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Statsrådet och chefen
för Socialdepartementet

statsrådetregeringens beslut den 19 december 1991 bemyndigadesGenom Bengt
parlamentarisk kommission medWesterberg tillkalla uppdrag utvärderaatt atten

alkoholpolitiken och lägga fram förslag till förden hittillsvarande strategien
EG-perspektiv.framtiden bl.a. i ett-

Kommissionen har antagit Alkoholpolitiska kommissionen. Kommis-namnet
förbred sammansättning med företrädare alla riksdagspartier.sionen har en

frånTill kommissionen har knutits sakkunniga Utrikes-, Finans- och Socialde-
Folkhälsoinstitutet, Svenska Kommunförbundet och Landstingsför-partementen,

från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning ochbundet, experter
Karolinska Institutets avdelning för socialmedicin juridisk expertis. Sam-samt

framgårmansättningen kommissionen betänkandets bilagaavav
Kommissionen har tidigare avlämnat delbetänkandet Serveringsbestämmelser

1993:50 med förslag till ändringar i lagen 1977:293 handel medSOU om
drycker LHD.

Enligt direktiven dir. 1991 2124 skall kommissionen till grund för sina övervä-
effekter.ganden lägga utvärdering den hittills förda alkoholpolitikens Kom-en av

måljämföra den svenska alkoholpolitikens och medelmissionen bör därvid med
område.politik jämförbara länder för detta Kommissionen börden andrasom

skadenivåerbeskriva skillnader i konsumtions- och mellan länderna och iäven
månmöjligaste analysera effekterna den förda politiken i olika länder. Kom-av

måni regelsystemetmissionen bör bedöma vad delar det svenska inomäven av
område regelverk.detta behöver förändras med hänsyn till EG:s

fårKommissionen avlämna detta delbetänkande Svensk alkoholpolitiknu -
redovisas den svenska alko-bakgrund och nuläge SOU 1994:25. I betänkandet

våra genomgånghistoria fram till dagar, dehopolitikens och drickandets en av
fåvilka konsekvenser dessa kan för svensk alkohol-lagar gäller för EU ochsom

någrapolitik redovisning för alkoholkonsumtion och skador i länder. Isamt en
restriktioners effekter, alko-bilagor behandlas bl.a. forskning alkoholpolitiskaom

eller minskad alkohol-holkonsumtionens fördelning, vilken betydelse ökaden
få omfattandeförväntas för skadeutvecklingen och hur denkonsumtion kan

registrerade alkoholkonsumtionen är.
detta delbetänkandeKommissionen avslutar sitt arbete utöveratt- nugenom -

förSvensk alkoholpolitik strategiöverlämna dels sitt huvudbetänkande en-
förebygga alkoholproblemdels delbetänkandena Attframtiden SOU 1994:24
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alkoholpolitikSvenskl
nulägebakgrund och-

återblickHistorisk1.1

ärföre 1850Tiden1.1.1

dryckematillkom de jästaår. börjantusentals TillunderAlkoholen har använts en
i kontakt medkomjäsbara vätskorolikaslump,naturligtvis attgenomenav

sockerhaltigadet första ämneKanske honungenbakterier.och somvarsvampar
jästaVåra förfäder kallade denalkohol.tillför jäsninganvändessystematisktmer

såform torde ha berettsellervilken imjöd,honungsdrycken gott somavannanen
också mellan sädsambandsmåningom komSånaturfolk.alla att ett somseman

öl.alkohol, dvs.framställningochfått malt avgro
järnålders-ställning ialkoholen hade starkvittnesmålfinns fleraDet att enom

ellerTacitus 98 svionemasbeskriverGermaniasamhället. sin bokI svearnas
tillländer ingenoavbrutet drickandemeddygnfördrivaalkoholvanor: Att ett

uppstå sällantitt gräl,ochbland rusiga män tättSåsomskam. väntaär att som
efter-banehugg sår. Ommed ochoftareordskifte,görs manmengenomupp

dem så vilja ha, kommaskaffa mycket dedryckesbegärderaskommer attgenom
vapenmakt.sina lasterlättlikabesegras minstde somatt genomgenom

Ölet bryggdes importerades dess-överallt ochfolkdryck. Detmedeltidensvar
också konsumerades mängderdetmängder. Attganskatidvis i storastorautom
kloster skulle munkar ochVadstenaVidurkunder.framgår olika nunnorav

halvstop ölmiddagen äni den omgivningen ha omliksom folket ettnära mer
fall kvartsi vissaerhöllsnågotkvällen mindre. stopeller vin, Dessutom ettom

hållFrån redovisadesandraliterblir och dag.till frukost. Detta tre per personca
bortåt fem liter.dagsransoner

brännvinsiglärdeförändrades och göraAlkoholsituationen i med attatt man
brännvin iuppgiftenäldstavid tillverkningen krut. Denbehövdes i omavsom

kruttillverkareStockholmfrån 1460-talet fanns det i1467. UnderSverige är en
brännvin,importeratbörjan hade han troligenIhette Berentz. använt mensom

ocksåbörjade använ-Brännvinetdestillera själva.började snartefter tid manen
förbudSturefrån Stenutfärdadeskrivelse 1494 mot attdryck. Idas ensom

årkruttillverkning. Fyraändamålnågotför änförsälja brännvinochbränna annat

övrigt har tillmartini. Kapitlet imjöd tillFranpá Stig Heilingsbok1 kapitel byggerAvsnitt i detta1.1.1
Ragnarsson.SystembolagetLennartdriftsdirektörenvidskrivitsdelenstörsta av
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avskaffades emellertid förbudet, och viss avgift till blev detmot statensenare en
tillåtet tillverka försälja brännvin.ochatt

Under delen 1500-talet brännvinsdrickandet i huvudsak förbehål-större av var
litenlet välbärgade borgare och adelsmän. mångaMen de krigenen grupp genom

med Ryssland i slutet 1500-talet och början 1600-talet lärde sig de svenskaav av
soldaterna inte bara tycka brännvin också tillverka detatt utan attom samma

spannmåldvs. och inte druvvin, vilket gjort tidigare.sätt som ryssarna, av av man
På så blev brännvinet billigare och lättillgängligt.sätt mer

Under drottning Kristinas tid ökade brännvinsbränningen i hela landet och
gången1638 infördes för första tillverkningsskatt. Eftersom finanserstatensen

ständigt usla blev brännvinsskatten välkommen inkomstkälla. Tidigarevar en
restriktioner bort. blev frittDet bränna för och bara betaladetogs att var en, man

förskatt det brände.man
verkningarna gjordeDe negativa sig gällande och vid riksdagen 1686snart var

många vådornadet vittnade ohämmat brännande. Riksdagenettsom om av
ingåendediskuterade problemen och flera förslag lades fram. 1686 årsDet enda

riksdag kunde sig dock höjning skatten i städerna.ena varom en av
Från slutet 1600-talet år framåtoch hundra ändrades brännvinspolitikenav ca

flera gånger. påTidvis infördes förbud grund missväxt och i lindrasträvan attav
misären spår.följde i brännvinets Tidvis omkastningarna i politikensom var en
följd de ständiga partistridema i riksdagen.av

Åren efter den hungersnöden 1771-1772 kan betecknas potatisod-stora som
lingens genombrott i Sverige. det förstMen kring sekelskiftetstora var som

påodlingen allvar fart. Det först sågallvar vilken utmärktsatte var nu man
råvara förpotatisen utgjorde brännvinsframställningen.

Några veckor efter statskuppen 1772 utfärdade Gustav III förbudett mot
husbehovsbränning. år.Förbudet varade i 15 Och istället för sedan släppaatt
husbehovsbränningen fri aktualiserades den gamla tanken statsmonopol. Mo-

Årtivet till detta det statsfinansiella läget och behovet inkomster. 1776var av
frånlevererades det första brännvinet kronobränneriet i Stockholm. Redan 1779

anläggningskostnadema betalda och påöverskott halv miljon riksdalerettvar en
kunde redovisas.

fåMan gjorde allt för regaladet brännvinet konkurrenskraftigt. Frånatt
Överkronobränneriema organiserades landsomfattande distributionsnät.ett

3 000 officiella krogar och lagerkällare försågsöppnades och med skyltar med
riksvapnet för deras officiella regala framgå.skulle Brännvinetatt status var

någonsinlättillgängligt tidigare. Stockholm fannsI vid denna tid 700änmer
invånare invånarekrogar omkring 70 000 dvs. krog 100 kvinnor ochen per -

barn medräknade.
Trots lättillgängligheten, eller grund de behov den härav framkalla-av som
konsumtionen ledde till, frodadesde lönnbränningen bland bönderna och deras

förbittring monopolsträvanden Spänningen mellan kung ochöver statens stor.var
påallmoge ökade ytterligare grund de ständiga husvisitationema åtföljan-ochav
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otillåtna På grundde beslag destillationsapparater. risken förav av uppror gav
åter tillåten.kungen till sist vika och 1787 blev husbehovsbränningen Kronobrän-

neriema drogs in efter hand. sista slutade sin verksamhet 1824.Det
inskränkningar gällde husbehovsbränningen bort iVissa anslutningtogssom
års sedantill 1809 statsomvälvning. I praktiken kunde helst brännavem som
Brännvinsbränning brännvinsförsäljning hade blivit hela folketsbrännvin. och

fåkunde sigprivata angelägenhet. Den inte brände själv direkt isom en sup
speceri- eller hökarbod.närmaste

svenska brännvinssupandet gick i sin verkliga glansperiod. kapita-Det Per
literkonsumtionen, under 1780-talet legat kring 5 50-procentigt brännvin,som

mångdubblades under 1800-talets första decennier.
område Påförsta reaktion lagstiftningens kom 1835. framEn gälltsätt som

Avgiftertill 1809 kopplades bränna till jordägandet. och skatterrätten attnu
höjdes.försäljning och tillverkning

År nykterhetsföreningar1830 bildades efter amerikanskt i bl.a. Stock-mönster
Målsättningen måttlig-förholm, Göteborg, Jönköping och Härnösand. dessa var

ocksåbrännvin. Under 1830-talet bildades Svenska Nykter-het i medumgänget
avståndstagande frånkrävde absolut allt bruk brändahetssällskapet, ochsom av

måttligttillät bruk jästa dryckerdestillerade drycker öl och vin.avmen som

påReformerna 1850-talet1.1.2

alkoholpolitiken sina i mitten förra Dånutida har seklet. skapadesDen rötter av
från enskiltbrännvinshandeln vinstintresse,möjligheter frigöra det vi idagatt

då åladesoch redan de fickkallar för desintressering, uppdraget handhaattsom
socialtbrännvinshandeln ett ansvar.

ingåendetämligenDetaljhandelns historia beskrivs här med anledning denav
diskuteras.svensk alkoholpolitik just Frågorsituation, i vilken rörande alko-nu

delbetänkandet Serveringsbestämmelserredovisades iholserveringen SOU
1993:50. berörs därför inteDe här.närmare

Alkoholmissbruket då brännvinsmissbruketoch framförallt nämnts,var, som
År åtgärdergenomfördesmycket under 1800-talets första hälft. 1855stort som

fastslogsavgörande kom förbättra förhållandena. Samtidigt vissasättett att
vårgrundsatser, lagstiftning på.idag byggeränsom

gälldeTillverkning och försäljning reglerades lagar. I den lagskildai som
harförsäljningen gjordes uppdelning, sedan dessdessutom början till den som

och utskänkning försälj-gällt mellan utminutering försäljning avhämtningför
gången talar minuthandel, därning för förtäring stället. första lagenDet är om

brännvin fick förtäras inom försäljningslokalen.
tillgå fortfarande detutskänkningen skulle lagadInom finnas attmat men var

tillåtet avhämtning.krogarna sälja brännvin förävenatt
ficklagändring städernaför den kommande utvecklingen viktigEn attvar

såvältill utminuteringmöjlighet till särskilda bolag överlämna rättenatt som
det auktionsförfarande,utskänkning brännvin använda sigutan att somav av
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följdtidigare vid fördelning rättigheter. Som detta börjadeanvänts avav en man
några håll försäljningsbolag, fick till uppgift skapa ordningbilda bättreattsom

och dryckesseder krogarna och bedriva brännvinshandeln därbättre att utan
vinstintrcsse.

infördes. högre för utskänkning förFörsäljningsavgifter, skatter, De änvar
utminutering.

bådeinfördes för utminutering och utskänkning.Kommunalt veto
tillverkningen den lagen ingrep.emellertid i första handDet mot somvar nya

helt fabriksmässigtLagstiftarens uppfattning denna borde bedrivas ochatt attvar
Så långtborde avskaffas. till förbud husbe-husbehovsbränningen motsom

motståndet frånansåg till bönderna,sig, med hänsyn intehovsbränningen man
gå. tillverkningsavgifterinförde emellertid bestämmelser ochkunna Man nya om

svårFördyringen och konkurrens med de bränneriematillverkningstider. större
småbränneriemas situation besvärlig. Genom kompletterande bestämmel-gjorde

tillverkningskvantiteter,några år bl.a. gällande minimigräns för omöj-ser senare,
husbehovsbränningen helt.liggjordes

nedgångfölådenden lagstiftningen mycketDen närmaste stornya var en avav
åri landet 000 brännerier, 1861brännerier. 1853 fanns det 33antalet överr

endast 590.
våraalltså två principerFrån 1850-talet har vi idag bärande iännu mestav

desintresseringen och kravet försäljningen skall bedri-alkohollagstiftningen: att
med socialtvas ansvar.

vinstintresseUtbyggnad bolag1.1.3 utanav

1855 hade särskilda bolag för brännvinshandelnRedan före lagens tillkomst
några i Falun 1850 och i Jönköping 1852. blevbildats i städer Dett.ex.som

i Göteborg 1865, Göteborgs utskänkningsbo-emellertid bolag bildadesdet som
dåstå i landet, brännvinshan-fick modell för andra städerlag, runtsom omsom

deln skulle saneras.
stadens brännvins-utskänkningsaktiebolag fick i uppdragGöteborgs övertaatt

till vinst uteslutande medbedriva denna utan hänsynutskänkning och egen
ekonomisktå klassens fördelar i moraliskt ochfästat avseende den arbetande

nettobehållning gick till kommunen, landstinget och hus-avseende. Bolagets
Frånarbetarbostäder och bibliotek.hållningssällskapet. Vinstmedel gick bl.a. till

ocksåtillstånd minuthandel med brännvin, de lägrebedriva1874 fick bolaget att
alkoholdryck.samhällsklassemas givna

prin-i landet. Göteborgssystemetsbildades vartefterLiknande bolag runt om
År huvudprincip,Göteborgssystemets1895 inskrevsciper lagfästes efterhand. att

princip sedanintresse, i lag. Denna harske i sedlighetensförsäljningen skulle
i lagen och varit ämnadformuleringar, varit inskrivendess, med olika som

Motsvarandealkoholdrycker.handhaft försäljningför allarättesnöre avsom
paragrafen med formuleringen:finns i den sjundebestämmelse i dagens LHD
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sådantskall skötaslag sättomfattas dennadryckerFörsäljning attavsomav
mån förhindras.möjligasteiskador

Dåobligatorisk.bolagsformengjordesårs brännvinsförordning1905Genom
Ilandets städerbolag samtligainrättat iför all del redanhade utom sex.man

utskänk-mellanklararedessutom gränsförordning drogdenna ännuupp enman
avhämtningförsäljning förförbudinförautminuteringochning motattgenom

fått gå till olikaalltså i landethärdess harSedanutskänkningen.inom man
avhämtning.fördå inköpvelatserverad ochdå önskat bli göralokaler manman

1900-taletibörjanDesintresseringen1.1.4 av
så gått uteslutande1910-taletdelensålde fram till renatBolagen somavsenare

vinhandlare,såldes framförallt s.k.och vinspritdryckerFinarebrännvin. varavav
de högreVinhandelnpartihandel.och bedrevockså importeradesjälvadel varen

ocksåvin olika slagfannsinköpsställen. Härsamhällsklassemas cognac,menav
flerhundraåri-hadespritdrycker. Branschenimporteradeoch andrawhisky, likör

anor.ga
matvaruaffárer, hos1860-talet, inågon gång köpasfrånockså,Vin kunde

vinspece-frukt- bärvin. Dessasålde framförallt ochDevinspeceristema.de s.k.
försäljningsrättigheterna drogs in.då1916,tillförekom framrister

sekletutminuteringsställen i börjantotala antaletdetbildFör att avavge en
vinhandlare26 49år fanns bolagsbutiker,1911Stockholmidetkan nämnas att

vinspecerister.1.886och
tillverkning försäljningsåvälgälldevadverksamhetenprivataDen avsom

möjlighe-seklet. Dels gällde debattenflitigt i börjandebatteradesrusdrycker av
möjlighetensektorn delsden privata ochbegränsningytterligare atttillten av

motbokssystemet, skulle kommaiförsäljningenockså privatadeninlemma som
tvåFrågorna behandlades tillsattabl.a.1910-talet.slutetgenomföras iatt avav

kommittéer.
komverksamhetenprivatainlösen dennågon lagstiftninginnanRedan om av

årenunder 1914-stånd Stockholm, AB Stockholmssystemet,köpte bolaget itill
införtsnågra vinaffärer utvidgade motbokssystemet,och1915 in provsom nu

ocksågälla dessa.Stockholm,i att
År tilldotterföretagSpritcentralenbildades Aktiebolaget Vin-1917 ettsom

partihandeln. De närmasteförsta hand för handiStockholmssystemet, att ta om
mycketSpritcentralenStockholmssystemet och Vin-åren därefter inlöste ett

vinhandlare.privataantalstort
rusdrycksförsäljningsförordningenjanuari 1919 förbjöd denFrån den 1 nya

privataemellertid denDå hadetill allmänheten.sälja direktvinhandlarna att
och parti-utrninuteringgällerbåde vadupphörti detVinhandeln redan närmaste

många uppköpen.följd dehandel avsom
partihandel ochbåde import,Spritcentralen innebarVin-Tillkomsten attav

År Vin-1923företag.överfördes dettaochtillverkning gavsmermer
brännvinsreningen.ochpartihandelimport,monopoli lagSpritcentralen
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Motbokstiden1.1.5 restriktionssystemet-
Under delen 1800-talet minskade brännvinskonsumtionen betydligt härsenare av
i landet. Samtidigt förbättrades nykterhetstillståndet. Till detta bidrog de nya
bolagens verksamhet också den förbättrade levnadsstandarden och denmen
upplysningsverksamhet utövades bl.a. folkrörelsema. Under de förstasom av
åren nedgången1900-talet stannade brännvinskonsumtionen samtidigtav av upp

antalet fylleriförseelser ökade.som
Som följd utvecklingen krav frånreformer nykterhetsrörelsen,restesav

efter sekelskiftet skaffat sig inflytande, inte minst i riksdagen, därstortsom
rörelsen rikligt representerad. Ett totalt rusdrycksförbud målet för derasvar var
verksamhet. Motioner brännvinsförbud hade framförts redan 1880- ochom
1890-talen. börjanI 1900-talet framfördes i stället förslag totalt förbudav motom
all tillverkning och försäljning msdrycker. Frågan behandlades års1907av av
riksdag, varvid förslaget bifölls i andra kammaren avslogs i första. Samtidigtmen
började inom nykterhetsrörelsen diskutera möjligheten folk-attman genom en
omröstning reda den allmänna folkmeningen i förbudsfrågan.ta

Det i denna situation läkaren, och sedermera också politikern, Ivanvar som
fördeBratt fram de idéer till tredje politik så småningomvägens leddeen som

fram till motbokssystemet. denSom viktigaste åtgärden alla framhöll Brattav
dock brytandet det privata vinstintresset inom rusdryckshanteringen.av

Samtidigt fördes debatt, påminner den förs idag, det ären motsom om som om
totalkonsumtionen eller missbruket åtgärder i första hand skall riktas.mot som

hävdadeBratt bestämt det missbruket skulle angripas och missbru-att attvar som
kare erhålla vårdskulle och förhindras inköpa rusdrycker. Totalkonsumtionenatt

enligt honom inte det problemet. Därför trodde han påinte allmäntstoravar ett
förbud och inte heller allmän ransonering.en

Motbokssystemet årengenomfördes under 1915-1920 efter först ha tilläm-att
inom Stockholmssystemet, där Ivan Bratt underpats tid verkstäl-prov en var

lande direktör. Det kompromisslösningnärmast i debattenattvar se som en om
totalförbud bibehållandeeller den gamla ordningen.ett ett av
Motbokssystemet karaktäriserades framförallt följande saker: inköpsbe-treav

vis motbok för få köpa vin eller sprit, registrering och eftergranskning allaatt av
inköp ransonering spritdrycker. Vad gäller ransoneringen ficksamt Bratt sigav ge
för frånkrav nykterhetsrörelsen.

Följande regler gällde:

Sökande, oftast måste regel år få25 förmän, motbok. Var0 attsom vara man
fågift kunde motbok redan vid år.21 En omfattande ansökningshandlingman

måste ifyllas.

