörtstyrkaFärskt lättöl en
får till-6överstiger procentsom

verkas.

från betämmel-medgiva undantagfår för visst fallTillståndsmyndigheten
hemtillverkning.tillverkningparagraf såvitt äni denna annanavserserna

l3§
alkoholdrycker fårTillverkarespritdrycker, vin,Tillverkare avav

tillverkadhonomförfogafår förfogaöl överstarköl eller över avav
enligtför försäljning endastförsälj- dryckdryck förtillverkadhonom

handel med1977:293lagenlagen 1977:293endast enligtning om
drycker.med drycker.handelom

l4§
får utlämnasoch läskedryckerMalt-

endast slutnatillverkningsställe ifrån
behållare harellerkärl typ somav
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

godkänts tillståndsmyndigheten.av
hinder härav får malt-Utan och

läskedrycker utföras landet, förasur
frihamn, eller, frågatill när är om

exportbutikstarköl, intagas i eller
på tullagerläggas har in-upp som

för förvaring proviant.rättats av
Kärl eller behållare elleri Kärl behållare innehållersom avses som

första stycket skall försedda med öl skall försedda med uppgiftvara vara
uppgift dryckestillverkarens dryckestillverkarens ellerom namn om nanm
eller tillverkningsstället eller med tillverkningsstället eller medom om
dryckestillverkarens inregstrerade dryckestillverkarens inregistrerade
varumärke. På kärl innehåller Påvarumärke. kärlen skall dessutomsom
maltdryck skall dessutom finnas finnas uppgift varuslag öl klassom
uppgift lättöl,varuslag öl, stark- öl klass öl klassII, III. Narrm ochom

påöl kärl innehåller tillverkningsställe får medsamt som anges
läskedryck uppgift dryckens be- förkortning, tillståndsmyndig-om som
nämning. Namn och tillverknings- heten har godkänt. Varuslag får
ställe får angivas med förkortning, med särskild beteckning,anges som

tillståndsmyndigheten har god- godkänts tillstândsmyndigheten.som av
känt. Varuslag får angivas med Kärl eller behållare innehåller ölsom
särskild beteckning, godkänts får förses med uppgift ärsom av som
tillståndsmyndigheten. Kärl eller be- ägnad giva drycken skenatt attav
hållare innehåller maltdryck får tillhöra varuslag detänannatsom som

förses med uppgift ägnad den hänförlig till.är ärsom
giva drycken sken tillhöraatt attav

varuslag det denän ärannat som
hänförlig till.

Omförpackning maltdrycker får Omförpackning öl klass III ochav av
endast tillverkare sådan öl klass fårII endast till-göras görasav av av

verkare sådanvara. av vara.
Utan hinder vad förstai stycketav

får utlämning läskedrycker isägs av
kärl ske från god-öppet automat som

tillståndsmyndighetenkänts ellerav
har blivit vederbörligen justerad.

l8§
saknarDen tillstånd får här i Apparat uppenbarligen är sär-som som

landet tillverka, överlåta eller inneha skilt ägnad för tillverkning spritav
eller till landet införa destillationsapparat och del tillapparat, som
kan användas för tillverkning sådansprit apparatdel färapparatav en-
destillationsapparat eller föremål fördast tillverkas och säljas till den

uppenbarligen ingå har tillstånd enligt denna lagår avsett att attsom som
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

tillverka sprit.apparatdel. Vadsådani apparat
ellerDestillationsapparatgäller apparat-sagtssom nu

endast innehas dendel fåri övrigtstaten, av
tillstånd enligt denna laghartillstånd tillverkaharden attatt somsom

tillverka sprit.sprit,
kommunalt laboratoriumapotek,

står underläroanstalteller som
statlig tillsyn,

i 2 §sjukhussådant som avses
1962:242 eller 2sjukvårdslagen

stycket lagenfjärde4 §kap.
försäkring.allmän1962:381 om

oför-hanterafrågaI rätt attom
ochdestillationsapparatertullade

1973:980gäller lagenapparatdelar
förstö-ochförvaringtransport,om

införselregleradering varor, m.m.av

21 §
tillverkningstillståndskall återkallaTillståndsmyndigheten om

utnyttjas ellerlängreenligt tillståndeträtten
gällande bestämmelser.medbedrivits i enlighetharverksamheten2.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

medTillståndsmyndigheten kankan medTillståndsmyndigheten
förhållanden isärskildatillförhållanden i hänsynsärskildatillhänsyn

återkalla tillståndetförställetåterkalla tillståndetstället för attatt
särskildaellermeddela varningvarning.meddela

föreskrifter.