Inköpen skulle i viss, bestämd butik.göras0 en

Tilldelningen frånblev början regel liter månad.sprit kundeMan0 som en per
ansöka högre tilldelning, varvid skäl för ansökan skullesenare om anges.
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måna-motbokstiden liter idelenMaximitilldelningen under treavvar senare
den.

ansågsbli det för den,princip kundei inteVinet ransonerat sommen0 var
sådant vin,mycketonormaltköpainköpsrätt,missbruka sin t.ex. att avgenom

sedanStarköl fanns intedå slut.spritransonenbrännvinet,ersatte varsom
1923.

representation.ochfås högtidsdagaranledningkunde medtilldelningExtra av0
skulle lämnas in.skriftlig ansökanEn

motbokfick inteGift kvinnaregler.gälldekvinnorFör strängare omegen0
vadmindrenöja sig medOgift kvinna fick änhade somransonenen.mannen

två liter i kvartalet.oftast ellergällde för männen, en

fyllerianmärkning,eller fickfylleriförseelseskyldig tillgjorde sigDen, ensom0
ocksåråkadelängre tid. Detför ellerkortaremotbok indragenfick sin utman

socialhjälp. Folkpen-fickellerbetalade sina skatterför inte manomom man
ålderdomshem blevBoddeminskad.ofta sinsionärer fick manranson

motboken indragen.

påberoendeolikaransonerad. RansonenspritenOckså restaurang varvar0
vanligastedet gällde. Denkategorivilkenochtiden dagen restaurangav

Sprit fick barahalv för kvinna.sju ochför och15 enmanransonen var
med lagadtillsammans mat.serveras

högredet blev ialltså ransoneringssystem ännuMotbokssystemet ett menvar
samlades uppgifter inte baraolika registerIregistreringssystem.grad ett om

familjeförhållanden, inkomst- och skatte-ocksåinköpmänniskors t.ex.utan om
lågnykterhetsanmärkningar. uppgifter tilloch Dessapolis-förhållanden samt om

tilldelning.ochinköpsrättbeslutgrund för bolagens om
40ungefär dröjde inte längei detkvarfick levaMotbokssystemet men

enskilde individen,deninskränkningarkritik framfördes alla förinnan sommot
också såbehandling. Detmånga för direkt kränkandeinnebar attutsattesatt var
ansökanbedömninggälldetillämpade reglerna olika vadde olika bolagen omav

Ocksåtilldelning.ansökan högre tilldelning och ansökanmotbok, extraomom
och lät oftamänniskor emellanskillnadbolag gjordeinom ochett mansamma

påverka besluten.inkomstförhållanden, ställning liknandesocial och
ingrepp ianledning demedalltså mångakritiseradesMotbokssystemet avav
framför-efter handMeninbyggda iintegritetenden personliga systemet.som var

Många skaffa-missbruk.ocheffekt konsumtionockså tviveldes systemets
behöva det,egentligentilldelningmöjligahögstamotbok och söktede attutan

driveroftaransoneringssystemocksåmenademenade kritikerna. Man att ett
denegentligt behovfinnsdetköpa helamänniskor oavsett avatt ut omransonen

småning-såblevsuggererande effekten,kallade för dendeteller inte. Detta, man
hindradesDessutommotbokssystemet.de starkaste argumenten motettom av

sprit. bevisa-Dettamotbok, kommaofta saknade överinte missbrukare, attsom
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förhållandetdes bl.a. det ungefär 75 alla fylleriförseelseratt procentav av
begicks inte hade motbok.av personer, som egen

Också nykterhetsrörelsen kritisk motbokssystemet. hadeDetmotvar man
frånvarit redan början eftersom motbokssystemet sågs hinder förett ettsom

fråntotalförbud. kritiken nykterhetsrörelsenDet gälldemest attannars var ranso-
neringssystemet påmed sina fastställda tilldelningar till liter sprit itreupp
månaden för vad kunde godtagbar konsumtion.gränserangav som anses vara

slutet 1944 tillsatte regeringen kommitté, årsI sig 1944tog namnetav en som
ingåendenykterhetskommitté. Den fick huvuduppgift undersöka verk-attsom

ningarna dåi olika avseenden motbokssystemet, varit i bruk i 25änav som mer
år. tid förKommittén god sig sitt arbete. slutetI 1952 lämnade den sitttog av
betänkande, i vilket kritiserade motbokssystemet mycket starkt, inte minstman

effekten.just för den suggererande
nykterhetspolitik riksdagen fastställdeDen 1954 innebar helt grundsom en ny

för hur problemen med alkoholmissbruk skulle bearbetas. Hela den individuella
någotkontrollapparaten bort. Det skulle inte längre märkvärdigt medtogs vara

fåalkoholinköp. Därigenom hoppades bort den gloria restriktionemaman som
skapat omkring spriten. nykterhetspolitikenDen skulle bygga frihetstörrenya

åtgärderoch personligt positiva såsom undervisning och upplys-samtansvar
alkoholfrågan.ning ungdomsvårdeni Mera statsmedel ställdes i utsikt för och till

idrotts- och fritidsverksamhet för de Nykterhetsvården skulle avsevärtunga. ges
ökade till hjälp de alkoholskadade.resurser

Från den oktober 1955 skulle följande1 gälla:

årAlla 21 skulle ha till inköp. Länsnykterhetsnämnd skulleöver rätt0 personer
dock ha missbrukare och dömts för olagarätt avstängaatt personer som
försäljning.

Ransonering och inköpsregistrering skulle slopas.0

återStarköl skulle säljas. Den möjligheten hade tagits bort 1923.0

Ransoneringen skulle slopas även restauranger.0

Ett riksbolag skulle bildas för utminuteringen. Detta skulle de 41ersätta0
regionala frånbolagen, 1938 hade övertagit uppgifterna de tidigare 121som
lokala bolagen.

Stora utbildnings- informationsinsatseroch alkoholens skadeverkningar0 om
skulle göras.

efterNärmast motbokstiden1.6

Det individuella kontrollsystemet borta. Parollen skulle Frihetvar nu vara:
under ansvar. Försäljningsreglema enkla. I systembutikema fick intevar man

år påverkadsälja till den inte fyllt 21 eller till den synbarligensom som var av
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fannsdethelleroch inteberusningsmedeldrycker elleralkoholhaltiga omannat
överlåtelse.olovligföri ochskulle inköpasrusdryckermisstänkaanledning attatt

årskullar fick inköpsrätt:princip fyratillkom. IkundgrupperNya, nyastora
fickKvinnorna rättmotbok.få haftnågra hadebaraåringar,21-24 sammavarav

motbok.hafttio hadeMindreönskade.vad de änköpamännen avatt ensom
haft begrän-hadeellermotbok,hafthadeintemissbukare,Hundratusentals som

inköp.fullhade göratilldelning, rättsad att egnanu
denkraftigt underskulle ökaförsäljningeninställdallmäntMan attvar
s.k.detkundkategoriema. Mendemed tankeminstinteförsta tiden, nya

med.räknatvadlångvarigtoch ängrundligarebådeblevfrihetsruset manmer
medställtdetinnebar sämreändringarnafrihetdenMånga sig varmentog som

ansvaret.
miljonerspritförsäljningen 581956,året,motboksfriaheltförstadetUnder var

Ännu30medökning närmare procent.1953, dvs.litermiljoner45liter mot en
fördubb-fylleriförseelserantaletökningenemellertidallvarligare somavvar

lades.
1956,under höstentillsattesutvecklingenoroandedenanledningMed av

års1956utredning,avskaffades,motbokenår efter det rus-endast en nyett
försäljningslagstift-uppdragfick i överdrycksförsäljningsutredning, att sesom

ningen.
spritdryckerhöja skattendessutomriksdagenbeslöt1956 attnovemberI

spritdryck-billigareprishöjningliteryDet deinnebarkronorcirka 5med enper
på cirka 30 procent.ema

skärpningbeslöt riksdagenförslagutredningensföljd avSom om enaven
i Sys-skullespärrlistoravstängning, upprättasförreglerna atttillämpningen av

uppvisakunderna begäranförskyldighetoch attbutikertembolagets om
Åldern frånhöjdesförombudtill inköpför rättlegitimationshandling. som annan

år.till 2118
återinföra inköpsbevis. DettafråganocksåbehandladeUtredningen attom

krångeldetdockfannUtredningendebatten. attden allmännaföreslagits ihade
ochkonsumenternaskötsammaförskulle innebära deinköpskortmedsystemett

föreslåskälSystembolagetföljden för attskulle blikostnadsökningarde varsom
skulle införas.inteinköpskortatt

medskyltabörjadeSystembolagetriksdagsbeslutenföljdEn attvaravannan
alkohol-övergång tillståndfå tilli syftearbetebolagetsDärmed hadevin. att en

börjat.dryckersvagare
missbruketökadedetochspritkonsumtionenökademed den varProblemen

bruki 1tagitsförsäljningssystemetdet friaår efter detungefärstörst ettsom
förmärkas,kunnaspritkonsumtionennedgångDå började1955.oktober aven

börjadeår därefternågraRedanskattehöjningama.följdsäkertdelvis avsom en
Till dettadrycker.tillfrån spritövergångpåteckentydliga svagareenman se

vinpropagandapåbörjadeSystembolagetsprispolitiken,såväl fördadenbidrog
utlandsresandet.ökningenoch av
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Alkoholmissbruket, så det i antalet fylleriförseelsermättes olika slagsom av
och antalet handlagda påärenden nykterhetsnämnderna, låg emellertid kvar en

nivå,mycket hög sådubbelt hög under slutet motbokstiden. Särskiltsom av
oroande utvecklingen i ungdomsåldrarna, där missbruket ökade särskiltvar
mycket. De högsta fyllerisiffrorna inom alla åldersgrupper fann bland 18-20man
åringar. Också bland kvinnorna ökade missbruket kraftigt.

Många missbrukama hade inte inköpsrätt, de för ellerav egen var unga
spärrade, fick hjälp andra med anskaffning alkoholdrycker.utan Motav av
bakgrund detta årsbeslöt 1961 riksdag åtgärder langningen. Deav motom nya
trädde i kraft den l juli år. Bland infördes straff för denannatsamma som
uppenbart innehade rusdrycker för illegal försäljning. Man beslöt dessutom att
den, gjort sig skyldig till olovligt tillhandagående, dvs. ha gjort inköp försom att
någon inte själv hade därtill, skulle uppförasrätt spärrlista.som

Hösten 1961 tillsattes utredning, 1961 årsännu nykterhetslagkommitté.en
Kommittén fick i särskilt uppdrag med anledning det ökade missbruket iatt av
allmänhet och bland ungdomar i synnerhet eventuell registreringöverväga av
inköpen i systembutikema.

Kommittén behandlade, förutom inköpsregistrering, framförallt frågor om
allmän legitimationskontroll, skärpta avstängningsregler och skärpta krav på

Åldersgränsen,legitimationshandling. regler för ombudsköp och utökade möjlig-
heter för personalen i Systembolagets butiker inköp, behandlades också.vägraatt

Kommittén arbetade ingåendemycket fråganmed inköpsregistrering ochom
kom slutligen till den uppfattningen registrering fåskulle mycketatt etten
begränsat nykterhetspolitiskt värde, inte skulle kunna försvara de storasom
kostnader det rörde sig krångeloch det det skulle innebära för alla skötsammaom
konsumenter, inköp inte intressanta. Kommittén de viktigastesägervars attvar
medlen för främja folknykterheten måste fastslogsatt 1954, positivavara, som
åtgärder undervisning och upplysning, ungdomsvårdande åtgärder, forsk-som

Ävenning vård alkoholskadade. prissättningensamt alkoholvaror harav en
given betydelse, menade Därtill, sade kommittén, måste det till vissa skärp-man.
ningar försäljningsbestämmelserna. Dessa bör dock utformas så olägenhe-av att

för de skötsamma konsumenterna begränsas tillter minsta möjliga. Trots detta
föreslog kommittén obligatorisk, allmän legitimationskontroll vid inköp ien
systembutik. Förslaget gick dock inte igenom i riksdagsbehandlingen. Riksdagen
beslöt däremot kommitténs förslag skärpning reglerna för avstängningom av
från inköp i systembutikerna, och skärpta krav legitimationshandling,om som

Ändringarnafrån och med skulle försedd med foto. trädde i kraft den lnu vara
oktober 1963 och aprilden l 1964.

Antalet spärrade ökade Som drygtavsevärt. 20 000mestpersoner var perso-
samtidigt frånavstängda inköp.ner

Alltsedan andra världskriget hade den tillåtnahögsta alkoholhalten som
fick säljas i vanliga affärer varit 2,8 viktprocent. Efter det i denatt man
allmänna alkoholdebatten i början 1960-talet ofta efterlyst bättre alternativettav
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3,6alkoholhalt högstmedmellanöletinfördesalkoholdryckerstarkaretill aven
butiker ochallasäljasfrån 1965den oktoberfick 1 testam-Detviktprocent. av

fannsför till inköpNågon åldersgräns rättsälja vanligt öl.hade rätt attsomranger
år, dvs.till 18ochemellertid 1972sådan tillkomfrån början. En sattesinte samma

alkoholdryckerserveringgällde för restaurang.avsom

APUutredningenAlkoholpolitiska7

effekternagranskauppdragfick iutredning. Den1965 tillsattesoktober attI nyen
förutsättningslöstochallsidigtbedrivasskulleUtredningenårs reformer.1954av

från 1954.principernadock grundasskullereformarbetefortsattettmen
skullerestriktionssystemetåtergång tidigaretill detsade klartDirektiven att en

prispolitikens bety-belysaockså i uppdragfickUtredningenuteslutet. attanses
alkohol-samhällsgruppersolikakartläggaochalkoholkonsumtionendelse för att

vanor.
samband där-utredningen. IAlkoholpolitiskasigUtredningen namnettog

socialpolitikendeldenalkoholpolitikdefinierade begreppetmed avsomman
alkoholkonsumtionen. I olikainriktadeåtgärder,förebyggandegällersom

alkoholpoli-mednykterhetspolitikbegreppethadesammanhang ersattman
förstaåtgärder inte ibetonavelatdärigenomifrånutgicktik. APU attatt man

stället haimöjligt till nykteristermångasåsyfta till utanhand skulle göraatt som
alkoholskador.förebyggasökamål andra vägarattsom

få under-faktamaterial för därigenomomfattandeframUtredningen attetttog
fram.så småningom skulle läggaförslagoch för debedömningarlag för man

områdenföljandeBlandundersökningar.också flerainitierade annatMan egna
ingående APU:behandlades av

alkoholkonsumtionsvanoma
-

betydelsetillgänglighetens-
konsumtionsambandet pris -

kartläggning missbruketav

alkoholmissbruktillorsaker-
alkoholskadornamätning av

verkningarmedicinskaalkoholens
-

försäljningen restauranger-.
undervisningochinformation

agentverksamhetenochalkoholreklamen
-

hanteringillegalhembränning och annan

mellanölsfrågan

organisationsfrågor
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Resultaten redovisades i omfattande rapportmaterial, där mycken kunskapett
finns hämta. Vad gäller detaljhandeln skall här sammanfattningsvisatt närrmas
något desintressering, tillgänglighet, inköpsregistrering och mellanölet.om

Desintressering

påI mitten 1960-talet frånföreslogs flera håll vin och starköl fåskulle säljas iatt
allmän handel. syfteI skaffa erfarenhet sådanvad ordning kunde få föratt av en

påeffekter konsumtion och missbruk beslöts förslagAPU:s försök medettom
fri starkölsförsäljning i Göteborgs och Bohus län i Värmlands län under 14samt
månader från november 1967 utgångentill 1968. Försöksförsäljningen skulleav
ske enligt ölförsäljningsförordningen i livsmedelsbutikema, från bryggarbilar
och i serveringslokaler med till ölutskänkning.rätt Starköl skulle inte säljas i
systembutikema under provperioden.

dåRedan pågått några månader kom kraftigt ökad försälj-provet rapporter om
ning och missbruk, framförallt bland ungdomar. Vid tillfällenstort fickettom par
finansministern, på den tiden ansvarig för alkoholpolitiken, i riksdagensom var
besvara frågor från frågeställare ansåg försöket hade så negativa verk-attsom
ningar det omedelbart borde avbrytas. Protesterna försöket såblevatt omfat-mot
tande regeringen APU:s förslag beslöt försöket skulle avbrytas denatt 14att
juli 1968, alltså i det århalvt i förväg.närmaste ett

Starkölsförsäljningen mångdubblades omedelbart i försökslänen då den släpp-
fri. Från första halvåret 1967 till period 1968 ökade fråntes den 1,4 tillsamma

13,5 miljoner liter, dvs. i det tiodubbling.närmaste Samtidigt skedde ökningen en
starkölsförsäljningen i riket i övrigt med 26 procent.av
Vin- och spritförsäljningen gick någotned under provperioden i bådade länen.

Man gjorde beräkning den totala konsumtionen, omräknad till alkohol 100en av
och fann den hade ökat med cirka 5procent, att procent.

APU avvisade i sitt betänkande förslaget tillåta försäljning vin elleratt av
starköl i livsmedelshandeln med följande formulering:

APU sådan försäljningsformatt argumentet att skulle leda till ettmenar en
kontinentalt och avspänt förhållningssätt till alkoholen påvilarmera en

alltför påytlig vilka faktorer attityder påstyr och alkoholom-syn som vanor
rådet. Skillnaderna i alkoholvanor mellan olika länder beror i utsträck-stor

påning traditioner och kulturella särdrag långtmed rötter tillbaka i tiden.
Det därförär säkerligen orealistiskt att tro i denatt svenskaattman genom
alkoholkulturen vissa försäljningsformeruppta praktiseras i andrasom

också fåländer skulle ståndtill alkoholvanor imotsvararsom vanorna
dessa länder. Ingenting talar för sådan liberalisering skulleatt medföraen
den avdramatisering alkoholbruket ofta framhålls. Försäljningenav som av
starköl i livsmedelsbutikema har inte bidragit någontill avdramatisering.
Men detta skall alkoholpolitiken inriktas på få ståndoavsett till återhåll-att

någotalkoholvanor, de kontinentala dryckesmönstren intesammare som
utmärks av.
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i fortsätt-därför ävenböralkohollagstiftningsvenskprincip ibärandeEn
förbehållasskallstarkölochvinspritdrycker,medhandelnattningen vara

saknas.vinstintresseenskiltochinflytandeallmänna ägerdetvilkaiorgan,
villalkoholhanteringenivinstintressetprivata mandetbegränsaGenom att
socialaför degarantier attskapaochåterhållsam försäljninguppnå en

iakttas.försäljningenvidnödvändigaärhänsyn som

Tillgängligheten
alkoholvanoråterhållsammaåstadkommamöjligtdetmenade ärAPU att meraatt

framhöllManalkoholvaror.tillgänglighetenbegränaolika sätt avattgenom
användasskallområde. Dettadettainstrumenteteffektivadetpriset mestsom

tillgängligheten begränsassåhållas högaprisernaskallDels atttvå avseenden.i
drycker.inriktaskonsumtionensådifferentierasskall de svagareoch dels att

förriskernatillmed hänsynocksåemellertidmåste smugg-Prisnivån avpassas
meddetaljhandelnföretableringspolitikengällerVadhembränningling, m.m.

försiktighet. EnmedskebörbutikernyetableringAPUsadealkoholdrycker att av
ökadtillledertillgänglighetökadbetydersystembutikerantalet somökning av

så långtdrivasfår intedock attRestriktivitetenskaderisk.ökadochkonsumtion
genomsnittiföreslogAPUfrämjas. ettdirektlangning attoch parhembränning

gällt.dittillsdetsammaår, dvs.systembutikfåskulle somperorternya
skallbetydelsekonsumtionnågonförskall verkaAlkoholpolitiken att av

ål-övertygadAPU,menade attuppväxttiden,under omförekomma som var
Föreskrif-betydelse.alkoholpolitiskverkanåterhållandehardersgränserna aven

därföråldervissunder ärfår säljas tillintealkoholdrycker enpersonerattter om
nödvändiga.

gång-myndighetsåldem två gånger. FörstasänktesverkadeAPUtidenUnder
inköpsåldemsänktesår. Samtidigt20från till21densänktes1969,julildenen,

ändringenmedsambandiår. Skälettill 20från 21 attsystembutikema mani var
medinnehöll reglerlagarolikagjordemyndighetsåldem översyn somavenav

myndighetsåldermellansambandetbrytadå fann skälinteochåldersgränser att
myndig-sänktes1974,tillfället,Vid andrasystembutikema.inköpsåldem ioch

tillframAPUfrågan kom attår. bearbetningEfter sinfrån till 18hetsåldem 20 av
framföralltungdomarmenadeår.vid 20 Man attborde kvarinköpsåldem vara

Eftersomdem.köperkamrateräldre utalkoholdryckerskaffar attgenom
sänkningskulle20-åringarkamratkrets änallmänhet har18-åringar i enen yngre

ungdomar.föråtkomstmöjlighetema ännuinköpsåldem därför öka yngreav
systembutikemai trotsbibehållas gränsår skulle20föreslogAPU att som

mellanöl, 18inköpsåldem förbordehellermyndighetsåldem. Inteändringen av
försälj-vidänserveringålder vidlägre restaurangtillämpaår, Attändras. en

kon-vissunderskerdärkonsumtionenmotiverassystembutik kani attning av
APU.menadetroll,

olovli-syfteuppenbartiinköp attförsökerde göraochOnyktra sompersoner
ansåg APU.inköp,nekastidigare,precisskall,vidareförsälja somvarornagen

1955,sedantillämpatsomfattningolikaispärrförfarande,detgällerVad som
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föreslog dåAPU, fördelar ochvägt nackdelar varandra, det skulleman mot att
avskaffas och legitimationskontroll därför endastatt skall ske för upprätthållaatt
ålderskontrollen.

APU behandlade också frågan systcmbutikemas öppettider och ansågom att
dessa fortsättningsvis böräven regleras i lag och föreslog bestämmelsernaatt
skulle utformas enligt då gällande praxis för öppethållande dvs. mellan kl 9 och

på18 vardagar, mellan 9 påoch 13 lördagar och helt vissa helgdagsaftnar.stängt

Inköpsregistrering

APU lät genomföra med registrering samtliga inköp iett systembutikemaprov av
i Gävleborgs län åttaunder månader 1967. Syftet få statistiska uppgifterattvar

olika befolkningsgruppers åldersgruppersoch inköpsvanor. Detta skulleom ge
utredningen såkunskaper kommande förslag skulle kunna baserasatt inte endast
på också vetande. Gävleborgs län valdestro utan det skälet det i olikaattav

ansågsavseenden Mini-S verige.utgöra Mätningsresultat därifrånett betraktades
därför representativa för hela landet.som

För varje kund registrerades uppgifter identiteten och inköpet, fördelat påom
olika varugrupper.

Resultaten registreringen stördes många bodde i gränstraktemaattav av som
till andra län föredrog och handla föröver gränsen undgåatt registering-attresa

Resultaten ocksåstördes många genomresande, stockholmareatten. t.ex.av
till fjällen, gjorde sinaväg inköp i Gävleborgs län. Dessutom led registreringen av

den allmänna bristen fick information människorsatt inköp änman mera om om
deras konsumtion.

APU sade i sitt betänkande värdet allmän inköpsregistreringatt ärav en
beroende i vilken mån de erhållna uppgifterna kan användas grund förav som
olika alkoholpolitiska åtgärder. Fördelarna måste dock de kostna-vägas mot stora
der det gäller, menade och avslutade med: Enligt APU:s mening deärman
fördelar står vinna såinte de motiverar kostnaderatt det formatstora attsom av

här kommer uppstå.attsom
Någon avsikt alkoholpolitiska effektermäta registreringssystematt hadeettav

APU inte. sinI sade dock några nämnvärda positivarapport alkoholpoli-attman
tiska effekter inte kan vinnas sådantett system.av

Mellanölet

Mellanölsförsäljningen hade ökat kraftigt sedan tillkomsten 1965 och bidrog till
den totala alkoholkonsumtionen kraftigt.att ansågAPU mellanölet fram-steg att

förallt orsakat skador bland ungdomen.
Enligt APU:s mening sådant,läget det fordrasär kraftfulla åtgärder föratt att

stävja missbruket öl hos framförallt människor, sade och slog fastav unga man
det inte räckte med undervisning och information.att måste ocksåMan tillta

restriktioner.
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frånsänkasalkoholhalt skulletillåtnaåtgärd blev högstatillförslagAPU:s att
attrak-mellanöletsminskatillsyftade främstFörslagetviktprocent.3,6 till 3,0 att

berusningsmedel.tion som
riksdagsbe-förklaraövrigtförslag ialltså innan APU:svåren 1976,Under var

inteviktprocent2,8alkoholhaltmed högre änölriksdagenbeslöthandling, att
mellanölsförbudet.s.k.detjuni 1977,efter den 30handelfå allmänsäljas iskulle

mål alkoholpolitikenförtillförslagAPU:s
uppfatt-APUuttryckteförslagochbedömningarför sinautgångspunktSom en
flertaletifrånutgå detmåstealkoholpolitikrealistisk att storainingen att man en

dessaflertaletfrånavstå det. Förvill ärintealkohol ochanvändersvenskar
obetydli-medskaderisker elleranvänderdenjutningsmedeldrycker utanett som

funktionerockså positivafyllerAlkoholdryckerna att t.ex.skaderisker. genomga
emellan.människorunderlätta samvaro

slag,olikaskadoralkohol leder tillmissbrukstår klartdetSamtidigt att avav
samhälletuppgift försjälvklarsamhället. Det attför ärsåväl enskildaför ensom

sådanSkadornaverkningar.dessa ärdrabbasmänniskorvård avta avsomom
vilketdem,efter förebyggamåstesamhället strävaAPU, attbetydelse, sade att

l800-talet.också sedan mittenskett av
alkoholpolitikmål för samhälletsmenade APU,möjligt,inteDet attär som

fåhelleråtgärder inteingripande kanAlltföravhållsamhet.fullständigsätta
Grundläg-genomföras.för kunnaopinionenallmännastöd i dentillräckligt att
alkoholva-återhållsammaåstadkommaiställetbörmålformuleringgande attvara

konsumtionförsöka motverkainriktasdärförAlkoholpolitiken bör att somnor.
från alkoholför avhållsamhetverkaochbrukvanemässigtellerberusningmedför
graviditet, iriskfylld, undersärskiltalkoholförtäring ärdär t.ex.situationeri

uppväxttiden.underochbilkörningmedsamband
alkoholen. Manavglorifieraalkoholpolitiken börmål för attsärskiltEtt vara

uttryck förochdrickandet attattityder förhärligarmotverkabör som gersom
ochönskvärdfint ochi olika sammanhangalkoholkonsumtion är omgersom

därTV-program,kritiskstarktstatustänkande. APUmedalkoholen mot manvar
APUvarnadeSamtidigtverkligheten.förvanskad bildidealiserad ochen avger
ökadlångt,förgåralkoholenavglorifierai syfte t.ex.för genomattatt man

alkoholvaroma.informationeneller itillgänglighet om
bl.a.:APUnämndedelmål för alkoholpolitikenviktigaSom

uppväxttiden.underförekommerbetydelsenågon konsumtionAtt av0

skadeverk-alkoholensgoda kunskaperharochalla ungdomarAtt omvuxna0
ningar.

dryckerna.alkoholsvagareinriktas dekonsumtionenAtt0

umgängesformer.ochalkoholfria miljöerförverkaAtt0
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Att motverka hembränning, smuggling, langning och illegal alkohol-0 annan
hantering.

åtgärderFörslag till

APU föreslog, vad bl.a.utöver är nämntsom ovan,

väsentliga insatser vad gäller undervisning och information,0

utökad forskningsverksamhet,0 en

stöd till nykterhetsorganisationer och andra organisationer verkar för att0 som
genomföra alkoholpolitiska program,

ändrade regler för prissättning och beskattning spritdrycker och vin,0 av

förbud reklam och marknadsföring alkoholdrycker,mot0 av

förbud dricka spritdrycker, vin och starköl allmän plats,att0

flyttning de alkoholpolitiska frågorna från Finansdepartementet till0 en av
Socialdepartementet,

inrättande alkoholpolitiskt råd med uppgift samordna insatserett att0 motav
alkhoholmissbruk samt

sammanslagning Vin- Spritcentralen och Systembolaget.0 av

Remissbehandlingen

APU sitt slutbetänkande under hösten 1974. Betänkandet remissbehandla-avgav
våren Mångades under 1975. remissinstansema kritiska APU:smotav var

förslag. Invändningama gällde framförallt förslagen den allmänna inriktning-om
alkoholpolitiken, ansågdär flera såg förAPU begreppetsnävtatten

alkoholpolitik. ocksåKritik framfördes förslagen organisatoriska föränd-mot om
ringar, beskattningen, åldersgränsen och mellanölet. fickDäremot APU stort

för sina förslag beträffande insatser för forskning, undervisning ochgensvar
information.

Med anledning remissutfallet och rad förslag, fördes fram iav en nya som
remissvaren, tillsattes i februari 1976 beredningsgrupp, fick i uppdrag atten som

grundval APU:s betänkande och rernissbehandlingen därav redovisa ettav
underlag för regeringens ställningstagande frågoma.till de alkoholpolitiska Be-
redningsgruppen knöts till Socialdepartementet fick ocksårepresentationmen
från andra berörda departement.

1.1.8 Lag handel med drycker 1977om
APU:s och beredningsgmppens arbete utgjorde förgrunden de lagändringar och
det samlade alkoholpolitiska riksdagen fattade beslut 1977. Iprogram som om
formuleringen går i väsentliga stycken APU:s linje.programmetav man
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alkoholpoliti-svenskadengrunder förfastställdes deriksdagsbeslutenGenom
gäller.fortfarandeken, som

totala,denbegränsamåletövergripandeskall detbesluten attEnligt vara
missbrukettillbakadärigenomalkoholkonsumtionen för trängaalltför höga att
vetskapenmålsättning liggerför dennagrundalkoholskador. Sommotverkaoch
och alko-alkoholkonsumtionenmellansambandföreliggerdet näraettattom

blivitdebattenalkoholpolitiskai denharomfattning. Dettaholskadomas senare
totalkonsumtionsteorin.kallat

åtgärdersocialpolitiskaframföralltnåsmålet skallövergripandeDet avgenom
ochopinionsbildande arbeteochinformationsinsatserslag,olika genomgenom

områdenexempeltillgänglighet. Somalkoholensbegränsning somaven
systembutikemasåldersgränser,prispolitiken,tillgänglighetenpåverkar nämns

etableringspolitiken.ochöppettider
tidigarefleradrycker LHD,medhandel ersatteLaglagen,Den omnya

spritdrycker,försäljninggällerRusdrycksförsäljningslagen. Denbl.a.lagar, av
alko-och andraläskedryckerlättöl,alkoholdryckeroch ölstarkölvin, samt

drycker.holfria
alkoholdrycker,föreslagna begreppenAPUanvänder delagenDen avnya

utskänkning.ochutminuteringrusdrycker,stället föriserveringochdetaljhandel
år, med20bibehållen åldersgräns,gällervadlinjeAPU:sgickLagstiftaren

hållfrån olikaförslagetställning tillmedbordemotiveringen vänta att taatt man
mellanölsförbudet. Deterfarenheterår avvaktanitill 18sänkning avenom

julifrån den 1977.lbortspårrförfarandetbeträffandeockså togsgjorde somman
ålderskontroll.förendastdärefterLegitimation krävs

frånårs visst1977 reforminnebaretableringspolitiken avstegettVad gäller
butiksetableringrestriktiv ärvisserligenkonstaterades attförslag. DetAPU:s en

allmänhe-tillockså skallhänsynskälalkoholpolitiska tasattmotiverad menav
ökningvissinnebarRiksdagsbeslutetservice.krav attberättigade aventens

stånd.tillborde kommaetableringstakten
i lag. DenreglerasskulleöppettidersystembutikemasföreslogAPU nyaatt

Systembola-i ställetsådana ankommerregler. Detinnehåller dock ingalagen
dockförutsättesDet attskallbutikerna öppna.själv bestämma närget att vara

kommerpraxis inteförhållande tidigare atttillförändringar ipåtagliganågra
genomföras.

begränsningmedel förviktigti fortsättningenskallPrissättningen ettäven vara
fortlöpandenivå ochhögrelativthållasskallPrisernakonsumtionen. enav

förförslagAPU:s nytt systemprisutvecklingen. ettallmännatill den omanpassas
dock.avvisadesprisändringarochskatte-

alkoholdryckermarknadsföringochreklamförbudförslagAPU:s mot avom
tobaksreklam.fråganbehandladeredanutredningtill denöverlämnades omsom

betänkandesittalkoholreklamutredningen. Iochdå Tobaks-Den namnetantog
förblev1978novembeririksdagsbeslutEnligtförbud.förslagetavvisade den om
bl.a.beslötsSålundabegränsning. attstarkmed kravtillåten, dockreklamen
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måttfullhetsärskild skall iakttas och annonsering endast tillåten i facktid-äratt
skrifter riktar till återförsäljare.sigsom

fick inteAPU heller gehör för sitt förslag förbud förtäring alko-motom av
holdrycker allmän plats.

Socialstyrelsen tilldelades det centrala myndighetsansvaret för de alkoholpoli-
frågorna,tiska föreslagit.APU Reklam- och marknadsföringsfrågorna ficksom

dock Konsumentverket för. Förslagen sammanslagning Vin-ansvaret om en av
Spritcentralen och Systembolaget och inrättande rådalkoholpolitisktettom av
gick inte igenom. beslöts,Däremot beredningsgruppens förslag, tillkoms-om

Socialstyrelsens för alkoholfrågor.nämndten av

SAMO1.1.9

Den alkoholpolitiska debatten livlig under slutet 1970-talet. Det förekomvar av
tydliga tecken svängning till restriktiv inställning alkoholfrågor-tillen en mer

allmäntMer hävdades den s.k. totalkonsumtionsteorin, sambandsätter ettna. som
mellan totalkonsumtionen och missbrukets omfattning. Fler tidigareröster än

åtgärderhöjdes för förebyggande och förslag registrering påinköpenom av
Systembolaget, ransonering alkoholdrycker och lördagsstängda systembutikerav
framfördes i debatten.

månadI maj 1980 tillsatte regeringen samordningsorgan, SAMO, förett
alkoholfrågor. I detta ingick statssekreterama i departement berörda alko-av
holfrågorna föroch cheferna Socialstyrelsen, Skolöverstyrelsen, Rikspolisstyrel-

och Generaltullstyrelsen.sen
fick åtgärderSAMO bl.a. i uppdrag för begränsa konsumtio-övervägaatt att

och därmed missbruket alkohol, åtgärder för minskaövervägaatt attnen av
alkoholens tillgänglighet åtgärder påverkaoch för attityder och värderingar tillatt
alkoholbruket. ocksåMan fick i uppdrag utreda tekniskade förutsättningarnaatt
för införa registrering alkoholinköpen och ransonering alkoholvaroma.att av av

vårdsidanVad gäller fick bl.a. i uppdrag utreda hur samhällets olikaattman
insatser bättre skulle kunna samordnas.

Uppdraget hade klart restriktiv inriktning såoch uppfattade också SAMOen
sin uppgift. SAMO arbetade under 1980 och 1981. I första i decemberrapporten
1980 framförde några förslag, riksdagen fattade vårenbeslut 1981.man varom

gällde framföralltDet med lördagsstängda systembutiker underprov sommaren
straffskärpningar1981, för bl.a. gåva lånhembränning och och alkohold-att av

till årryck ungdomar under 20 skulle bli straffbart. Motivet för det attsenare var
fåytterligare hindra ungdomar tillgång till alkoholdrycker och underlättaatt att

för polisen få fram langningsmål.bevis i Beslutet innebar inte det skulleatt att
förbjudet bjuda ungdomar alkohol. Vad gäller lördagsstängningenattvara

hade majoritet inom uppfattningen sådanSAMO skulle leda till bl.a.atten en
minskad konsumtion, minskat missbruk och minskad brottslighet.

sitt arbete utgick frånI SAMO det övergripande alkoholpolitiska målet att
begränsa den totala konsumtionen. SAMO konstaterade de viktigaste vägarnaatt
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därvid minska alkoholens tillgänglighet information,och utbild-är att att genom
påverkaning och opinionskapande arbete söka alkoholvanoma.

åtgärderErfarenheter tidigare alkoholpolitiska visar det möjligtäratt attav
åstadkomma återhållsamma alkoholvanor begränsa tillgången,attmer genom

Påkonstaterade vidare. detta området ibehandlade SAMO stort settman samma
frågor APU och redovisade i det uppfattningar. Detta gälldenärmastesom samma
framförallt beträffande prissättningen och etableringspolitiken. SAMO menade

etableringstakt årsden följd 1977 beslut, och i månvissatt som var en av som
från något.avvek APU:s förslag, för hög och borde dämpasvar

åldersgränsemaSAMO betonade vikten diskutera dessa skallutan attav var
alltså inte från fråganligga. Man den 1977 vilande 18-års-20- ellertog upp om

för fråninköp i systembutik. Man däremot förslag den allmännagräns tog ettupp
debatten obligatorisk legitimationskontroll för alla kunder i systembutikema.om
Tanken bakom förslaget skapa för ålderskontrollengarantier iakttogs.att attvar

ålderskontrollSAMO menade emellertid lagregel obligatorisk inteatt en om
skulle upplevas meningsfull bred allmänhet och avvisade därförsom av en
förslaget.

påtalade ålderskontrollenSAMO brister i livsmedelsbutikemas ölförsäljning
påminde branschen säljaoch det har inte öl till ungdomar under 18attom ansvar

ar.
överlåtelseSAMO konstaterade olovlig alkohol, särskilt till ungdomar,att av

alkoholpolitiska problemen. Förutomde förslagde fickär ett storaav man
skulleigenom 1981 föreslog langningen i informations-att stort utrymmeman

fortsätta intensivainsatserna och polisen skulle sin satsning langningen.att mot
lördagsstängdautvärdering medFör systembutiker tillsattesprovetav en

särskild Utvärderingens syftearbetsgrupp. reda försöket lett tillatt tavar om
några fråga alkoholkonsumtionen,förändringar i omhändertagandet.ex.om av

Även eventuellaberusade viss brottslighet. såsomeller oönskade effekter, ökad
Utvärderingen klar dålangning, skulle beröras. inte SAMO i slutet 1981var av

avslutade sitt arbete konstaterade dittills hade ingenting kommitattmen man
fram motsade lördagsstängning haft effekterskulle de positivahaattsom som

förutsåg dåSAMO framförde fannsförslaget. menade det starkaSAMO attman
införaskäl lördagsstängda systembutiker.att permanent

SAMO behandlade från alkoholfrågorförslag nämnd förSocialstyrelsensett
förbudgenerellt marknadsföring alkoholdrycker. Nämndenmotom var nega-av

tiv till den verksamhet de utländska ombud bedrev ivin- och spritproducentemas
Sverige. SAMO framhöll betänkligheter verksamhetergivetvis hadeatt motman

syftar till öka försäljningen finns fleraalkoholdrycker detatt attsom av men
faktorer talar marknadsföringsförbud.generellt Bl.a. ställde sigmot ettsom
SAMO till sådanttveksamt möjligheterna kontrollera efterlevnadenatt ettav
förbud.

Då måstedet gällde begränsning tillgängligheten framhöll SAMO attav man
åtgärder ocksåvidtaga den s.k. oregistrerade försäljningen. framhöllManmot att
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legala införseln i samband med utlandsresor intebegränsningar denvissa av
föreslånöjde sig med Generaltullstyrelsen skulle intauteslutasborde att attmen

ocksåhållning etablering färjelinjer. SAMO menadetillrestriktiv av nyaen mer
för förbud försäljning snabbvin-alkoholpolitiska skäl taladestarka ett motatt av

måletförsäljningen motverkade begränsa den totalaomfattandeDen attsatser.
vårensade Riksdagen avvisade dock 1981alkoholkonsumtionen, man. en propo-

snabbvinsatser.förbudsition motom
frågoringående informationbehandlade och opinionsbildandeSAMO om

råder,begränsa alkoholkonsumtionen. Det menadeinsatser väg attsom en
åtgärdermellan detta slag insatser och olika förSAMO, sambandnära attett av

Om allt fler människor blir medvetna alkoholenstillgängligheten.begränsa om
också få förståelsemöjligheten för restriktioner inegativa konsekvenser ökar att

måste såsade och fortsatte: Samhället konsekventalkoholpolitiken, ageraman
råder budskap informationen förmedlar och alkohol-samklang mellan detdetatt

förde fram, och det delvis beslutadespolitiken övrigt. de förslagi Av somman
alkohol-SAMO fortfarande arbetade, bred aktivitet kringunder tiden var enom

mångadrogfrågoma informationsinsatser inom försvaret, däri skolan,och ung-
bamhälsovår-alkoholdebut, utbildning personal vid mödra- ochdomar singör av

ocksåtrafiken. föreslog ökade medel tillaktioner onykterhet i Manden och mot
opinionsbildande insatser och betonade bety-Socialstyrelsen för samordning av

därifrån. Ocksådrogmissbruk bedrevs vad gällerdelsen de insatser mot somav
utbildningsinsatser sammanfaller SAMO:s förslag tillinformations- och stora

delar med APU:s.
tekniska förutsättningarna förhade särskilt uppdrag utreda deSAMO attsom

uppdrogs särskildinföra registrerings- och ransoneringssystem. Detatt en
fråga. efter fullgjort arbete beskrivsutreda denna I expertens rapportexpert att

från SAMOmycket enkla till, för den tiden, mycket avancerade.olika lösningar
konstateradekommenterade i sitt betänkande inte änexpertrapporten att manmer

såvälgenomföraoch administrativ synvinkel fullt möjligtdet teknisk attatt varur
redovisade ingenregistrering alkoholinköpen. Man däremotransonering som av

sådanauppfattning det alkoholpolitiska värdet system.om av
vårdsidan ökade insatser för tidig hjälp, bättreVad föreslog SAMO attavser ge

vårdinsatsema till de kvinnliga missbrukamas behov, förstärkninganpassning av
eftervårdande genomgått behandling och bättreinsatserna för dem,de somav

vårdsystemets olika delar.samverkan mellan
uttalanden. Vad gällerför sina förslag och för sinaSAMO fick gehörstort

lördags-påtagliga effekten beslutetblev dendetaljhandeln permanentmest om
från fick förtydli-detaljhandeln desystembutikema juli 1982. Förstängning av

försäljningsbestämmelsematillämpningengjorde beträffandeganden SAMO av
målenockså blevtill de alkoholpolitiskaSAMO bidrogbetydelse. attstor mer

målen nåbåde medlenformuleringar vad gäller ochkända sina klarare attgenom
dessa.
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Socialstyrelsens idéprogram och1.10
handlingsprogram 1988-1989

Sverige tillsammans andra länder inom WHO:s1984 med 30änantog mer
minska alkoholkonsumtio-europaregion hälsopolitiskt dokument bl.a.ett attom

år Våren fattade riksdagenmed minst 25 till 2000. 1985 beslutprocent ettnen
Utvecklingslinjeranledning proposition för hälso-med regeringens ochav

sjukvården mål. har fastställtsmm. ställa sig bakom detta Detatt attsenare
utgångspunkt.årsminskningen skall ske med 1980 konsumtion som

procent-målet förstSocialstyrelsen fasta 25 och utarbetade idéprogrametttog
hundra organisationer och myndigheter yttrade sig 1989än över.som mer r