24§
utfärdaskallTillståndsmyndighetenskall utfärdaTillstândsmyndigheten

ochtillstånd meddelatsharbevismeddelats ochtillstånd harbevis attatt
§ hari 15anmälan16i eller15anmälan att avsessomatt avsessom

fullgjorts.fullgjorts.§§ har

tillhandahållaellerför kontrolltillträdelämnatillverkareVägrar attatt
eller lämnahandlingarhörandeverksamhetenövriga tillhandelsböcker och att

före-tillståndsmyndighetenfårtillverkningen,uppgiftereller omvaruprov
myndigheten.vite utdömesvite. Försuttetlägga av
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

28 §
olovligen tillverkarDen vin, Den olovligen tillverkar vin, ölsom som

starköl eller öl dömes till böter eller klass ellerIII öl klass II döms till
i högstfängelse månader. böter fängelseeller i högst må-sex sex

nader.

30 §
Den berättigad Den tillverkar eller saluhållerattutansom vara som

tillverkar,därtill överlåter eller in- uppenbarligen är sår-apparat som
destillationsapparatnehar eller skilt ägnad för olovlig tillverkningappa- av
dömes till böterratdel eller fängelse i eller del till sådansprit såapparat

högst år. Om för olovlig ock den överlåter sådanett apparatansvar som
införsel destillationsapparat eller eller apparatdel, döms till böterav
apparatdel finns bestämmelser i lagen eller fängelse högst år.i ett
1960:418 straff förom varusmugg-
ling.

Innehar någon i fall änannat som
första stycketi redskapsägs som

uppenbarligen för ändamålår ägnat
där döms till böter ellersågssom

fängelse högsti år.ett

32§
i stridDen i stridDen 14 § andramot motsom som

14 § första stycket utlämnar stycket omförpackar öl klass III eller
malt- eller läskedrycker, öl klass tillverkare,II utan att vara

14 § tredje stycket omförpackar döms till böter.
maltdrycker tillverkare,utan att vara

till böter.dömes

33 §
Den inte iakttar i eller 16 inte iakttar i § före-15 Den 15som som

föreskriven§§ anmälningsskyldighet skriven anmälningsskyldighet döms
till penningböter. penningböter.döms till

35§
vin, och ölSprit, starköl och öl mäsk Sprit, vin, öl klass III klasssamt

varit föremål för mäsk varit föremål förbrott enligt II samtsom som
lag eller värdet enligt denna lag eller värdetdenna därav brottsamt

sådant utbyte sådant brottutbyte brott skall jämte därav samtav av
redskap harredskap har vid tillverk- skall jämte använtsanväntssom som

råämnen vid tillverkningen, råämnenningen, uppenbarligensom som
förvarit avsedda för tillverkningen uppenbarligen har varit avseddahar
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

och beredningentillverkningenkärl ochberedningenoch samtsamt em-
i vilketoch emballage,har förva- kärlvilketballage, i varornavarorna

förklaras förverkade.förvarats,förverkade. Likaså harförklarasrats,
renings- ochLikaså skall förrådfiltre-förråd renings- ochskall avav

uppenbarligenfiltreringsmedel vilkauppenbarligenvilkaringsmedel av-
för rening eller filtreringeller filtreringför rening avsettssetts avav

tillverkad sprit förklarasolovligensprit förklarastillverkadolovligen
förverkat.förverkat.

för brott enligt dennavarit föremålapparatdelellerDestillationsapparat som
förverkad.skall förklarasapparatdelellervärdet sådanellerlag apparatav

utbyte brott hargällerDetsamma även sagtssom nu.av
förrådbefintligaskall hos honomi 19 §någon brottBegår avsom avses

förklaras förverkade.filtreringsmedelrenings- ellerochaktiverat kol annat

förverkandeförordnandeförverkande skall OmFörordnande ett omom
fårobilligt,uppenbartskulledet uppenbartmeddelas är varaom

efterges.förverkandet helt eller delvisobilligt.

36 §
öl klasssprit, vin,beslagstarköl, öl Omsprit, vin,Om beslag avav

kaneller mäsk,öl klass IIbli III,kaneller mäsk, antagas somsom
för förverkandebli föremålförverkande enligt 35föremål för antagas

1958:205gäller lagenför- enligt 351958:205lagengäller om
alkoholhaltigaförverkandedryckeralkoholhaltigaverkande avomav

drycker m.m.m.m.