åtgärderförslag till nåarbetet resulterat i handlingsprogram med förhade ett att
årsmålet. finns koppling alkoholpolitiskastark till 1977 reform,I programmen en

vår ocksåfortfarande grunden för arbetet. Man ansluter sigsäger utgörsom man
delmåltill Till dessa formulerade Socialstyrelsende APU. ytterli-angavs avsom

två delmål ansåg uppnånödvändiga förutsättningar för 25attsom man varagare
procent-målet. Dessa var:

alkoholkonsumtion betraktas folkhälsoproblemverka för högAtt att ett0 som
prioritetalkoholpreventiva hög vid planering insatseroch att gesprogram av

sjukvård.såväl hälso- ochinom socialtjänst som

alkoholfrågan aktualiseras och alkoholpolitiskaverka för diskussionerAtt att0
samhällslivet.förs inom alla delar av

Från 1980-talet ökade alkoholkonsumtionen, framföralltmitten konsumtionenav
några år följt nedåtgåendeefter hastarköl, bland ungdomar trend. Motattav en
regeringensSocialstyrelsen uppdragbakgrund därav fick i september 1988 att

åtgärderföreslåregelverk iinom för gällande syfte minska alkoholensattramen
tillgänglighet i ungdomsgrupperna.

blandalkoholkonsumtionenVad gäller ökningen ungdom Socialsty-satteav
tillgänglighetensambandrelsen denna i bl.a. med alkohol hade ökat.att

Antalet alkoholserveringsställen betydligt samtidigttid ökatunder somsenare
mångaverksamheten i fall ungdomsinriktad. Man fann vidareblivit attmer

åldersgränsema inte efterlevdes särskilt vid ölförsäljningeni tillräcklig igrad
ålderskontrollenlivsmedelsbutikema. förordade tillämpning iMan skärpt aven

såväl i livsmedelsbutikema och i systembutikernaserveringsställena samtsom
tillståndsprövning tillstånd.skärpt och tillsyn lämnadeöver

någratill Socialstyrelsen inteMed hänsyn uppdragets formulering föreslog
författningsändringar till bryggeriernas tilldirekta uttryckte tveksamhet rättmen

åldersgränsen servering börviss partihandel och menade för restaurangatt
lika gäller imed den systembutik.vara som

Folkhälsopropositionen1.1. 1 1

frågorna samband med övriga folk-Regeringen de alkoholpolitiska itog upp
framhåller målethälsofrågor års för deni 1991 folkhälsoproposition. Man att



30 Svensk alkoholpolitik bakgrund och nuläge-

alkoholpolitiken fortsättningsvissvenska skall minska den totalaäven attvara
alkoholkonsumtionen för därigenom begränsa alkoholens skadeverkningar.att

aktiv prispolitikDetta skall bl.a. ske och det restriktionssys-attgenom en genom
upprätthålls.kringärdar hanteringen alkoholdrycker Avsevärt störretem som av

utifrånvikt skall läggas vid förebyggande insatser folkhälsoperspektiv. Manett
måsteprinciperna för folkhälsoarbetet lokaltbetonar byggaatt engagemang,
Åtgärdersektorsgränser. för minska konsumtio-kunskap och samarbete över att

alkohol skall prioritet.högnen av ges
Riksdagen godkände de föreslagna riktlinjerna för den framtida alkoholpoliti-

Påken. centralt plan inrättades myndighet, Folkhälsoinstitutet, med uppgiften ny
frågorna utifrånalkoholförebyggandedriva och samordna de folkhälsoper-att ett

spektiv.

Drogförebyggande arbete12

definierades innefattar alla socialpolitiskaAlkoholpolitiken, den APU, desom av
påverka såvälinsatser har till syfte alkoholkonsumtionen, dvs. prispolitik,attsom

åtgärderförsäljningsregler och andra begränsar alkoholens tillgänglighet,som
information, opinionsbildning, föreningslivetupplysning, stöd tillsom m.m.

års årAlltsedan 1954 reform har betydande belopp varje i statsbudge-satts av
Ävenför den insatser. inom landsting och kommuner harten typensenare av

drogförebyggande arbete. vissa fall statligabetydande I harsatsatsresurser
frånmedel tillsammans med medel landsting kompletteratoch kommunala var-

andra i projekt.samma
Informationsarbetet accentuerades kraftigt i samband med genomförandet av

alkoholfrå-1977-års alkoholpolitiska reform. Enbart Socialstyrelsens nämnd för
åren drogfö-disponerade under sin tid, 1978-1985, 100 miljoner kr för olikagor

budgetåretrebyggande insatser. 198081 uppgick det statliga stödet för alko-För
frånoch narkotikainformation, inklusive vissa medel allmänna arvsfondenhol-

Systembolagets alkoholinformation, till drygt 86 miljoneroch kr.
årsatsningar uppskattats till 30-50 miljoner 1982.Kommunernas har krgrovt

pågick verksamhet för förebygga alkohol-I 80 kommunernaöver procent attav
pågickhälften drogpolitiska ochskador. I alla kommuner arbete med programav

råd.drogpolitiskalokala
Även landstingen satsade förebygga skador alkohol delatt genom som en

hälsovårdsprogram.förebyggande Cirka 20 miljoner kr satsades sammanlagtav
i Landstings-landstingen 1983 droginformation. Vid denna tid tillkominom

FA-projektet Föräldrarförbundets regi, och med stöd Socialstyrelsen det s.k.av
och alkohol.

drogförebyggande verksamhet riktats bl.a.Det statliga stödet till har som
områdeför insatser inom arbetslivets och insatser i skola ochorganisationsbidrag

bostadsområden, till kamratstödjande insatser. Särskilttill invandrargrupper samt
målgrupper varit kvinnor ochprioriterade har ungdomar.
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årligasidan löpandeVid de satsningama särskilda kampanjer in.har sattsav
Våren 1980 startade kampanj fick Aktionsedermera droger.namnet moten som

startade bred satsning överlåtelse alkoholdrycker tillDen ungdom.motsom en av
förbereddes förDen arbetsgrupp med företrädare Socialdepartementet,av en

Rikspolisstyrelsen, rådet,Socialstyrelsen, Systembolaget, Brottsförebyggande
dåvarande ungdomsråd,Skolöverstyrelsen, Statens Svenska Kommunförbundet
och CAN. Syftet minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar under 20attvar
år. skulle ske bl.a. tillåtande attitydemaDetta ändra deatt genemotgenom
överlåtelse Målgruppen föräldrar,alkohol till ungdomar. andra anhöriga,av var

självakamrater och ungdomarna för öka deras insikt alkoholproblemen.att om
Aktionen fick förlängdes tiden jämförtbreddat uppdrag och i med vadett som

målsättningen debutåldemursprungligen tänkt. blev bl.a. höja förDen attvar nya
alkohol; stimulera till lokala aktioner droger skapa massivmot attatt samt en
opinion langning. Aktionen avslutades 1982.mot sommaren

Som ytterligare exempel särskilda statliga drogförebyggande satsningar
sk Beredningsgruppen för Opinionsbildningkan den BOMAN-gruppen;nämnas

Alkohol och Narkotika. bildades 1986 särskild beredningsgruppMot Den som en
rådtill regeringens alkohol- och narkotikapolitiska för intensifiera ochöver,att se

opinionsbildande insatserna. Arbetet inriktades främst ungdomarutveckla de i
åldersgruppen år. arbete15-20 BOMAN-gruppens avslutades i januari 1989.

till BOMAN-gruppen bredareSom direkt startades ocharvtagareen en ny
aktion kallade sig Athena. Gruppen likartaddroger. Den hademot en samman-

års någotsättning aktion, bredare. Athena till uppdrag1980 hade bl.a.som men
såväl ansvarigasamordna organisationers myndigheters insatser tillatt som en

tillfällig, satsningnationell aktion. skulle komplettera detDet extraenvar som
drogförebyggande myndigheterreguljära arbete och organisationer bedrev.som

långsiktigthuvdmål förAthenagruppen hade arbete minskaatt starta ett attsom
undomar fåungdomars alkoholkonsumtion; öka andelen inte dricker ochsom

tillbidraövriga ungdomar dricka mindre ungdomar mellan 20 ochattsamt attatt
år alkoholkonsumtion enlighet procent-målet.i med24 minskar sin 25 Athena

ocksåhade inriktning HIV-området. arbetade fram tillnarkotika- och Gruppen
halvårsskiftet 1991.

Nuvarande sammandrag1.2 alkoholpolitik i

målSyfte och1.2.1

framgått det tidigare den gällande alkoholpoliti-Som lade riksdagen 1977 fastav
grundar sig följande utgångspunkter:ken. Den bl.a.

avstå frånflertalet i landet de inte vill det.Att här använder alkohol och attvuxna

missbruk och skador.med användning alkohol följer risk för beroende,Att0 av

och dessacirka 10 befolkningen storkonsumenterAtt är attprocent svarar0 av
för ungefär hälften alkoholkonsumtionen.av
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medicinskasociala ochlandetsalkoholmissbruk störstaAtt är ett avav0
missbruk och tillandra slagsådant missbruk ofta leder tillochproblem att av

brottslighet.

i landetalkoholkonsumtionenmellan totalasamband denklartdet finnsAtt ett0
Från normal-ledenalkoholskadoma.missbruket ochomfattningenoch avav

skador.Missbruk leder tillmissbrukare.rekryteraskonsumenter

sådannå begränsningåtgärdermål med olikafrämstaAlkoholpolitikens är att en
alkoholmissbruketbidrar tillalkoholkonsumtionen trängstotaladen attsomav

Sveri-tidigare harmotverkas. Somdärmedalkoholskadornaoch nämntstillbaka
alkoholkonsumtionen medår minskaWHO-målet till 2000sig tillanslutit attge

utgångspunkt.års konsumtion1980med25 procent som
delmål gäller bl.a.:Som

uppväxttiden,underförekommeralkoholkonsumtionatt0

under gravi-arbetslivet ochsåsom i trafiken, isituationeravhållsamhet i vissa0
ditet,

drycker,konsumtioneninriktning svagareav0

verkningar,alkoholensoochungdomarkunskaper hosgoda vuxna om0

berusning,motverkaråterhållsamma alkoholvanorskapaatt som0

alkoholhanteringillegalmotverka samtatt0

alkoholen.avgloriñeraatt0

Åtgärder1.2.2

Åtgärder målkonfliktertill denå målen balanseras med hänsynför att som
alkoholkonsumtionen kansyfte begränsarestriktivitet iföreligger. Alltför attstor

ocksåbeskattning kanAlltför höghantering.illegalmålet motverkahämma att
hantering.illegalmotverka arbetet mot

sådana flertaletåtgärderna skallutgångspunktallmänEn är att som avvara
för vinnaförutsättningmeningsfulla. Dettauppfattas är attkonsumenter ensom

alkoholpolitiken.förtroende för
målen olika slag.nå alkoholpolitiskaåtgärder för de ärSamhällets att av

alkohol-resultatochverkningaralkoholensanslås forskningförMedel avomom
opinionsbildande arbeteföromfattandefinnsåtgärder. Detpolitiska ett program

skadeverkningar. Dessutomalkoholensinformationutbildning ochföroch om
alkoho-till begränsahand syftari förstabestämmelserantaldet attfinns ett som
ungdo-skyddaspeciellt avseddaåtgärdernaMångatillgänglighet. är attlens av

mar.
tillstånd. Framställ-fordrasalkoholdryckerförsäljningochtillverkningFör av

tillstånd.tillåtendockmaltdryckbruk vin och ärhemmet för utanning i eget av
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alkoholpolitik delviktigaste styrmedlen i svenskdeEtt är att storen avav
ägda monopol-hanteringen spritdrycker, vin och starköl har lagts statenavav

Åtgärderna uppnåsyftar enskilda vinstintresset ochtill begränsa detföretag. att
försäljningenåterhållsam för skerförsäljning. Samtidigt skapas garantier atten

handel med alkoholdryckervilket lagen föreskriver. Enskildmed socialt ansvar,
tillstånds-från tillsynsregler.sida ochstyrs statens genom

hållsalkoholdryckema. Prisetviktigt styrmedel prisetEtt ärannat genom
sånivå. det främjar försäljningenpå Skatten differentierasbeskattning hög atten

fastställdes riks-Gällande beskattningsreglerdryckema.de alkoholsvagare avav
från Alkoholskatteutredningen.på grundval förslag1992dagen av

försäljningsregler och rikt-begränsas vidareTillgängligheten genomgenom
Åldersgränsemaöppethållandetider.företablering systembutiker ochlinjer för av

år för försäljning öl i livsmedels-år för försäljning i systembutik och 1820är av
Åldersgränsemaåldern för serveringgällerbutik. Den även restaurang.senare

riksdagen. Riksdagen slog fast medvåren i regeringen och ibehandlades 1991
bibehållas20-årsgränsen skall i systembuti-45,klar majoritet, 250 röster mot att

kema.
påverkad alkoholfår märkbartinte säljas till denAlkoholdrycker ärsom av

då särskildfinns anledningberusningsmedel eller deteller att antaga attannat
någon.tillhandahållasolovligenavseddär attvaran

systembutiker Systembolaget enligt bestämmelserbeslutasEtablering avav
butiksnätetutbyggnad sker med iakttagan-meddelar. Bolagetsregeringen avsom

Målet finnasalkoholpolitiken. det skallårs riksdagsbeslut1977de är attomav
begär sådan butik och harcentralorten i varje kommun,systembutik i som en som

befolkningsunderlag.tillräckligtett
Systembolaget. Om bolagetöppettider bestämsSystembutikemas övervä-av

skall detta underställas regering ochöppettidemaändringarväsentliga avger
riksdag.

Åt-vid marknadsföring alkoholdrycker.måttfullhet skall iakttasSärskild av
elleruppsökande till bruk alkohol.får påträngande,integärder uppmana avvara

i radio och iförbjudet TVAnnonsering spritdrycker, vin och starköl är samtom
Måttfull marknadsföringtidskriftertidningar och riktar sig till allmänheten.som

systembutiker och An-får försäljningsställe,förekomma dvs. i restauranger.
Systembolagetockså tillåten i facktidskrifter, förnonsering restauratörer.är t.ex.

olämpliga marknadsfö-uppenbartSprit skyldigaoch Vin AB ingripaär att mot
ringsåtgärder.
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2 Alkoholförsäljningens, alkohol-
konsumtionens och alkohol-
skadomas utveckling i Sverige

Inledning2.1

Alkoholförsäljningen används ofta mått den totala alkoholkonsumtio-ettsom
storlek och förändringar i denna. ocksåMen den intressant på grundärnens av

det samband finns mellan förändringarna i den totala konsumtionen ochsom
förändringarna såi alkoholmissbruket, detta avspeglas i olika skador. Ensom

påverkarförändring i totalkonsumtionen andelen storkonsumenter, i sin tursom
betydelse för omfattning.har skadomas Forskningsresultat visar rad olikaatt en

sambandskador har med totalkonsumtionen.
den konsumtionUtöver speglas i försäljningsstatistiken tillkommersom

hembränd sprit, lagligt eller olagligt införda alkoholdrycker och hemtillverkat
vin. Omfattningen svårbedömbardenna konsumtion och kan inte hellerärav

frågeundersökningarförutsättas ikomma med de regelbundet genomförs isom
befolkningen. försäljningsstatistiken redovisad konsumtionI i avsnitttas upp
2.5 och i bilaga betänkande.7 i detta

finns anledningDet dock förändringarna i den icke statistikfördaatt anta att
konsumtionen inte omfattande försäljningssiffroma kan användasär än attmer

mått faktiska konsumtionsförändringarnade från år år.tillettsom
få uppfattning alkoholkonsumtionensFör utveckling och omfattningatt omen

resultateni olika befolkningsgrupper hänvisad till från frågeundersök-är man
Sådananingar. har under många år årskursernagenomförts eleverna ibland sex

och nio i grundskolan, bland värnpliktsinskrivna och i urval i befolkningenmän
åldersklassemaeller i de i befolkningen. Respektive undersökningsserieyngre

har i genomförts likartat från år, vilket det möjligtstort sätt görett att
beskriva utvecklingen.

Några data visar omfattningen det alkoholmissbruket ellertotala detsom av
totala antalet alkoholskador inte tillgängliga. Frågan alkoholmissbruketsär om
omfattning berörs i avsnitt 2.2.3 och i bilaga betänkande. försök9 i detta De som
gjorts uppskatta antalet har inte framgångsrika.varit särskilt Vad framföratt som
allt finns tillgå uppgifter främst medicinska, alkoholrelateradevissa,äratt om
skador. i påSärskilt dödligheten levercirrhos indikatorhar miss-använts som
bruksutvecklingen. alkoholrelateradeAndra dödsorsaker alkoholism, alkohol-är
psykos, alkoholförgiftning och bukspottkörtelinflammation pankreatit. Motsva-
rande sjukdomsdiagnoser också Från sjukvår-har redovisats för landet.delar av

också frånden finns bl.a. uppgifter antalet utskrivningar sluten psykiatriskom
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år,och, för vissa antaletmed alkoholrelaterade diagnoservård patienterav
inneliggande viss dag.en

påverkasalkoholskadornaregistrering uppgifterInsamling och av enav om
förändringar i statistiken ochupphov tillolika faktorer kanmängd gesom

svårigheter tillförsvåra riktiga slutsatser. Dessamöjligheterna dradärigenom att
någorlunda korrektsifferserierna kunna förmedlaredovisadebedöms detrots en

utvecklingen.bild av
alkoholutvecklingen i Sverige. delkommissionen för Enföljande redogörI det

konsumtion och skadorutvecklingen försäljning,kunskaper harde om avav
på efter det andra världskriget.Huvudinriktningen utvecklingenredovisas. är

metodsvårigheter föreligger vidredogörelse för dedock kortlärrmasFörst somen
konsumtion skador.försäljning, ochmätning av

Metodsvårigheter tillförlitlighetsproblemoch2.2

Inledning2.2.1

fördelad ialkoholkonsumtionen mycketundersökningar visarradEn är snettatt
någotalkohol, mindreMajoriteten använder liten mängdbefolkning. ettenen

något användermängd alkohol och litet antalanvänderantal större ettenpersoner
alkoholkon-mellan 10 och 15runda talmängd. I procentprocentstor avsvararen

frågeundersökningar redovi-50 den i samband medför procentsumentema avca
alkoholkonsumtionen.totalasade

alkoholkon-omfattningen och utvecklingenför bedömningarTill grund av av
uppgifter, insamlade med olikaalkoholmissbruk ligger rad olikasumtion och en

komplex bruk och missbrukspeglande olika delar det totalametoder och av som
syftet bildfall uppgifterna insamlade med det direktaI del ärutgör. att ge enen
frågormissbruk. gäller de alkohol-omfattningen bruk eller Detta t.ex. omavav

frågeundersökningar fall kan uppgifternaställs i surveys. I andravanor som
användningen. Exempel detta uppgifter antaletgälla konsekvenser är omav

delirium eller antalet fylleriomhändertaganden.fall alkoholpsykos tremensav
från undersökningsmetodersjälvklart resultaten olikaegentligenDet är att

det totala komplex bruk och missbruk Denspeglar olika delar utgör.somav
vilken bruk eller missbruk resultaten imetoden bestämmeranvända typ somav

fall uppskattningbästa av.ger en
konsum-Frågeundersökningar surveys används ofta. Men den sanna

frågeundersökningannorlunda den itionsfördelningen änut som svaren enser
någorlunda korrekt bild antalet normalkonsumen-fall denI bästa avger enger.

antalet högkonsumenter och, i det ingenofullständig bildter, närmaste,aven
antalet alkoholmissbrukare.bild alls av

ofta fram till olika bedömningartill olika bedömare kommerorsakenEn att av
också missbruksbegreppet användsalkoholmissbrukets omfattning kan attvara

mellan alkoholmissbruk och alkoholbero-gälla skillnadenolika. Det kan t.ex.
ende.
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olika undersökningsmetoderSammanfattningsvis kan konstatera attman
tillgäng-tillgängliga metoder ochfångar användarkategorier ochin olika attav

underlag föranvändasbrister de skauppenbarauppgifter harliga när som
Vissa metoder bästutveckling.omfattning ochmissbrukets ärbedömningar av

någon kunskapde intealkoholbruket, medansocialabelysa detägnade att ger
metoder eller data kanAndraalkoholmissbruk.omfattningenalls tas somavom

omfattningalkoholmissbruketsbedömningar sägerutgångspunkt för menav
antal.tillfällighetsanvändamasingenting om

Frågeundersökningar2.2.2

människors handlingar ochtillvägagångssättet redaförvanligasteDet att
frågeundersökningarsamhällsvetenskapernafrågaåsikter dem. Inom ärär att

möjliga metoden.många sammanhang den endaivanliga ochmycket
väl verklig-eller mindre denbeskriverfrån frågeundersökningarResultat mer

undersökningenbeskriva. Genomförssyftar tillundersökningarnahet attsom
påjust grunduppkommer felundantag,regelurval, vilket än attärett avsnarare
urval skulleiärju inte säkertsig urval. Detdet ett annatattrör gepersonernaom

frågorna.ingår urval besvarati detde somsom somsamma svar
allabortfallsfelet, har meds.k.fel, det göraYtterligare att attett personer som

går fågrund de intedeltar, antingeningår inteundersökningeni att tagattav
med.degrundeller vägrar attatt varaav

besvarade. till detta kanfrågorna blir Orsakensäkertinte heller rättDet är att
frågorna formu-enkäten, varit oklartbesvaratlässvårigheter denhos attsomvara

efterfrågas sig eller hanförhöllhur detglömtdelerade, attatt somsvararsom
förhöll sådana fallbrukar ihur det sig. Manvill talaenkelt inteeller hon helt om

mätfel.tala om
frågeundersök-i medförekommer sambanddatainsamlingsmetoderDe som

gruppenkäter.telefonintervjuer, postcnkäter och Enbesöksintervjuer,ningar är
frågorna, antingenuppgiftslämnaren själv fyller ienkät innebär att svaren

olika datainsam-svarsformulär. Deenkätformuläret särskiltsjälva eller ett
och nackdelar, bl.a.olika för-användningsområdenhar olikalingsmetoderna och

skilda datainsam-för olika fel. Man förutsättagäller risken slags kandet attnär
leder till skilda resultat.lingsmetoder

mångabedöma hursäkerhetsvårtmätfel det medFörekomsten gör t.ex.attav
tidkonstantamätfelen överdet finns. ärhögkonsumenter Men antar attom man

bedömningunderlag försådanaundersökningsresultaten, fel,kan trots avenge
år år.från tillutvecklingen

förSannolikhetentid.mätfel kan varieradock möjligt överDet ävenär att
från period tillförändrasöverskattningar kanskeunderskattningar respektive en

enkätsituationenintervju- ochpåverkarfaktorermängdDet är somannan. enen
exempel inställ-tid. Ettpåverkas förändringar ärkan i sinoch dessa övertur av

tillåtande.eller mindrekandroger,till användningenningen mersom varaav
sådaniDetandra droger.alkohol eller äranvändainneIbland detär att en
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situation möjligt del ungdomar de har gjort detta såsägeratt att ärutan atten
fallet. Under dåperioder inställningen mindre tillåtande någrakanskeär säger att
de inte har de har det.använt, trots att

alltsåDet möjligt förändringarär restriktiv hållning kanatt mot Lex. en mer
leda till ökning antalet underrapporterar sin alkoholkonsum-en av personer som
tion. ocksåMan kan emellertid förändringar sådanhar effekt deanta att attsom
påverkar benägenheten tala sanning påverkar såandraäven de inteatt sätt att
dricker alkohol eller dricker mindre. nedgångEn antalet ungdomarav som

de druckit alkohol och minskning uppgivna kvantiteteratt skulle iuppger en av
enlighet härmed kunna resultat dels ökande underrapportering och delsvara av en

minskning den faktiska konsumtionen.en av
åMan kan andra sidan tänka sig rakt effekt. Att del ungdomarmotsatten en

använder alkohol kan ibland uppfattas protest rådande värderingar.motsom en
Från utgångspunktdenna blir verbal eller i formprotest protesten en av
användning sannolikast vuxenvärldens inställningnär mindre tillåtande.är

skulleDetta i situation utvecklingen gårnär restriktiv hållning ledamoten en mer
till ökande överrapportering och ökande användning. Vad främst talaren en som

sådan effekt, den huvud skulleöver kunna förekomma,mot taget ären om att
förändringarna i inställningen inte varit så radikala. Den allmänna inställningen
till människor använder alkohol har alltid i grundenatt varit negativ ochunga
därmed protesterbar.

Problemet med mätfel har försökt angripa använda speciellaattman genom
tekniker i samband frågornamed ställs. En teknik brukaratt svenska
betecknas randomiserade intervjuer. Metoden har i Sverige Daner-prövats av
mark och Vintherheimer 1984. I deras undersökning randorniserade inter-gav

någotvjuer högre skattningar narkotikaanvändning direkta frågor iänav en
gruppenkät. Skillnaden 8,0 5,3 emellertidanonym procent mot procent var- -

inte statistiskt signifikant. Det frågortroligtär alkohol i varje fall inteatt om
skulle skillnader.störrege

Denna undersökning belyser tillförlitligheten i vid givet tillfälle ochettsvaren
i given population. Det inte säkert resultatenär kan generaliseras till andraen att
tidpunkter eller andra Som kan den allmännanämnts inställningent.ex.grupper.
förändras tillåtandei eller restriktiv riktning och detta påverkai sin benägen-tur
heten sanningsenligaatt avge svar.

Som framgått såledeskan resultaten frågeundersökningama ifrågasättasav av
framför tvåallt skäl. Det har med bortfallet och misstankengöra dettaattena att
innehåller andel brukarestörre och högkonsumenter vad urvalet i sinänen av
helhet Det andra skälet tillgör. resultaten ifrågasättaskan misstankeatt är en om

grund glömska eller ovillighetatt det intet.ex. säga är,svaren, av att som ger
bild respondentens alkoholvanor.en sann av

redovisadeDe undersökningarna bortfallets och mätfelens effekter talarav av
dock för dessa inte avgörande detär gälleratt följa alkoholkonsumtionensnär att
utveckling år från år. Felen från år till ligger troligen ungefärett ett annat
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nivå möjligt frågeundersökningarnas resultatoch det användagör attsamma som
på utvecklingen.mätareen

och missbrukarefelen andelen högkonsumenter generelltDäremot gör att
nivå. går frågeunder-på låg från resultatenligger för följ akligen inteDet att aven

månganågrasökningarna dra slutsatser hur högkonsumentema är.om

omfattningBedömning missbrukets2.2.3 av

få mångahur alkoholmissbrukare det finns i landförsökaAtt ettett omgrepp
svårigheter. utgår från antaletinnebär Omnämnts stora t.ex. personersom man

registreras i sambandtill följd alkoholkonsumtionens konsekvenser medsom av
sjukhusvård får långtifrånbild del alkoholmissbruketav en av menman en -

vårdefterfrågan,någon fullständig bild. det gäller viss grundNär t.ex. av
ingår också högkonsu-det i statistiken hel delleversjukdom, ären personer som

traditionell mening. Varje indikatoralkohol inte missbrukare imenter av men
viss diagnos kan bara spegla mindre delalkoholmissbruk dett.ex. aven en

många får inte sådanaOch missbrukare skador detotala missbruket. att tar
vårdgivare.någonkontakt med

några skattaförsök i skilda länder antalet högkonsumenterDet har gjorts att
dessa försök skall beskrivaseller antalet alkoholmissbrukare. Ett kortfattatpar av

något framställning lämnasutförligare i bilaga däri det följande. En även
redovisade.referenserna till avsnitt finnsdetta

antalet högkonsumenterför skattningLedermanns metod av
försöktillvägagångssätt innebär beskriva hur alkoholkonsum-Ledermanns ett att
också innebärbefolkning, vilket uppskattning hurtionen fördelad iär en aven

någothar avgränsad, hög ellerdel befolkningen mycketsättstor som en,av
hög konsumtion.

självfalletmetoden intressant det finnsdenna sambandDet ärgör att ettsom
konsumtionsnivå skadenivå. sambandoch dock inte absolut.mellan Detta Detär

inte uppvisar skadorfinns med mycket alkoholkonsumtionhög sompersoner en
sjukhusvård och det finnsleder till och somatiska diagnosert.ex. personersom

måttlig sjukdomar.relativt konsumtion alkoholbetingademed haren som
många mänskliga företeelserlognormala fördelningen tillämpatsDen har

alkoholområdet har den förutom Leder-Aitchison och Brown, 1969. Inom av
forskare Ledermann, 1956;själv framför allt kanadensiskaanväntsmann av

1969; AddictionSchmidt, och Scott,1964; de Lint och 1968; 1971; Hyland
Research Foundation, 1984.

fördel jämförelsei medledermannska metoden innebär mycketDen storen
åtkomligafrånutgår lätt iandra skattningsmetoder den data äratt somgenom

från frånsåväl teoretiskaemellertid kritiseratsflertalet länder. Metoden har som
Miller och Agnewutgångspunkter, bl.a. Skog 1972b,empiriska 1972a;av

genomgripande Leder-analys1974 Parker och Harman 1978. Ensamt av
genomförda empiriska studier harutgångspunkter och redovisningen avmanns
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ellerempiriska datavarkenEnligt Skogl982; 1983.Skoglämnats gerav
för-alkoholkonsumtionensståndpunktennågot stöd förteoretiska attargument
frånfallavviker i fleraEmpiriska dataegenskaper.matematiskastriktdelning har

dramatisk.avvikelsen sällanlognormalitet, äräven om

skattningsformelJellineks

skador gälleralkoholmissbruk ochmellansambandenutforskadedeEtt mestav
sådant samband finnspåvisarUndersökningarlevercirrhos.idödligheten ettsom

tillgängligaöversiktmånga tidigår länder. Eni översedan fleraredovisade
Jellinek 1941.Jolliffe ochredovisadesstatistikocherfarenheterkliniska av

obduk-levercirrhos enligtfallantaletutvecklingenutgångspunkt iMed avav
demalkoholism blandoch i förekomstenalkoholisterblandtionsresultat somav

tillräckligt stabiltdet fannsJellineklevercirrhostill följddött ettattantogav
för det skullelevercirrhosdödligheten ialkoholism ochsamband mellan att vara

alkoholister Keller, 1975.antaletmöjligt skattaatt
i börjanpubliceradesböckerredovisades iTillvägagångssättet ett avsompar

286ffJellinek, 1942,Jolliffe och1942, 25f;och Jellinek,Haggard1940-talet ss
Organiza-World Healthfrån 1951WHO-publikationformaliserat ifinnsoch en

och denfick spridningskattningsformelJellineks acceptera-1951.tion, stor var
1960-talen. Denochunder 1950-alkoholismförekomstenteknikende mätaatt av

ifått konstanternabl.a.därefter har berorformelnbetydelseminskade attsom
många alkohol-formerfinnspå insikten detifrågasatts ochformeln har att avom

ochJellinekdefinieratsalkoholismkroniskadenmissbruk förutom somavsom
fall 1983.antalet Furst,till skattaformeln syftar att av

utsträckning ibegränsadmycketJellineks metod ianvändsredanSom nämnts
vetenskapligasig iavspeglarsådana sammanhang detvarje fall iidag att-

gällthar bl.a.metodenframförtskritiska invändningarpublikationer. De motsom
alko-andelenoch hurlevercirrhosdödlighetalkoholbetingadskattningen storav

Alla dessa skatt-alkoholisterallakomplikationermedicinska är.medholister av
beräkningarna.förningar behövs

antaletskattamöjligtlevercirrhosdödligheten inteutgångspunkt imed attDet är
går användanaturligtvislevecirrhosdödlighetenMenalkoholmissbrukare. att som

dödsfallhar antaletSverigereshastighet. lfärdriktning ochförvisare t.ex.en
1976-1985,tioårsperiodenunderfrån 12,92 till 7,44minskatlevercirrhosgrund av

slutetockså minskat sedanharmissbrukareantalet40 Attmed drygteller procent.
fråganfallet. Menmed säkerhet300 000,då började tala.970-talet, ärommanav

från 1970-taletutgångssiffransäker är.frågan hurochmycketmed hur ärär pass
inte känt.beräknatsoch hur densiffran ärtillUrsprunget

20till drygtuppgickperiodunderförsäljningenMinskningen sammaav
minskningenhurriktningsiffra visardenna änMen storäven avprocent. snarare

missbruket var.
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världskrigetandraefterAlkoholförsäljningen2.3
År den1946efterkrigstiden.underökadealkoholförsäljningentotala varDen
År det1954, dvs.år däröver.ochinvånare 15100alkohol4,09 liter procent per

År den 5,78.1956liter.4,92denmed motbok,årethelasista varvar
ytterligareförsäljningenökade1970-taletoch mitten1960-taletslutetI avav

6,01 literminskade den tillDärefter7,70 liter.Då den1976.kulmineraför att var
och 19841976mellanMinskningen1966.mycketlikavilket1984, är som

igen.ökatförsäljningen1980-talet harmittenSedantill 22uppgick procent. av
i diagramillustrerasUtvecklingen100alkoholliter6,33den procent.1992 var

2.1.
valetskett iförändringarbetydande2.1 harframgår diagramSom avav

spritdrycker, 22731946försäljningentotala procentdenalkoholdryck. Av var
minskatspritförsäljningen i1979 harSedan stortvin.ochöl 7 procentprocent

försäljnings-totalabakom denallt liggerframfördetvilketkontinuerligt, är som
vinförsälj-tilltagandeefterkrigstidenkarakteriserasövrigtminskningen. I enav

tillbidragitvilkenölförsäljning,ökandepräglats1985 harefterTidenning. av en
åren.de allrauppgången under senaste

+ -O- StamölVinSpritalkohol100%Liter á
Totaltklass IIAneklass --------

8-1

7..

6

5

4

0 |I|IIIITIIIII|IIIIIIIIIIIII464850525456586062646668707274767880828486889092År

100 %alkholliteröl iochspritdrycker, vinFörsäljningen2.]Diagram av
1946-1992.däräver.år ochinvånare 15per

förCentralförbundetStockholm:Sverige.narkotikautvecklingen iochAlkohol-93.Källa: Rapport
CAN, 1993.NarkotikaupplysningochAlkohol-
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Utvecklingen har lett till spritdryckerna, vinet och ölet i dag, räknat,att grovt
för ungefär tredjedel 1992 motsvarade spritförsäljningen 1,96 litersvarar en var.

alkohol 100 31 hela försäljningen, vinförsäljningen 1,84 literprocent procent av
29 starkölsförsäljningenprocent, 1,22 liter 19 procent och försäljningen av
folköl klass II 1,31 liter 21 dvs. tillsammantagetprocent, öl 40 procent.

2.4 Alkoholkonsumtionen i olika befoikningsgmpper
2.4. Ungdomarnas alkoholkonsumtion1

Data alkoholkonsumtionen i olika befolkningsgrupper finns inämtsom som
första förhand ungdomar då framföroch allt bland skolungdomen och de värn-
pliktiga.

Undersökningarna årskursvisar pojkarna i 9 hade relativt oförändradatt en
berusningskonsumtion under första hälften 1970-talet diagram 2.2. Däre-av

tilltog flickomas berusningskonsumtion under period. Eftermot samma en
1976 eller 1977 några årminskade under andelen dracktopp sig berusadesom

lågoch lägst 1984.som
Kraftiga minskningar andelen varit berusade någon gång i veckanav som

återfinns bland de vämpliktsinskrivna efter 1977. Minskningen bland dessa fort-
till mitten 1980-talet.satte av

årskursPojkar. 9procent
årskursFlickor, 9-------- --50-

vämpliktsinskrivna

40-

30-..--

20-

10-

0 I l l I I i I I I l l I I l I I I l I I I
71 73 75 77 79 81 83 35 87 89 91

Diagram 2.2. Andelen pojkar och flickor årskurs 9 känneri sig berusa-som
de eller gång de dricker alkoholvarje varje och andelen vämpliktsin-nästan
skrivna berusade någonsig gång veckan. 1971-1992.isom uppger vara
Källa: Rapport 93, Alkohol och narkotikautveckiingen i Sverige. Stockholm: Centralförbundet för
Alkohol- och Narkotikaupplysning CAN. 1993
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Sifos ungdomsintervjuundersökningEnligt minskade alkoholkonsumtionen
bland under första hälftenpojkar 1980-talet 2.3a. Underdiagram senareav

Nedgångenhälften har viss ökning berodde främst minskningägten rum. en
uppgången påtagligvinkonsumtionen, ökad ölkonsumtion. Det finnsav en en

åldersgrupperna. 12-15-åringarnaredovisadeskillnad mellan de ligger, natur-av
på låg nivå små år frånliga skäl, mycket och dessutom med förändringar år. Deen

åråldersgruppema, 16-19 år, sin konsumtion under denandra och 20-24 minskar
någotförförsta hälften 1980-talet, sedan öka igen.attav

ligger nivå pojkarnas förändringar-Flickornas konsumtion lägre ochänen
från år år påtagligatill inte lika diagram 2.3b. Bland de finns ingenär yngstana

lLiter100% a Pojkar
16-19ár 20-24árár12-15 -t--l- -0-

7

6

5

4

3

2

1

0 T |l I l
8182 8384 8586 8788 8990 91927980

Liter100% b Flickor
år 16-19ár ár12-15 1 20-24-I- -o--

7

6

5

4

3
&quot;&quot;&quot;&quot;-02

-A------- -
1

0 T79l80 I 83l84 I
8990 91928182 8586 8788

li-beräknade årskonsumtionen i2.3. genomsnittliga totalaDiagram Den mätt
åldrar. 197980-199192.bland b flickor olikaalkohol I 00 % a pojkar iter

förStockholm: CenlralförbundetRapport Alkohol- och narkotikautveckllngen i Sverige.Källa: 93,
Alkohol- Narkotikaupplysning CAN,och 1993
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skillnad mellan pojkarnas och flickomas skillnaden ökarkonsumtion, medmen
ålder.stigande

Den befolkningens2.4.2 alkoholkonsumtionvuxna

Resultaten från återspeglarintervjuundersökningar befolkningenden iav vuxna
förändringarna försäljningssiffroma.i Förändringarna dockärstort sett mest

åldersgruppenmarkerade åri den 18-29 kan avläsas i samtligayngsta men
åldersgrupper såväl blandoch kvinnor diagram 2.4a, 2.4b.män som

lål år år18-29 -Å- 30-49 50-7O.- O-
60

50

40-

::::::::l3°

20 .O

10-

Centlliter b Kön
Män -A- Kvinnor-l- Totalt-0-

60

a2a3e4e5ese7sae9909192Å,

oli-beräknade vecka2.4. genomsnittliga konsumtionen a iDiagram Den per
40-pr0-totalt, clka åldersgrupper och b bland och kvinnor imättmän samt

1982-1990, 1992.alkohol.centig
Centralförbundet förSverige. Stockholm:Källa: Rapport Alkohol- och narkotikautvecklingen i93,

CAN,Alkohol- och Narkotikaupplysning 1993
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år30-49åldersgruppenlägre il8-29-åringama,blandKonsumtionen högstär
konsumtion änMännens ärår 2.4a.diagram50-70ioch lägst mergruppen

2.4b.diagramså kvinnornashögdubbelt som

alkoholstatistikfördKonsumtion2.5 av
omfattar intealkoholdryckemaförsåldabryggeriernaochSystembolagetDe av

hemtill-konsumtionDärtill kommeralkohol.mängdenkonsumeradehela den av
alkohol-spritfabriker,från illegalaspritinklusivehembränd spritverkat vin,
alkoholinfördillegaltutlandsresor,medsambandiförtslagligtdrycker som

utlandsvistelse.underkonsumtionsmuggling samt
konsum-dennaomfattningenochutvecklingenfinnskunskaperDe avomsom

hartillgängligaallt finnsuppgifterosäker. Deochofullständig trotstion är som
intervjuundersökningar.insamlatsfrämst genom

befolk-dendrack 31988intervjuundersökning procentSifosEnligt vuxnaav
gång ochdettagjorde8Cirkavin.hemtillverkat procentningen enbart varannan
cirka 25år i hemmentillverkades dettagång. Totaltfjärdeminst15 procent var

1988.liter90 miljonercirkalättvinsförsäljningSystembolagetsliter.miljoner var
deÅr någon gång undersprithembränddruckitdesvarade 131985 procent att

andel 21denna12-24-åringarna procent.Blandmånaderna.12 varsenaste
kon-statistikfördadensammanställningredovisad utgörnyligenEnligt en

Är uppskattningdenna1993.Kolk,statistikfördaden46sumtionen procent av
alkoholkonsumtion utgörstotalasvenskarnasdet 31innebärriktig procentatt av

alkohol.statistikfördav
härstammarkonsumtionenstatistikfördadenfjärdedelarOmkring tre av

Philipson,Enligtvin.tillverkninglegal rapportochfrån legal import avenav
alkohol0,6 literhembrända spritenden1993Lindström utgörKolk och per

ochförsålda spritdryckemaår 1992de31år.invånare och Detta utgör procent av
sprithembränd0,6 literspritmängden.konsumeradeården23 procent sammaav

och 8,7försålda alkoholenden9,5procent100 utgör sammaprocent av
alkoholmängden.konsumeradedenprocent av

dessabedömningvetenskapliglåtit Hibellhar göraKommissionen aven
bedömningDennabetänkande.i dettabilaga 7hembränningenberäkningar av

betydan-innebärpå detyder8bilagaKühlhornredovisats attoch enavsomen
överskattning.de

betydande.alkoholkonsumtionenoregistreradeförhållanden denallaUnder är
roll.mindrealkoholenillegaladenspelarkonsumtiongäller dennadetMen ennär

tillverkninglagligheltochimportlagligheltkvantiteten avutgörsDen stora av
snabbvinsatser.ellerbärfrukt ochhjälpmedvin av

distinktionenvidtasbehövaåtgärder kan ärvilkafrågangällerdetNär somom
medvetandegöra.viktigalkoholkonsumtionoregistrerad attillegalochlegalmellan

förändringarnaochomfattningentillgängligafinnsuppgifterDe omomsom
iförsäljningssiffrornapåtyderalkoholkonsumtionen attoregistreradedenav
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drag visar de faktiskastora förändringarna. För detta talar också det förhållandet
data alkoholkonsumtionenatt enligt intervjuundersökningarnaom i följerstort

försäljningssiffroma.
När det gäller prisets effekter den illegala hanteringen har iblandman

för priset skulleargumenterat sänkasatt Systembolagets sprit för att restau-
och vanligarangägare konsumenter skulle sluta handla hembränt.att

Priset sprit brännvin inte exceptionelltär högt i dag. Om realpriset sätts
lika med år100 1956 så det i dagär 140. Realpriset lägre i dagär vad detänca

åren 1983-1985. Det vidareär uppenbartvar Systembolagets spritpriseratt aldrig
kan sänkas till nivå så låg denär kan konkurera medatt hembrännamasen som
priser, inte priset reduceras till femtedel dagensens pris.om Om produk-en av
tionskostnaden för liter hembränt ligger kring 20 kronor, vilket troligenen högtär
räknat, så kanske tillverkaren påslaggör med 100 kronorett och kan efter detta
erbjuda till pris ligger 100ett kronor undervaran Systembolagets pris försom ca

mängd brännvin. När det gällersamma handlarrestaurangägare hembränt ärsom
det uteslutande polisiär fråga, eftersom dessa lika mycket betalten tar desom
skulle ha gjort för sprit från Systembolaget. Konsumtionen påverkas följaktligen
inte, det enda påverkas är vinst.restaurangägarenssom

Enskilda inköp kan självfallet påverkas de högapersoners priserna så attav
vissa köper illegal sprit eller tillverkar själva. Nettoeffekten dockär med säkerhet
positiv. Alla tillgängliga data visar prishöjning inte baraatt dengör registre-en att

Ävenrade spritförsöljningen minskar. alkoholskadorna minskar. Detta skulle de
självfallet inte integöra prishöjningen hade lett till minskadom alkoholkon-en
sumtion, inklusive konsumtion illegal sprit.av

Det med säkerhetär också så höjning Systembolagetsatt spritpriser följsen av
höjning priset den illegala spriten.av Eftersomen deav illegalt tillverkarsom

och säljer sprit troligen inte dettagör altruism för tjäna höjsutan attav pengar
med säkerhet priset den illegala spriten samtidigt priset Systembola-som

sortiment höjs.gets Det framhålls ofta prishöjningama på Systembolagetatt
åtföljs ökningar konsumtionen illegal sprit.av Det finns emellertidav ingaav
säkra data visar så skulle fallet.att När det gäller hembränningsom ochvara
monopolbolagets spritförsäljning har denäven möjligheten framförtsmotsatta
såväl i Norge Österberg,Reinås, 1991 i Finland 1993. Om konsumtionensom

systembolagsinköpt sprit ökar, ökar samtidigtav konsumtionen hembrändav
sprit, minskar konsumtionen det så minskar också konsumtionen detav ena av
andra. Förmodligen skulle konsumtionen minska också bland de regelbundetsom
konsumerar hembränt, vilka inte sällan missbrukare.är

Däremot kan naturligtvis prishöjning leda till del börjaren att en personer
handla hembränt, eller tillverka själva, istället för köpa spriten i systembuti-att
ken.