§37
tillverkatolovligen hartillverkat Denolovligen harDen somsom

betala straffskattsprit skall dömasstraffskattbetalasprit skall dömas attatt
22liter ibeloppmed detliter, docksjuttiofem kronormed somperper

1987:1068 gällertulltaxelagenkap,trehundra kronor.minst
spritdryckeriinförselresandesför av

docktullfrihet åtnjutes,falldet
kronor.minst ettusen

medbetala straffskattvin skall dömastillverkatolovligen harDen attsom
etthundra kronor.dock minsttjugofem liter,kronor per



Bilaga 4 265

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

olovligen har tillverkat Den olovligen har tillverkat ölDen somsom
ölstarköl eller öl skall dömas betala klass III eller klass II skall dömasatt

straffskatt med fem kronor liter, betala straffskatt med fem kronorattper
dock minst etthundra kronor. liter, dock minst etthundraper

kronor.
beslut straffskatt skulleBeslut straffskatt skall med- Om ett omom

uppenbart obilligt får strajfskat-delas det uppenbart obilligt.är varaom
delvis efterges.helt ellerten

Ikraftträdande Övergångsbestämmelseroch

lag träder i kraft den 199Denna
.

begåttsstraffskatt tillämpas äldre bestämmelser för gärningärendeI somom
före ikraftträdandet denna lag.av
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Specialmotivering

handel med drycker1977:293Lagen om

11 §
Ändringen kommissionens förslagföranleddparagrafens lydelsei är attav

starköl från 18 tillspritdrycker, vin ochför serveringåldersgränsenhöja av
övervägandena i avsnittde allmännahärför finns redovisade iår. Motiven20

förslaghänför sig till kommissionensöl klassBenämningen4.5. om nya
maltdrycker i lagstiftningen.benämningar för

14 §
härför haralkoholhalt upphävs. Motivenstarkölets högstaBestämmelsen om

EES-avtaletlydelse följdParagrafensredovisats i kapitel 4.3. är attnya en av
volymprocentstarkare spritdrycker 60bestämmelseinnehåller änattomen

och iregler i EES-avtalet EUSverige. Med hänsyn tillfår säljas ialkohol
få tillverkas försådan spritdryck hellerkonkurrensneutralitet bör ex-om

port.

71§
för tillsynsmyndighet skalltillförts paragrafenandra stycke harEtt attnytt ges

komplettering tilli tveksamma fall. Dettabegära legitimation ärrätt att en
och skyldighettillståndshavarenbestämmelserna i 11 utövarätt attsom ger

ochår för detaljhandel medaktuella åldersgränserna 20ålderskontroll. De är
detaljhandel med ochstarköl 18 år förspritdrycker, vin ochservering samtav

servering öl klass II.av
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vissa bestämmelser1978:763 medLagen om

marknadsföring alkoholdryckerav

Rubriken

blirutformas så denlättölsreklamen kanMed hänsyn till ävenattatt en
kommissionen lagen 1978:763starkare ölsortermarknadsföring attanserav

alkoholdrycker börmarknadsföringbestämmelsermed vissa ävenavom
detta.Rubriken bör avspeglabestämmelser lättöl.innefatta om

§l
innefattalagen börkonsekvensändringlättöl ävenTillägget är attavenom

lättöl.bestämmelser om

2 §
bestämmelseri paragrafen medfjärde stycke har intagitsEtt attnytt om re-

föruppfattas reklamutformas så den kanför lättöl inte fårklam att som
förpackningsutform-varubenärrming,starkare ölsorter t.ex. gemensamgenom

förbudet alko-härför slå vaktMotivetning eller ärsätt. motattannat om
i avsnittholreklam vilket redovisats 4.4.

tillverkning drycker,1977:292Lagen m.m.avom

§l
iställetgenomgående i lagen uttryckas i volymprocentAlkoholhalten föreslås

2,25 volymprocentomväxlande i vikt- och volymprocent.för motsva-som nu
alko-således inte den nedreviktprocent. sak ändrasi alkoholstyrka 1,8 Irar

sprit.holgränsen för
används 27 och 36mäsk istycke definieras begreppetandraI ett nytt som

§§-

§3
istället för i viktprocent.alkoholhalten i volymprocentförsta stycketI anges

starkvin harlättvin ochstycket föreslås utgå. BegreppenNuvarande andra
eftersom dryckesskattensammanhangnågon betydelse i legalainte längre

lättvin itill alkoholhalten. Dessutomkopplad enbart ärär gruppennumera
detta avspeglasvolymprocentpraktiken delad i två och under 7över utan att

i lagen.
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4 §
maltdryck medBegreppet begreppet öl. Detta anpassning tillersätts är en

vanligt språkbruk. Användning uttrycket fallitmaltdryck har alltmerav ur
bruk.