I diskussionen svensk alkoholpolitik och hur roll den illegala alkohol-om stor
konsumtionen egentligen spelar brukar de ogillar den restriktiva politikensom

Sverigesätta i särställning. Illegal och Oregistrerad alkohol skulle ien barastort
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odlasSydeuropaländer imångaInaturligtvis inte.Så dethär.förekomma är
dessahel delochträdgårdsinnehavareochmånga bönder avvindruvor enav

avsnittregistreras seellersaluförsintevinvindet säkertdruvor görs somav,
SverigeikonsumtionenoregistreradedenOch4.4.4. attantaräven om man

högkonsume-deochvisarsiffrorna ettantarde högstaså högtligger om mansom
siffrornalågt de lägstasåliggerkonsumtionoregistreradeländernasrande som

kvarstå. Enligtlandlågkonsumerande attändå rollSverigesvisar kommer ettsom
bilagairedovisasochLundkvistgjortssammanställning somavsomen

alko-gällerdetplacering närblygsammaiSverige kvar stort sammastannar
uppenbartså varitharförhålla sigmåstedetländer. Atti olikaholkonsumtionen

länder.olikaomfattning ialkoholksadomastillmånga käntför som

Bedömning2.6 av
utvecklingalkoholkonsumtionens

såledesalkoholkonsumtionenstatistikfördaickedenosäkerhetdenTrots som
ökadealkoholkonsumtionensammanfattningsvis konstatera attkanutgör man

enEfter1970-talet.hälftenförstaoch1960-taletunderpåtagligtmycket av
ungdomar.blandblandsåvälminskade den1976-1977årentopp vuxna som

ökningvissEfterl980-talet.mittenunderplanademinskning enDenna ut av
ha skett.Stabilisering1980-talet tyckshälftenandraunder enav

Alkoholskador2.7
skadorSomligaskador.betydandetillupphovalkoholenvälkäntDet är att ger

denvisaremellertid datasaknasuppgifter. Detstatistiskamedbelystafinns som
skador,socialaspecielltgällerDettaalkoholskadorna.omfattningentotala av

någon dedäri hemför barn växerkonsekvenserochmisshandel avuppsomt.ex.
många sjukdomarocksåmånvissgäller idetalkohol. Menmissbrukarvuxna

inteallmänhetiredovisasalkohol. Dessaorsakasviss grad somtill avensom
före-forskningsresultatenligtsjukdomarExempelalkoholbetingade. som

ialkoholkonsumtion ärorsakade t.ex.utsträckningi viss cancerfaller avvara
kroppensin samtalkoholen vägvävnaderdeflertalet genompasserarsomav

ochbröstcancer prostatacancer.t.ex.
totalaalkoholskadomasbildfullständigfåinteföljaktligenVi kan aven

oftaharfinnsde dataochsaknasuppgifterväsentligaMångaomfattning. som
gällerdettillfälle ochvisst när attvidmått skadornabådebrister, ettstora som

förändringen.belysa
alkoholska-måttanvändasbrukaruppgifterallahosfinnsBrister somsom

bl.a.hartidförhållandendessa överpåverkarFaktorersamhället.denivån i som
personellaochekonomiskapraxis,lagstiftning,iförändringar re-medgöraatt

attityder.ochkunskaperdiagnosmetoder,surser,
alkoholre-antalidödlighetenutvecklingenförst ettredovisasföljandedetI av

tillförlit-förhållandeviskanDödlighetsstatistiken antasdiagnoser.laterade vara
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lig, underrapporteringäven vissa diagnoser med säkerhet förekommer,om av
eftersom inte alltid vill föra känsliga uppgifter dödsattesten.man

Därefter följer avsnitt antalet olyckor med alkoholpåverkade förare.ett om
Även antal alkoholrelaterade sjukdomar har redovisats för hela ellerett delar
landet. Dessa i det följande avsnittet. Sist följer redovisningtasav upp en av

några sociala alkoholskador.

2. 1 Alkoholrelaterad dödlighet
oftastDe redovisade alkoholrelaterade dödsorsakema alkoholpsykos ICDär

291, alkoholism ICD 303, levercirrhos ICD 571 och alkoholförgiftning ICD
980.N Uppgifter dessa redovisas i SCB:s dödsorsaksstatistik. Såväl under-om

liggande bidragande dödsorsaker redovisas. Med underliggande dödsorsaksom
den konstaterats den direkta, omedelbara orsaken till dödsfallet.menas som vara

Endast underliggande dödsorsak kan för varje dödsfall. Däremot kanen ettanges
flertal bidragande dödsorsaker sådanadvs. orsaker funnits med vidtas upp, som
dödsfallet inte i sig själva varit tillräckliga för leda till döden.attmen som

Det kan ibland något slumpartat vilka dödsorsaker slutgiltigt redovi-vara som
och vilken klassificeras underliggande eller bidragande. Förändradesas som som

attityder, obduktionspraxis förhållandenoch andra här betydelse.är av
Dödligheten i levercirrhos bedöms relativt tillförlitlig indikatorsom en

alkoholskadeutvecklingen, medan osäkerheten dödligheten i alkoholism, al-om
Ågren Årkoholpsykos och alkoholförgiftning är och Jacobsson,större 1986.

1987 började, klassificeringsregler tillämpas, vilket sannolikt har bidragitattnya
till minskning vissa diagnoser mellan 1986 och 1987.en av

framgårSom diagram 2.5 skedde kraftig ökning de alkoholrelateradeav en av
dödsfallen från omkring 1965 till omkring 1980, varefter minskning inträffat.en
Utvecklingen dödsfallen samvarierar med den totala alkoholförsäljningen. Enav
ökning alkoholförsäljningen som ungefärligt mått konsumtionsutveck-ettav

åtföljslingen ökad dödlighet. En minskning försäljningen följsav en av av en
minskad dödlighet.

Alkoholism sedan 1979 den vanligastär förekommande alkoholrelaterade
dödsorsaken både den underliggandenär och den bidragande diagnosen medräk-

Det lägsta sammanlagda antalet fall, 243, årredovisades 1965 och detnas.
högsta, årl 716, 1980 Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning,

Ökningen1993, tabell B62. under denna period alltsåhar varit markant. Mellan
1980 och 1989 har antalet fall minskat. 1990 det totala antalet dödsfall medvar
denna diagnos l 413 och antalet fall med alkoholism underliggande dödsor-som

nedgångsak 388. En mellan 1986 och från1987, totalt 530 till1 1 374 kan vara
följd klassificeringsreglernämnts, börjat tillämpas.att,en av som nya
Antalet diagnostiserade fall alkoholpsykos underliggande dödsorsakav som

Århar varierat mellan och7 31. Antalet fall år 1976 och årlägst 1982.störstvar
1990 uppgick det till 37 och det sammanlagda antalet till 62. Männen svarade
1990 för 85 det sammanlagda antalet dödsfall i denna kategori.procent av
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Alkoholförgiftningdödsfall 000inv.100Antal per
a: däröverochAlkoholtörsåljninginv.15 anwhmpsykosMkohousmper o. .

Levercirrhos15 --------- --
alkoholförsäljningTotal
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lever-alkoholförgiftning,medinvånare000100dödaAntal2.5.Diagram per
dödsorsakunderliggandealkoholism samtelleralkoholpsykoscirrhos, som

1960-1990.00 %alkohol Idäröverår och15alkoholförsäljning inv.per
förCentralförbundetStockholm:Sverige.narkotikautvecklingen iochAlkohol-93,Källa: Rapport

CAN, 1993.NarkotikaupplysningochAlkohol-

förknippasoftastdödsorsakdenkanskeskrumplever ärellerLevercirrhos som
alkohol-ickeuppdelad idödsorsaksstatistiken denäralkoholmissbruk. Imed en

antalet fallsärklasskategori. Det i störstaalkoholrelateradrelaterad och en
dockundersökningar harOlikakategorin.alkoholrelateradeickedenredovisas i

också idödsfallenförutsträckningialkoholmissbrukamavisat stor svararatt
redovisarmotiverar1983. DettaSpri,1983; attkategori Peterson,denna man

alkoholbetingade.leversjukdomardödsfall i kroniskaantalettotaladet som
till 649från år 1953227har ökatdödsorsakunderliggandeLevercirrhos som

0621hälft med1970-talets mestunderfallår Antalet1990. störst somsenarevar
1990628 och1976 1diagnosdödsfall i dennaantalettotalaår 1976. Detfall var

132.1
År 1953mindre.betydligtalkoholförgiftninggrund ärdödsfallAntalet av

1965 ochår65antalettotala163. Det1990underliggande orsak,16det varvar
dödsfall iantalettotaladetför 69svaradeår 1990. Männen procent401 av

år 1990.underalkoholförgiftning

alkoholmedsambandTrafikolyckor i2. 7.2

reaktionsförmåga, motorikfunktionersådanapåverkaralkoholGenom somatt
alkoholkonsumtion.ökandemedökaolyckorförriskenomdöme kanoch antas
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Bland det gäller trafikolyckor ochnär drunkningsolyckor har iannat olikaman
undersökningar visat betydande överrisk föreligger vid alkoholpåverkan.att en

Sambandet mellan alkoholpåverkan och trafikolyckor väl dokumenteratär
bl.a. olycksriskundersökningar och fält- eller simulatorexperiment. Un-genom

dersökningar från 1960-talet och slutet 1970-talet redovisar andelar 53av
Åquist,Bonnichsen och 1968 respektive 56 Valveriusprocent ochprocent

Preger, 1979. De experimentella studierna har sådanadels gällt funktioner som
kan väsentliga för säkert förarbeteende, dels körning i simulatorantas och delsett
faltundersökningar. Enligt undersökning genomförts Vág- och trafikin-en som av
stitutet i Linköping försämras förmågan snabbt oväntad risksitua-att reagera en
tion redan vid blodalkoholkoncentration kring 0,4 promille Laurell, 1975.en

Forskningen sambandet mellan alkoholpåverkan och andra olyckortyperom av
inte alls lika omfattande.är Att drunkningsolyckor ofta sker i samband med

alkoholpåverkan finns belagt i svensk studie Olivecrona och Valverius, 1985.en
Alkoholpåverkan också vanligt bland patienterär sjukhusens akutmottagningar.
Så hälften eller de skallskadadeär patienterna alkoholpåverkadet.ex. vidmer av
intagningen Almersjö och Westin, 1974; Brismar, Engström och Rydberg, 1983.

Underlag för statistiken polisrapporterade vägtrañkolyckoröver med person-
skada lämnas polismyndighet till SCB. Detta innebär endast polisenattav av
kända olyckor ingår i statistiken. Enligt särskilda undersökningar uppgår bortfal-
let till 50 Statistiska Centralbyrån, 1985. Det högre vid singelolyc-procent ärca
kor vid flerpartsolyckor och högre vid olyckorän med lindriga skador medän
allvarliga. Vid olyckor utgångmed dödlig bedöms rapporteringen i detvara

fullständig.närmaste
De uppgifter lämnats till SCB omfattar data i olyckorna delaktigasom om

förare motorfordon inklusive moped och föraren misstänkts för alkohol-av om
påverkan vid olyckstillfället. Tillförlitligheten i dessa uppgifter går inte bedö-att

Sannolikt underrapporteringen betydandeär vid de mindre allvarliga olyc-ma.
Årkoma. Vidare saknas ibland uppgifter påverkan.eventuell 1985 dettaom var

fallet för 1 368 förare, motsvarande 6 alla inrapporterade. Dessa harprocent av
inte tagits imed den här lämnade redovisningen.

Andelen förare med misstänkt alkoholpåverkan högst vid de allvarligareär
olyckorna. I olyckor med utgångdödlig varierar andelen i runda tal mellan 7

och 11 i olyckor svårmed personskadaprocent mellan 6procent, procentannan
och 9 och i olyckor med lindrig personskada mellan 4 och 6procent procent
procent.

andelen alkoholpåverkanAtt med bland de dödade såförarna låg, jämförtär
med vad olika undersökningar visar, tyder betydande underrapporteringatt en
föreligger.

Det bestämmer utvecklingen antalet olyckor bl.a.är nämntssom av som
trafikarbetef. årligaJu längre den sammanlagda körsträckan desto flerär,
olyckor kommer inträffa, alldeles oberoende eventuella förändringaratt av av

alkoholpåverkadeantalet förare. någraFör förändringar har iskettatt se om
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I dn ex alkoholpáverkanmisstänktAndelen förare med-
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samtligaalkoholpåverkan fö-misstänkt2.6. Andelen förare medDiagram av
försäljningen alko-med personskada,trafikolyckordelaktiga i samt avrare

1966-1991.invånare år och däröver.100 % 15liter alkoholholdrycker per
Index 1966:100.

Centralförbundet förStockholm:narkotikautvecklingen i Sverige.Alkohol- ochKälla: Rapport 93,
CAN, 1993.NarkotikaupplysningAlkohol- och

förändring alkoholva-kan ha samband medolyckornautvecklingen avensomav
körsträckan. kantill den totala Dettamåste därför hänsyn görastas genomnoma

antalet olyckor underalkoholbetingade olyckor det totalautgå från andelenatt av
år.respektive

andelen förarealkoholförsäljningen ochutvecklingen2.6 visarDiagram avav
allt den redovisadeMed undantag framföralkoholpåverkan.misstänktmed av

alkoholförsäljningen och utvecklingenföljer utvecklingenperiodens inledning av
åretdock ibland föreinfallerOlyckstoppenvarandra relativt väl.olyckornaav

ofta krafti-olyckornautvecklingenoch förändringarna i ärförsäljningstoppen av
försäljningsutvecklingen.iförändringarnaängare

vård sjuklighetAlkoholrelaterad och7.32.

leder den ibland,alkoholkonsumtion kan medföraPå grund de skador somav
vårdformer, somatisk ochmed olikatill kontaktför högkonsumenter,främst t.ex.

får kontaktmissbrukarnaomfattningvård socialtjänst. I vilkenpsykiatrisk och
vårdensvårdideologi,rådandeberoendevårdfonn till delvissmed är avenen

tidförändraskanfaktorerandra övertillgängliga ochorganisation, somresurser
antalet miss-vårdtillfällenantaletpåverka utvecklingenoch därmed attutanav

förändras.den skull behöverbrukare för
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Diagram 2.7. Andelen inneliggande patienter med alkoholrelaterade diagno-
det totala antalet inneliggande patienter sluten psykiatrisk vård.inomser av

Patientinventeringama 1979, 1982, 1985 och 1988.
Källa: Socialstyrelsen

årTill och med nykterhetsvårdslagen1981 det N vL reglerade ingripan-var som
den vid missbruk. Efter 1981 gäller socialtjänstlagen SoL och lagen vårdom av
missbrukare i vissa fall LVM. Genom lagändringarna jämförelser före ochär
efter många1982 i fall omöjliga göra.att

Enligt den officiella statistiken nykterhetsvården kom underöver 1970-talet
50 000 människor årligen i kontakt med kommunernas socialvård påöver grund

alkoholmissbruk. Av dessa blev föremål30 000 för undersökningar ochav ca
omkring 15 000 för ingripande åtgärder.mer

Övervakningen minskade kraftigt. börjanI 1970-talet stod inte fullt 6 000av
År Årunder övervakning. 1977 hade antalet minskat till omkring 700.personer

1981 hade 922 individer övervakning.
Kvinnornas andel kontakterna nykterhetsvårdenmed låg. Mindre 10änav var

det totala nykterhetsvårdsfallantalet och 15 övervak-procent procentav ca av
ningsfallen kvinnor.var

Det totala antalet intagningar enskild vårdanstaltoch allmän ökade från ca
6 000 i början 1970-talet till år8 000 Därefter1975. minskade antalet för attav ca
1981 omfatta tvångsintagningar7 000. Antalet halverades under perioden.ca
Mellan 1978 och 1981 tvångsintagningamaskedde dock ökning från drygten av
600 år.till 000lca per

Antalet intagningar vårdi hem för eller boende enligt socialtjänstlagen SoL
vårdoch lagen missbrukare i vissa fall LvM mellan 1982 och 1983stegom av

från 10 000 till i17 000, huvudsak till följd omläggning statistiken.ca ca av en av
År 1991 det totala antalet intagningar 568.18var
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tvångsvårdade alkohol-utskrivningarantalet1982-1985årenUnder avvar
År 165.det 1år. 19910001missbrukare varperca

vårdenpsykiatriskaden slutnaår medunderkontakterMissbrukamas senare
1982,1979,genomförtspatientinventeringar,Socialstyrelsensframgår somav

ochalkoholpsykosgällerdiagnosernaalkoholrelaterade1992. Deoch19881985,
patien-inneliggandeandelenminskadepatientinventeringamaEnligtalkoholism.

1988till 6,91979från 9,1 procentviss dag procentdiagnosermed dessater en
tillgängliga.varitinteharför 1992Uppgifter2.7.diagram

skadorsocialaAkoholrelaterade7.42.

Fylleri
från alla1963 direktsedaninsamlasfylleriomhändertagandenUppgifterna om

kännedom.till polisenskommitfyllerifallsamtligaomfattarochpolisdistrikt som
mellantal legatrundai1963 harår sedanomhändertagandenAntalet per

efternedgångenskettförändring ärtydliga000. Den125och100 000 mest som
antalet1992omhändertaganden,126 000år gjordes närmare varår 1982. Detta

Narkoti-Alkohol- ochförCentralförbundet00067drygtomhändertaganden
1993.kaupplysning,

rundavarierar iAntaletår.19ochmellan 18Omhändertagna mänärFlertalet
årSedan2.8.invånare diagram0001och 4520mellantal i denna pergrupp

År omhändertaganden22,7gjordes199230.mindrevarit perdet än1985 har
åldersgrupp.i denna000l män

invAntal 1000per år15-17-I-
är-A- 15-19

ár-20-O-

förbrottsbalkenenligtinvånare0001ingripandenAntalet2.8.Diagram per
beru-omhändertagande1976:511enligt lagen1977,från avfylleri eller, om

1971-1992.ålder.efterLOB,sade m mpersoner
förCentralförbundetStockholm:Sverige.inarkotikautvecklingenAlkohol- och93,Källa: Rapport

CAN, 1993.NarkotikaupplysningAlkohol- och
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Diagram 2.9. Antalet olika åldrari misstänkts för trafiknykter-personer som
hetsbrott. 1975-1992.
Källa: Rapport Alkohol-93, och narkotikautvecklingen i Sverige. Stockholm: Centralförbundet för
Alkohol- och Narkotikaupplysning CAN, 1993.

Antalet Omhändertagna kvinnor betydligt lägre.är Medan antalet Omhändertagna
minskat undermän följd år har antalet Omhändertagna kvinnor i legaten av stort

på nivå sedan början 1970-talet.samma av

Trafiknykterhetsbrott

Antalet trañknykterhetsbrott åldrari olika redovisas i diagram 2.9. Antalet har
minskat påtagligtmycket i de åldersgruppema och ökat i de äldre. Iyngre

30-39 år antalet i oförändratär mellan 1975 och 1992.stortgruppen

Sammanfattning2. 7.5 skadeutvecklingenav
Flertalet alkoholskador ökade under början 1970-talet i anslutning till försälj-av
ningsökningen. Omkring 1979-80 planade flera och i vissa fall kan påtagligaut
minskningar konstateras. årenDe uppvisar regel viss ökningsenaste som en av
skadorna. Med vissa tidsmässiga eftersläpningar såledeshar flera de alkohol-av
relaterade skadorna förändrats i anslutning till förändringarna i försäljningen.

Många de dataserier redovisas frånkommer olika vårdgivande inrätt-av som
ningar. förhållerDet sig självfallet så, ökande missbruk förr elleratt ett senare
leder till ökning efterfrågan på vård och behandling och därmed regelen av som
till ökning vårdadeantalet missbrukare. vårdadeAntalet missbrukare kanen av

ocksåemellertid påverkas antalet behandlingsplatser och i vilken utsträckningav
de tillgängliga platserna utnyttjas inte missbrukare.ärav personer som

Uppgifterna fylleri och trafiknykterhetsbrott påverkast.ex. polisensom av
arbetsinsats, effektivitet och prioriteringar. mångaI fall svårtdet mycket ellerär
Omöjligt i vilken utsträckningavgöra förändringar iatt sifferserie beroren
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antalet registre-ökningandra faktorer. Berorellerförändringarfaktiska aven
handellerberusade, störresigfler drickerfyllerifallrade taratt om enman

hänsynstagande tillmedmåste bedömningenindikator görasvarjedel För
förändringar.resursmässigaorganisatoriska ocheventuella

missbruketsnabbtmindreellerockså utslag närkanskadorOlika antas merge
Ökar alkohol-samband.omedelbartochdirektföreliggervissaförändras. För ett

förutsättningfyllerifall, underantaletavläsas ikunna attdettakonsumtionen bör
riktning.ipåverkar siffrornaförändringarnågra andra motsattinte skerdet som
alkohol-ökadkommerolyckor. DäremotolikagällerDet typert.ex. enavsamma

kunnaefter tidallmänhet förstialkoholmissbruk attökatellerkonsumtion ett en
kroppsligaalkoholbetingadeolikaellerlevercirrhosdödlighet iiavläsas t.ex.

sjukdomstillstånd.

kostnaderAlkoholskadornas2. 6

någraberäkna,omöjligaförmodligenkostnaderAlkoholskadornas attär men
alkohol-förkostnaderomfattande1983,redovisadesförsökförsök har gjorts. Ett

1983. IJohnson,produktionsförluster 1981alkoholskador ochkonsumtion, en
tillräknatsgamladeaktualiseratJohnsonnyutgåva 1990 har posterna, omsom

prisnivå.års1988
sig berorför medalkoholkonsumtionen attkostnadernaDe största som

iproduktionendelta iinte kanalkoholkonsumtionhögmed sammaenpersoner
beräknarförtid. Johnsonde dör ielleri övrigtbefolkningenutsträckning attsom

miljar-14dessa berormiljarder. Avproduktionsbortfallet till 44,8förkostnaderna
på förtidspen-miljarderdödsfall och 10,7miljardersjukfrånvaro, 12,1der

sjukvårdmiljarder,beräknar till 14,8hanvårdkostnader,sionering. Av svararsom
Egendoms-miljarder kronor.kriminalvård för 1,0ochsocialvård 6,8förför 7,0,

förebyggandeförkostnader1,6 och samhälletstillJohnsonberäknarskadorna
alkoholdryckemaförutgifterkonsumenternasDärtill kommeråtgärder till 4,0.

till 16,4 miljarder.uppskattasspritskattförefter avdragsom
följandesina resultat sätt:sammanfattar självJohnson

alkoholdryckerkonsumtionsvenskarsskäl förmodafinnsDet var enatt att av
vård, egendoms-produktionsbortfall,produktionskostnader,orsak tillbidragande

kostnadsamhällsekonomisktill1988åtgärderförebyggande underskador och en
åtta BNP.sju tillmotsvarandeelleråtminstone miljarder kronor procent80 av

miljarder.100blir dettaårsskiftet 199091vidtill prislägetOmräknat ca
livligtilldessa upphov1983sina beräkningarpubliceradeJohnsonNär engav

redovisadei deosäkerhetenhandladeframför alltdennadebatt. Vad varom
beräkningar. Densådana osäkraredovisarimligtdetsiffrorna och nuattvarom

från och Johnson1983diskussionenpåverkatsdelvisboken harpublicerade av
intei sak harinnebär. Mensiffrornaden osäkerhetkanske oftarebetonar som

denOsäkerheten iförändrats.mycket är stort samma.
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Europaintegration3

alkoholpolitiksvenskoch

alkoholmonopolensvenskaDe3.1

Historik1.1
sekletförramitteniRedanlång historia.haralkoholmonopolensvenska avDe en

vinstintressen,enskildafrånbrännvinshandelnfrigöramöjligheterskapades att
fickdå ålades deredanochdesintresseringsprincipen,förkallasidag somdet som

genomfördes1855socialtbrännvinshandelnhandha enettuppdraget ansvar.att
bolagsärskildatillmöjlighetfickstädernamedförde attlagändring attsom

brännvinutskänkning attutminutering utansåvältillöverlämna rätten avsom
fördelningvidutnyttjatstidigareauktionsförfarandedet avsiganvända somav

nedgångmycketblevlagstiftningen stordenFöljden avrättigheter. ennyaav
År år 1861brännerier,00033landetdet ifanns över1853brännerier.antalet

delentillsålde framochvinstintressebolag drevs590. Dessa senareendast utan
såldesvinochspritdryckerbrännvin. Finareuteslutandeså1910-talet gott somav

och bedrevimporteradeockså självadelvinhandlares.k.framför allt envaravav
iköpas1860-talet,någon gång underfrån mat-också,kundepartihandel. Vin

tillframförekomvinspeceristerDessavinspeceristema.s.k.devaruaffärer, hos
in.drogsförsäljningsrättighetemadå1916

886 vin-vinhandlare och 149bolagsbutiker,26Stockholmidet1911 fanns
specerister.

flitigtdebatteradesrusdryckerförsäljningentillverkningen ochprivataDen av
begränsningytterligaretillmöjlighetengällde delsDebattenseklet. avbörjani av

försäljningenockså privatadeninlemmamöjlighetendelssektorn,privataden att
lagstiftningnågoninnanRedantillämpade.bolagen ommotbokssystemi det

Stockholm,bolaget istånd köptetillkomverksamhetenprivatadeninlösen av
utvid-ochvinhandlarenågra1914-1915årenunderStockholmssystemet,AB

också gälla dessa.Stockholmiinförts attmotbokssystemetgade provsom nu
tilldotterbolagÅr SpritcentralenVin- och ettaktiebolagetbildades1917 som

följandepartihandeln. Dehandhand föri förstaStockholmssystemet att ta om
mycketSpritcentralen stortochVin-och ettStockholmssystemetåren ABinlöste

vinhandlare.antal privata
rusdrycksförsäljningsförordningendenförbjöd1919januariFrån den 1 nya

privataemellertid denDå hadeallmänheten.tilldirektsäljavinhandlarna att
parti-ochutminuteringgällervadbådeupphörti detredanvinhandeln närmaste

SpritcentralenochVin-Tillkomstenmånga uppköpen.deföljdhandel avavsom
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innebar både import, partihandel och tillverkning ochatt överfördes tillmer mer
Årdetta bolag. 1923 Vin- och spritcentralen i lag monopol på import,gavs

partihandel och brännvinsrening.

Nuvarande3.1.2 akoholmonopo
Alkoholmonopolen regleras idag huvudsakligen i lag tillverkning dryckerom av

LTD och i lag handel med drycker LHD. Följande monopol reglerasm.m. om
i denna lagstiftning:

Vina Sprit AB har produktionsmonopol vad gäller spritdrycker. Alkoholpro-
duktion vid sidan monopolet av vin och öl tillstånd.kräver Produktionav av
vin och öl för tillåtenbruk vissa villkor och kräver tillstånd.äreget

b Vin Sprit harAB monopol import spritdrycker liksom importav av
starköl och vin. Undantaget vissa fall angivna i LHD paragrafär

Vinc Sprit harAB monopol spritdrycker importeratoch vin.export av
tillståndDen har tillverka vin har också sälja sin påprodukträttatt attsom

tillståndDen har tillverka starköl har ocksåexport. sälja sinatt rätt attsom
produkt sälja bl.a. till den har serveringstillstånd.export samt att som

d Vin Sprit AB har partihandelsmonopol vad gäller starköl, vin och sprit.
Undantaget Systembolagets partihandelsmonopolär avseende sprit, vin och
utländskt starköl till serveringsställe svenska bryggares sälja sinarättsamt att
produkter direkt till med serveringstillstånd.restaurang

e Systembolaget AB har detaljhandelsmonopol avseende försäljning sprit,av
vin och starköl till konsument. Sådan försäljning måste ske i systembutik eller

Systembolagets ombud. Vidare har Systembolaget partihandelsmono-genom
pol försäljningavseende sprit, vin och utländskt starköl till serveringsstäl-av
len.

Den svenska lagstiftningen innebär väsentlig del hanteringen alko-att en av av
holdrycker monopolkontrollerad, förutomär vad svenska bryggares försälj-avser
ning till serveringsställe, försäljning till allmänheten och försälj-restaurangers
ning öl klass II.av

3.2 Alkoholpolitiska kommissionens uppdrag
kommissionensI direktiv framhålls:

Vad gäller den svenska alkohollagstiftningen i finnsövrigt, det för närvaran-
de ingen anledning förmoda den någotiatt att avgörande hänseende skulle

oförenlig med EG:s regelsystem. Hittills har det emellertid inte utförtsvara
någon genomgångsamlad de olika alkohollagarna och behovav av ev. av
revideringar med hänsyn till påkraven anpassning till EG:s regelsystem.
Det framstår sådanangeläget genomlysningatt kommer tillsom en nu
stånd bilaga 125.s.
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månI den kommissionen finner delar det svenska regelsystemetatt av
områdeinom detta behöver förändras hänsynmed till EG:s regelverk, bör

sådankommissionen lägga fram förslag till reviderad lagstiftning, sid 8.

EES-avtalet visserligen inte i kommissionens direktiv kommissionennämns men
sin uppgifthar alkohollagama i EES-perspektiv.över ävensett att ettsom se

Speciellt åtminstonebakgrund detta avtal, under viss tid, den endaärmot attav en
rättsakt reglerar gemenskapsrätten för Sveriges del.som

Den svenska inställningen3.3
till alkoholmonopolen

bedömning alkoholmonopolensEn överensstämmelse med EES-rätten gjordesav
regeringens propositioni 199192:170, Europeiska ekonomiska Samarbetsområ-

det. del 2 sid 27 beskrivs dennaI inställning:

Enligt avtalets artikel statliga handelsmonopol,16 i relevanta delarom som
artikel Romfördraget,i skall demotsvarar 37 avtalsslutande säker-parterna

ställa statliga handelsmonopol på sådant ingenatt sätt diskri-attanpassas
påminering med avseende anskaffnings- och avsättningsvillkor skall före-

ligga mellan EG-medlemsstatemamedborgare i och medborgare i EFTA-
Bestämmelserna skall påtillämpas varjestaterna. vilket deorgan genom

avtalsslutande behöriga myndigheter, rättsligtparternas eller i praktiken,
direkt eller indirekt kontrollerar, påverkareller märkbart import ellerstyr

mellan de avtalsslutande Bestämmelsernaexport skallparterna. även till-
pålämpas monopol med statlig koncession.

En frågasärskilt uppmärksammad vad gäller EES-avtalets konsekven-
för svensk alkoholpolitik har varit de svenska alkoholmonopolens fören-ser

lighet med artikel Tillsammans16. med övriga nordiska EFTA-Iänder har
Sverige i särskild deklaration i anslutning till EES-avtalet markeraten
uppfattningen dessa länders alkoholmonopolatt har hälso- och socialpoli-
tiska motiveringar.

Den nuvarande svenska ordningen med statliga monopol för import,
parti- och detaljhandel med alkoholdrycker innehåller någrainte diskrimine-
rande inslag utländska tillverkare Påeller partihandlare. den svenskaav

rådermarknaden påkonkurrens lika villkor mellan inhemska och importe-
rade alltsåMonopolen inte diskriminerandeär i Romfördragetsvaror. me-
ning.

bedömningDenna delades Riksdagen vilket kommit till iuttryck EES-utskot-av
betänkande 199293:EU1, del sid 57:tets

I likhet med regeringen och socialutskottet EES-utskottet alkohol-attanser
monopolen inte diskriminerandeär i Romfördragets mening. Härtill kommer

åberopandemonopolen kan försvaras under deras syfteatt äratt attav
befolkningensvärna hälsa och inte skydda inhemsk produktionatt mot

sådankonkurrens. Enligt utskottets mening bör ocksålinje med fram-en
gång kunna hävdas under EES-samarbetet. Sverige och övriga nordiska

sålundaEFTA-Iänder påhar deklarerat sin alkoholmonopolen i densyn
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någonförklaringen EES-avtalet, ståndpunktsärskilda till och harmotsatt
från utgårframförts EG-sidan. Utskottet därför fråninte regeringenatt

vidhållaunder EES-samarbetet kommer denna inställning. För Sve-att att
behålla alkoholmonopolenrige skall kunna är det emellertid vikt attav

sådana någonmonopolföretagen drivs under former diskriminering inteatt
åtgärderförekommer. Enligt vad utskottet inhämtat har detta syftei redan

från Systembolagets sida. Den Alkoholpolitiskavidtagits kommissionen har
föreslå påtill uppgift de ändringar i lagstiftningen kraven ickeatt som

diskriminering ställer.

skrivelse den 5 april 1993 s.k. position till EG-kommissionenI paper ien
Bryssel preciserades Sveriges inställning. I skrivelsen för den relevanta texten,

konstaterar Sverige inledningsvisbilaga 10-1 EES-avtaletattse man genom
förbundit sig följa reglerna i Romfördragets artikel 37 stipulerar deatt attsom

skall statliga påavtalsslutande säkerställa handelsmonopolparterna att anpassas
sådant ingen diskriminering med avseende anskaffnings- ochsättett att

avsättningsvillkor skall föreligga mellan medlemsstaternas medborgare.
Vidare konstateras EG-kommissionen givit uttryck för de svenskaatt att

måstealkoholmonopolen ytterligare för bli förenliga med Romför-attanpassas
alkoholmonopolendraget. Den svenska bedömningen förutom partihandelnav

starköl förenligamed utländskt de med Romfördraget eftersom deär äratt
snedvrider konkurrensen eller diskriminerar frånvarken mellan medborgare oli-

Alltsåka länder. föreligger inget behov ytterligare anpassning. Sverigeav anser
åtgärdinte heller monopolen kvantitativ importrestriktion eller medutgöratt en

verkan i gemenskapsrättsligmotsvarande betydelse. Slutligen konstaterar Sveri-
motiverade betydelsefullamonopolen hälso- och socialpolitiska skälärattge av

ingårinte kommersiella. del ioch De den strategi harav som en som som
målsättning minimera den totala alkoholkonsumtionen och därmed skadornaatt

alkoholkonsumtionen i enlighet med Världshälsoorganisationens utarbetadeav
plan.

för medlemskapsförhandlingamaInom mellan Sverige och EUramen om
svenskt medlemskap i EU har skriftväxling EG-kommissionenmellanägten rum
och den svenska regeringen. Skriftväxlingen, liksom den regeringsproposition

lagts fram för riksdagen, behandlas nedan.som

EG-kommissionens inställning3.4
till de svenska alkoholmonopolen

fören-EG-kommissionen har gjort bedömning alkoholmonopolensen annan av
utlåtandenlighet med EES-avtalet Sverige. Kommissionen har s.k.än genom

aviser, avgivna till de nordiska medlemsländerna i anledning deras respektiveav
utlåtanden utfär-medlemsansökan till sig alkoholmonopolen. DessaEU yttrat om

fråndar EG-kommissionen efter bedömningar baserade underlag EU:segna
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också frågeställningar relevanta under EES-utlåtandenaministerråd. Dock berör
avtalet.

utlå-den juli 1992,medlemsansökan 31SverigesUtlåtandet avseende avgavs
utlåtandetnovember 1992 ochmedlemsansökan den 4Finlandsavseendetandet

1993.den 24medlemsansökanavseende Norges avgavs mars
Finlands och Norgesutlåtande anledning Sveriges,iEG-kommissionens av

Sammanfattningsvis kan följandeåterfinns i bilaga 10-2.medlemsansökningar
alkoholmonopolen.tillinställningEG-kommissionenssägas om

medlemskap iansökan EUutlåtande SverigeskommissionensI över om
kommissionenrättigheteralkoholmonopolens exklusivaspecificeras de somav
Kommissionengemenskapsrättsligt perspektiv.iproblematiska ettanser vara

diskriminerande enligtkannuvarande utformningmonopolen medatt varamenar
redan EES-avta-kommissionenVidare konstaterarRomfördraget.artikel 37 i att

gemenskapsrättsligatill deSverige sigikraftträdande tvingarlets att anpassa
reglerna.

problematiska:varanderättigheter räknasexklusivaFöljande somupp

spritproduktion

alkoholdryckergrossisthantering av-
alkoholdryckerimport av-

starköl.sprit ochexport av-
regleringen hälsopoli-skälen till den svenskaEG-kommissionen ärattnoterar

domstolenskommissionenrättsfallet 17884 pekarhänvisning tilltiska. Med
tillåtas förutsättning dehandel kan underhinder för fri endast äravgörande attatt

hälsoaspektema.nödvändiga förabsolut värnaatt
rättigheterna i formangivna exklusivadeKommissionen att avmenar ovan

uppnå hälsopolitiska syftena.långtgående åtgärder deförmonopol alltförär att
upprätthållandes.k. proportionalitetsprincipenhänvisar till denKommissionen -

hänvisning till hälso-fria varucirkulationen medhindrar denregleringar somav
uppnå eftersträva-nödvändiga för dentillåts dessa absolutskydd endast är attom

skyddseffekten.de
i detliknandeutlåtandet Finland för kommissionentillI ett resonemang som

språkbruket. Kommissionen härskärpningsvenska, med viss onmämneravmen
iproblematiskt dettadetaljhandelsmonopolet varande omnämnsäven som

åberopar också artiklar i RomfördragetandraVidareyttrandet till Sverige. man
gemenskapsrätten.påståendet oförenliga medvissa monopoltill grund för äratt

åtgärder med medkvantitativa importrestriktionerförbjuderArtikel 30 samt
importmonopoldom 5975Enligt EG-domstolensverkan.motsvarande är en

Också åberopas vadartikel 34åtgärd motsvarande verkan.sådan medförbjuden
exportmonopolet.gäller

direkt.partihandelsmonopolenochutlåtandet inte import-till NorgeI nämns
restrik-EG-kommissionen raddetaljhandelsmonopolet räknarVad gäller upp en

långtgående monopolen,åtgärder mindretiva alkoholpolitiska änär mensom
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enligt EG-kommissionen skulle verka för uppnå de alkoholpolitiskaattsom
målen med mindre skadliga effekter handeln vadän monopolet medför.

åtgärderFöljande reklambegränsningar försäljningsförbudnämns; i icke aukto-
,riserade åldersgränser,affärer, begränsade öppettider ökade skatter.samt

Skriftväxling3.5 mellan EG-kommissionen
Sverigeoch

Ovan har redovisats Sveriges och EG-kommissionens ståndpunkter vad gäller de
svenska alkoholmonopolens förenlighet med gemenskapsrätten. Att de nordiska
ländernas uppfattningar inte heller delas EU:s medlemstater framgick vid ettav
ställföreträdarmöte den 28 juli då1993 medlemstatema avvisade den svenska
bedömningen. För för svensk del undanröja denna oklarhet inleddesatt utredande
samtal mellan företrädare för regeringen och EG-kommissionen. Inom förramen
förhandlingarna mellan Sverige och EU svenskt medlemskap i EU harom en
Skriftväxling mellan EG-kommissionenägt och den svenska regeringen.rum

Av denna framgår bl.a. följande. EG-kommissionen förutsätter Sverigeatt
upphäver alkoholmonopolens exklusiva import-, tillverknings-, ochexport-, par-
tihandelsrättigheter, inbegripet partihandeln till Enligt kommissio-restauranger.

detta nödvändigt för den svenskaär lagstiftningens förenlighet mednen gemen-
skapsrätten. detNär gäller detaljhandelsmonopolet kommissionen denattanser
inte har anledning initiativ åtgärdervidtaga dettaatt monopol,eget mot om
Sverige avlägsnar alla diskriminerande effekter mellan nationella ochvaror varor
importerade från övriga medlemsstater.

påminnerVidare kommissionen Sverige redan under EES-avtalet förbunditatt
sig tillämpa gemenskapsrätten detta område. Kommissionenatt därföranser

förhållandennämnda tillämpliga frånredanär och medatt EES-avtalets ikraftträ-
dande.

Den svenska regeringen har i brev till kommissionen för sin del bekräftatett
den de principer redovisats i kommissionensatt brev.accepterar som
Skriftväxlingen följtshar expertsamtal mellan företrädare för den svenskaav

regeringen och berörda tjänstegrenar inom kommissionen i syfte preciseraatt
förutsättningar för säkerställa detaljhandelsmonopolet fungerar icke-diskri-att att
minerande.