medför det förAnpassningen hittillsvarande begreppet öl visst slagsatt ett
maltdryck måste bytas Varuslagen föreslås i fortsättningen medut. anges

klassbeteckningar; för lättöl, för och för starköl.vedertagna I III Be-
sålättöl och starköl emellertid allmänt använda de behållitsär attgreppen

parallellt.
alltidGränserna för de olika varuslagen har tradition i vikt-angettsav av

Också här byts detta volymprocent. Gränserna ändras inte iprocent. ut mot
sak. .

andra ledet i paragrafens andra stycke kan utgå till följdNuvarande attav
för föreslåsden särskilda regeln tillverkning färskt lättöl i ll § slopad. Inteav

heller kvarstår det skattetekniska behovet skilja mellan färskt och lagratatt
lättöl.

5 §
alkoholfri dryck har det lämpligare uttrycket lättdryck.Uttrycket bytts ut mot

Viktprocent har bytts volymprocent.ut mot
Definitionen läskedryck i det hittillsvarande andra stycket föreslås utgåav

eftersom det obehövligt. I andra stycke införs begreppet alkohol-är ett nytt
flyttas till finns relevanta defini-dryck. Det bör från LHD LTD. Därmed alla

tioner i LTD.

9 §
Ändringen ändringenkonsekvens i 4är en av

§10
tredje hemtillverkning får andra råvarorl stycke vid ävenett nytt attanges
för tillverkning vin. sockerregeln behöver inteanvändas rigorösaDenav

färdiga måste dock ha tydlig karaktärlängre tillämpas strikt. Den drycken av
vidråvarorna eller uppkommerde ingående smak- och aromämnen somav

jäststår därmed klart blandning socker, ochjäsningen. Det vattenatt en av
jäsning håller undervin. Så sådan vätska iinte kan betraktas längesom en

Över sprit,den mäsk. denna den 12,25 volymprocent gräns ärär se

11 §
Ändringen ii första och andra följer ändringen 4styckena av

ihemtillverkning starköl svårtillåmpad och prak-Maximigränsen vid ärav
upprätthålla. föreslås därför utgå. Motsva-tiken så omöjlig Dengott attsom

för övrigt föreslagits slopad.rande i LHD vid försäljning starköl hargräns av
tillverkningen hållaproblem vidBryggerier torde inte ha några attnumera
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stycket.i 4 § andrafärskt lättöl inom denalkoholhalten i gräns angessom
därför utgå.fjärde stycket kanNuvarande

13 §
begreppet alkohol-byttsdryckesslag har härUppräkningen olika ut motav

iandra stycket 5enligt det föreslagnadryck nya

14 §
motivenanförts i de allmännaföreslås utgå. Somfjärde styckenaochFörsta

bestämmelserna inte längre.behövs

18 §
och appartatdelar före-i allmänhetdestillationsapparaterTillståndsplikten för

fördestillationsapprater hem-inriktat påförbud direktslås bli ersatt ettav
och 35 §§.förverkande finns i 30straff ochBestämmelserbränning. om

§21
föreskrifter skall kunnamed innebördföreslås få tilläggAndra stycket attett

varning.återkallelse ochalternativ tillmeddelas som

24 §
Ändringen slopad.16 § föreslåskonsekvensär attaven

28 §
Ändringen förslaget ikonsekvens 4är en av

30 §
destillations-förfaranden medavseende vissastraffbestämmelseNuvarande

med straffbestäm-tillstånd ellerden inte har rätt ersättsapparat annansomav
18föreslagna förbudet ikopplad till detmelse

32 §
Ändringen förslaget ikonsekvens 4är aven

33 §
Ändringen föreslås utgå.16 §konsekvensär attaven
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35 §
Ändringen i första stycket konsekvensär förslaget i 4en av

fjärdeI stycket har det förtydligats förverkande kan ske delvis.ävenatt

36 §
Ändringen konsekvens förslagetär i 4en av

37 §
förstaI stycket har nivån på straffskatten till schablontullen för be-anpassats

skattad resandeinförsel spritdrycker. framtidenI bör straffskatten utvecklasav
i takt denna. Straffskattebeloppet föreslås därför bli knutet tillsamma som
bestämmelsen schablontull i tulltaxelagen.om

Tredje stycket ändras i konsekvens med förslaget i 4
Fjärde stycket har förtydligats och till praxis så det klart fram-anpassats att

går straffskatten kan delvis efterges.att
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