EG-kommissionen har i brev till EFTA:s övervakningsmyndighet, ESA,ett
informerat skriftväxlingen.om

Genom expertsamtal mellan företrädare för regeringen och berörda tjänstegre-
inom kommissionen har principer identifierats och preciserats för detalj-nar att

handelsmonopolet skall fungera icke-diskriminerande.
Vid de protokollförda samtalen har fastslagits så länge medborgare ochatt

inom samarbetsområdet behandlas lika objektiva ioch lag, förordningsamtvaror
eller på offentliggjorda kriterier ligger tillsätt grund för de alkoholpolitiskaannat
regler tillämpas i Sverige, står dessa enligt kommissionen inte i strid medsom
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gäller för detaljhandelsmonopolets verksamhet. AllaEG:s regler. Detta även
bådemåste likvärdigt ursprungsland,produkter behandlas oberoende detnärav

varuinfonnationdetaljhandelsmonopolets val sortiment och dess tillgäller av
måste bättre sig kända för detaljhandels-möjlighetkunder. Nya göraattvaror ges

för tillträdekriterier ligger till grund tillmonopolets kunder. De som en varas
butiker måste uppfylla EG:s krav objektivitet.detaljhandelsmonopolets

preciseringar behandlades vid expertsamtalen. De finnsantal ytterligareEtt
199394:136.återgivna till regeringens propositioni bilaga 3

199394:136Regeringens proposition3.6

förtsangiven skriftväxling och de samtalanledning bl.a.Med ovan somav
för regeringen och berörda tjänstegrenar inom kommissio-mellan representanter

proposition 199394: 136 behandlarframlagt prophar regeringen somennen
angivna monopolen. Förslagetfrågan de i skriftväxlingenavvecklingom av

Systembolagets monopolSprit samtliga monopol liksominnebär Vin AB:satt
för svenskt starköl skalldock inte gällerförsäljning till somrestauranger

tillståndssystem för tillverkning och partihan-import,medersättas export,ett nytt
alltså med handel med alkohol-monopoldel med alkoholdrycker. Dessa ersätts

bibehållen fastställa kriterier ochmarknad dock med möjlighetdrycker atten -
bådehandlingsfrihet. kan gälla objektivaaktörernas Deriktlinjer begränsarsom

frågamarknad och marknadens funktionssätt ikriterier för tillträde till denna t.ex.
propositionen alkoholhandel aviserade alkohol-alkoholreklam. De i om nyaom

innehålla tillståndsåledes regler med villkor för till partihan-lagarna kommer att
sanktioner.tillsyn ochdel reglersamt omm.m.

förslagkommissionen delar i de bedömningar ochAlkoholpolitiskaDen stort
Innehållet propositionen innebär dei propositionen. iläggs fram att ovansom

bedömningen de svenska alkoholmonopolens fören-iredovisade skillnaderna av
mellan den svenska regeringen och EG-kommissio-lighet med gemenskapsrätten

inte längre föreligger.nen

medlemsländerAlkoholdistribution EU:si3.7

denalkoholdistributionen EU-länderna kan allmäntVad gäller i sägas äratt
friare i Sverige.betydligt än

återfinns England.iregleringen detaljhandelsledetomfattandeDen mest av
tillhandahållasfårintealkoholdryckerlagstiftningen byggerengelskaDen att

ansökanhuruvidatillstånd. nämndEn licensgivandeeller försäljas avgörutan en
handlingsfrihetavslås. harNämndenalkoholdrycker beviljas ellerförsälja storatt

finns visstskall Bl.a.generella bedömningenefter vilka kriterier göras.avgöraatt
inslag behovsprövning.av

specialfall. DettaTysklandgäller produktionsmonopol utgörsVad utgör ett av
fiskalt och jord-framför alltBranntweinmonopol syfteetablerat ärett vars
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har efter prövningunderställts EG-domstolen ochharbrukspolitiskt. Monopolet
domstolens utslag.tillanpassats

EG-domstolentill Portugal.monopol kan refererasfråga avvecklingI avom
påmonopolspeciellaavveckling detvå behandlat Portugalsdomarhar i av

tid-Frågan gällde vid vilkenförekommit i landet.alkoholområdet tidigaresom
övergångstidpåbörja avveckling det- underskyldigPortugalpunkt att av envar

-tillåtna monopolet.
lämnas i bilaga 10-3.EU-ländemaalkoholdistributionen inomöversiktEn av

monopolaweckling iMonopol och ett3.8
EU-ländernaperspektivjämförande

fortfarandemonopollegala statligaantalInledningsvis kan konstateras att ett
områdenalltframförSådana förekommermonopolEU.existerar inom som

ochutvinning oljajärnvägar,telekommunikationer,läkemedel,distribution avav
inomjämvägstransporterpostväsendet,elektricitet,distribution samtnaturgas, av

luftfarten.
få berördapå försökt1980-talet olikahar under sättEG-kommissionen att

monopolensåtminstone minimerasektorer elleravmonopolisera dessastater att
olikai fall arbetathar dessaeffekter. Kommissionenkonkurrensbegränsande

sätt.
uppfyller desäkerhetfrågor riketsmonopolen berörnågraFörutom att omav

mål skulleservicepublicallmännågon formfalli samtliga nytta varsav --
tillåts viss kon-inskränkadelar därav,monopolet, ellerförhindraskunna om

ekonomiskamålet brev likadelagällermarknaden. Detkurrens att utt.ex.
medborgarelands allatillförsäkraellerhelt land transportervillkor ettöver attett

villkor.rättvisade bor,oberoende av var
belgiskadetmaj 1993 berörtden 19har i domEG-domstolen postmonopo-en

bibehålla exklusivasinafall kanmonopolet i vissakonstaterarDomstolenlet. att
ändamål.allmännyttigavissaför fullgöraförutsättningderättigheter är attom en

avsiktockså vitböcker medutfärdatkommissionenpostmonopolen harVad gäller
sin lagstiftning.skall ändramedlemsstaternaatt

Italien och Dan-Spanien,Frankrike,i Holland,energimonopolenfrågaI om
Kommis-EG-domstolen.vidtalanEG-kommissionen väckamark överväger att

medkonstruktiva samtalföraårs försökttidundersionen attettatt parmanmenar
Någotenergisektorn gränserna.ministerråd överi hoppEU:s öppnaattom

uppnåtts. Kommissionenshitintills inteöverläggningar hardessaresultat av
Romfördraget.artikel 37 iländerna bryterde femuppfattning är motatt

förekoms-analyskommissionensAlkoholpolitiska ärförspeciellt intresseAv
tobaksreglering-beskrivningEU. Entobaksprodukter inomreglering avten avav

10-4.återfinns i bilagaItalienFrankrike ochi Spanien,en
successivttobaksmonopolenlatinskadeframgår översikt hardennaSom av

återstårHuvudsakligendistributionsleden.ochframförallt i import-avvecklats,
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licensförfaranden i detaljhandelsledet. Licenser till privatpersoner någonges av
statlig myndighet. Ett antal kriterier ligger till grund för tillståndsgivningen. Det

framför allt monopolstrukturen iär Italien vid flera tillfällen underprövatssom
Romfördragets regelverk, vilket lett till förändringar i den nationella lagstiftning-
en.

3.9 Alkoholmonopolen EES-avtaletunder och
vid medlemskap i EUett

Med anledning propositionen 1991922170, Europeiska ekonomiskaav samar-
betsområdet, har riksdagen beslutat antal avtalstexter skall bli gällandeatt ett
svensk vid i viss angiven tidpunkt.rätt Lagen Europeiskt ekono-texterna ettom

samarbetsområdemiskt trädde i kraft den 1 januari 1994.
För enkelhetens skull kommer hela lagens innehåll nedan refereras till som

någotEES-avtalet. dåBegreppet oegentligt avtalen signatärländemaär in-som
gått dåfler och dessutom Sverige i lagen genomförtär än vissa promulgations-ett

ingårbestämmelser inte i den folkrättsliga överenskommelsen ländernasom
emellan. Med begreppet EES-lagen den lag införlivar EES-avtaletmenas som
med den svenska rättsordningen. Begreppet paragraf frågaanvänds i EES-om
lagen och frågabegreppet artikel i EES-avtalet.om

EES-avtalet undertecknades den 2 maj 1992 i Porto Europeiska ekonomis-av
ka gemenskapen, EEG, och Europeiska Kol- stålunionen,och EKSG, EG:s

Österike,medlemsländer Finland, Island,Norge, Sverige, Lichtenstein ochsamt
Schweiz. Efter folkomröstning i Schweiz detta land inte längre anslutetär till
EES-avtalet. Signatärländema bundna innehållet i rättsreglema frånär ochav
med den januaril 1994. I den svenska EES-lagen har fastställts EES-avtaletsatt
huvuddelar blir gällande svensk ytterligare lagstiftningsarbete.rätt Detta tillutan

frånskillnad vissa folkrättsligaandra förpliktelser Sverige ingåtttidigare t.ex.
Konventionen de mänskliga rättigheterna, vilka förutsätter den ingångnaattom
förpliktelsen för bli tillämpbar i svensk domstol införlivas isättatt annat
svensk lagstiftning. Denna teknik såledeshar inte valts vad gäller EES-avtalet.
Samma dag avtalet trädde i kraft blev domstol skyldigsvensk tillämpa EES-att
avtalets regler. I den svenska ocksåEES-lagen har lagvalsregel införts. Dennaen
innebär svensk domstol skyldig med företräde framförär svensk lagatt att,en en
tillämpa den regel från EES-avtalet. såledesEES-lagen skallsom emanerar
tillämpas hinder vad långföreskrivs i lag. Hur räckviddutan av som annan
lagvalsparagrafen har kan endast rättstillämpningen.avgöras av

innehållerEES-avtalet huvudsaki konkurrensregler EG:s grund-samma som
läggande rättsakt, Romfördraget. Vad gäller de svenska alkoholmonopolen inne-
bär detta Romfördragets artiklar artikel30-36, 37, artiklarna 90 och 92att samt
artiklarna 86 främst85 och aktualiseras. Dessa regler grundar sig Romfördra-

såinledande artiklar, de kallade portalparagrafema. Reglerna med endastär,gets
redaktionella förändringar, införda också i EES-avtalet.
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vid för-alkoholmonopolenför de svenskaundantagbegärde aldrigSverige
hållning förklarasingåendet EES-avtalet. Dennainför atthandlingarna manavav

EES-inte stredalkoholmonopolensvenskadehävdadefrån svensk sida motatt
begär-DevaldeNågra signatärländema väg.bestämmelser.avtalets en annanav

handelsmonopol.sina statligaövergångsperiod förunderfick undantagde och en
Österrike monopolgällerIsland vadsaltmonopolet ochmedSå gjorde t.ex.

EES-avtalet.till Imonopol, fogatstatligaprotokollsegödningsämnen, om
uppnådde Sverige undantagbegärde ochfrågor alkoholrörandenågra marginella

förbudgäller blandkonkurrensbestämmelser. Detfrån EES-avtalets motannat ett
Vidareför konsumtion.volymprocentsprit 60alkoholstarkareimportera änatt

definitio-gällerfrågor, vadblandtekniskai vissaundantagerhöll Sverige annat
vodka.begreppetnen av

diskri-alkoholmonopolen intesvenskaalltså ståndpunkten deSverige intog att
deVidareförmån produkter.för svenskatillprodukterutländskaminerar avgav

alkoholmonopolderasförklaringländernanordiska attsom angergemensamen
resulteradeFörklaringenmotiv.socialpolitiskaochviktiga hälso-baseradeär

deklaration harsådan ensidigfrån övriga Enreaktionnågon skriftliginte i parter.
natio-ochbåde EFTA-domstoleninförprövningjuridiskvärde vidbegränsat en

ServeillanceEFTAövervakningsorgan,EES-avtaletsinförliksomnell domstol
Authority, ESA.

frånfristående EU:smyndigheterskall tillämpas ärEES-avtalet myn-somav
EES-avtalet, inte bara deiuppställdaregler finnsska följa dedigheter. Dessa som

reglerna. Dessaprocessuellaockså avtalet angivnade imateriella reglerna utan
ikraftträdande.EES-avtaletsi och medtillämpbararegler är

medlemskap i harEUsvensktoch Sverigemellan EUFörhandlingarna nuom
efteroch riksdag,Sveriges regeringtillkommeruppgörelse och dettilllett nuen

EU-länder, liksom EU:snuvarandeimotsvarandefolkomröstning, samt organ
intresse isärskiltförhandlingsresultatet. Avanledningbesluta iatt avorgan,egna

vadnämnda beslutoch efterfram till ärunder tidensammanhang,detta även
svenska regeringen:med deni skriftväxlingenEG-kommissionen säger

kommissionendetaljhandelsmonopolet, attdet svenskaVad gäller anser
importera-ochnationellamellandiskriminerareffekteralla varorvarorsom

för domsto-reservationMedmåste avlägsnas.från EG:s medlemstaterde
För-roll väktarekommissionensochrättstillämpningframtidalens avsom

utgångspunktmedkommissionenfinnerEuropeisk Union,draget om en
pånågon anledning att egetregelverket intetolkningfrån existerande av

tillanslutningensvenskaefter denåtgärder, ellervarkenvidtagainitiativ nu
detaljhandeIsmonopolet.bibehållandetUnionen, mot av

förbinderkommissionen självsåledesinnebäruttalandeEG-kommissionens att
förfarande sådant ställ-Sverige. Ettinitiativ inledaintesig motettegetatt

möjlighetmedlemsländernasdock inteningstagande begränsar att agera genom
monopol tillanmäla SverigesellerEG-domstolenSverige italanföra attmotatt

ellerindividerenskildaförmöjlighetenheller begränsasIntekommissionen.
monopollagstiftningensvenskadendomstol, hävdasvenskinförföretag attatt,
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strider Romfördraget. dåDomstolen kan begära bindande förhandsbeskedmot ett
från EG-domstolen.

EG-kommissionens uttalande de svenska monopolen begränsar, underom
EES-avtalet, inte heller EES-avtalets EFTA-domstolen och EFTAzs över-organ,
vakningsorgan. I enlighet med EES-avtalet har svenska domstolar möjlighet att

frånbegära tolkningsbesked EFTA-domstolen. frånTill skillnad tolkningsbesked
i enlighet med Romfördraget sådantdock besked inte bindandeär för deett
svenska domstolama.

Varken EG-domstolen eller EFTA-domstolen bundna EG-kommissio-är av
ställningstagande. hindrarDet inte EG-kommissionens juridiska ochattnens

politiska bedömning läget betydelse vid domstolsprövning.ärav av en
uppnåFör entydigt måsterättsläge undantag skrivas in i den fördrags-att ett ett

gäller vid eventuellt svenskt medlemskap i EU.text ettsom
tvåDe parallella självständiga övervakningsmyndighetema EG-kom-men

missionen och ESA skall rättstillämpningen blir likartad bådavärna i deattom
rättsordningarna. EES-avtalet också uppnåprocedurregler för sådanattanger en
likformig rättstillämpning. Mot bakgrund dessa regler skulle framförhand-ettav
lat undantag kunna ha betydelse för EES-avtalets tolkning avtalet. Omorgans av
frågan alkoholmonopolen skulle komma behandlas EES-avtaletsattom av organ
innan Sverige blivit medlem i EU kan Sverige visserligen åberopainte formellt
med EU-ländema framförhandlad överenskommelse, det finns ändå anled-men
ning fåröverenskommelsen betydelse vid tillämpningen avtalet.att anta att av

Vad gäller konkurrensreglerna har redan konstaterats innehål-EES-avtaletatt
ler uttömmande bestämmelser baserade återfinnsde regler i Romfördra-som

Vidare stadgar EES-avtalet detta regelsystem skall tolkas i enlighet medget. att
den praxis EG-domstolen utvecklat år.under drygt 30som

bilagaI 10-5 analyseras EES-avtalets regler i de delar har betydelse försom
de svenska alkoholmonopolen. Mot bakgrund denna analys och den skriftväx-av
ling förevarit mellan den svenska regeringen och EG-kommissionen instäm-som

Alkoholpolitiska kommissionen i i de bedömningar i regering-görsstortmer som
propositionen 1993942136. Propositionen uppfyller tillfredsställandeettens

kravde gemenskapsrätten ställer anpassning desätt svenska alkoholmono-av
polen. Kommissionen vill betona vikten lagstiftningsarbetet sker medattav
skyndsamhet.

Möjliga3.10 prövningsförfaranden
framgårSom innehållerredogörelsen EES-avtalet reglerav ovan samma om

statliga handelsmonopol åtgärderoch konkurrensbegränsande Romfördra-som
fråganSedan EES-avtalet genomförts kan monopolens förenlighet medget. om

EES-reglema oavhängiga domstolar.prövas av
Som genomlysts överförs EG:s konkurrensrätt likaledes till EES-avtalet,ovan

inbegripet för övervakning.systemet
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någotellerfrågan nordiska alkoholmonopolenhuruvida deprövningEn avav
väckas flera märksEES-avtalet kan komma Häroförenligt meddem sätt.är att

framför allt:

företaggrundval anmälningar,Ingripande ESA närmasta av somavav
diskriminerade;siganser

Finland,nationell domstol i Sverige, Norgeför införb Inom processramen en
fråntolkningsbesked EFTA-till domstolen begärIsland ledereller attsom

med EES-avtalet.monopolens förenlighetdomstolen om

offentliga monopol i EU-agerandeEG-kommissionensErfarenheterna motav
förhållande till respek-förhandlingsskede iofta utdragetvisarländema rättatt ett

inför EG-domstolenföregått beslut inledakommissionenstive har attstat process
oförenlighet med EG-rätten.monopoletsom

sannolikt företagförefaller detomedelbara perspektivetdetI attmest som
ståndfåmonopol tilllagstiftningenönskar pröva att processagerar genom enom

dånordiska länderna. Domstolen kani eller flera denationell domstolinför ett av
från inte skyldig det.EFTA-domstolen,yttrandeinhämta är göraattmen

i Sverige gällande lag. Ombeskrivits ställningEES-avtalet har av ensom ovan
reglerstrider EES-avtaletsintern svensk lagregeldomstolen finner motatt en

EES-regeln skall väljas, dvs.paragraf lagval,EES-lagen, 5gäller enligt attom
företräde.den har

rättegångsförfarande juridiskochBETA-domstolen kommer tillämpaatt ett en
beredas tillfälle inkomma medBerörda kommerbedömning. yttran-attstater att

förfarandet. EPTA-domstolens tolkningsbe-inom förden till domstolen ramen
för svenska domstolar torde rimligen kommainte formellt bindandesked är men

förenligfinna svensk lagregel inteSkulle EFTA-domstolenföljas. ärattatt en
osannolikt svensk domstol skulleförefaller detmed EES-rätten utmätaatt en

sådan lagregel.straff för överträdelse av en
ingå tillEES-avtalet medverkat vissaGenerellt gäller Sverige attattatt genom

föremål intedomstolsprövning och de politiskafrågor bli förkan att organen
Därförkontrollen den framtida utvecklingen. detharlängre äröver avensamma

regeringen hartillfredsställande regler snabbt införs. Den svenskavikt att nya
gått svenskaEG-kommissionen med denskriftväxlingen med attgenom

beträffande alkoholmonopolen.lagstiftningen skall ändras delar av
också påpekas riktlinjepropositionen behand-ska i detta sammanhangDet att

för handeln med teknisk sprit ochförutsättningar gällerlar de speciella som
iinstämmer i de bedömningarKommissionenalkoholhaltiga görspreparat. som

någraoch det inte krävsavseende dessa produkterpropositionen noterar att
stå överensstämmelse mediför denna handel skall kommalagändringar attatt

påkallade genomförasförändringar kangemenskapsrätten. De är attgenomsom
justeras.tillämpningsföreskrifter och den praxis utvecklatsde som



Europaintegration och svensk alkoholpolitik 69

gränskontrollfrágorGränshandel och3.11

alkoholområdet måstebehandlats de förändringarOvan har redangörassom
frågorEES-avtalet. Under denna rubrik behandlas de berör alkohol-under som

frågamedlemsskap i viktigreglerna vid Europaunionen. En kommerett attsom
medlemsskap i privatpersoners gränshandel förberöras svenskt EU ärett egetav

gränskontrollen genomförandetbruk och slopandet vid den inre markna-av av
den.

alkoholpriser de viktigaste medlen i svensk alkoholpolitik förHöga är ett attav
mångahålla alkoholkonsumtionen. Alkoholdrycker liksom andraärnere varor

gårpriskänsliga. priset minskar försäljningen. Sverige bedriver därförNär upp
prispolitik med höga alkoholskatter. Enligt de undersökningarsedan länge en

sågjorts i Sverige prisets betydelse för alkoholkonsumtionen ligger denavsom
kallade priselasticiteten -1 dvs. prishöjning med 10 minskarnära t.ex. procenten,

såledeskonsumtionen med cirka 10 Beskattning alkohol iärprocent. ettav
åtgärderjämförelse med andra mycket verksamt medel för minska konsumtio-att

inköpsål-och förebygga alkoholrelaterade skador. Jämfört med regleradt.ex.nen
information målinriktadreglerade öppettider, och kampanjer effekternader, är av

och prispolitik betydelsefulla. redovisade forskningsresultaten visarmedveten De
påverkar totalkonsumtionen. finns ocksåtydligt priset Det undersökningsre-att

påverkarsultat visar prisinstrumentet storkonsumenters och missbrukaresattsom
alkoholkonsumtion.

Förutsättningarna för i Sverige driva fortsatt aktiv prispolitik kommeratt en
kraftigt förändrasemellertid de svenska länder medöppnasgränsernaatt motom

väsentligt lägre alkoholpriser. Ett allvarligt hot den svenska alkoholpolitikenmot
såledesnuvarande utfomming ligger i fria införseli dess den förav varor

förprivatpersoner bruk, samtidigt hömstenama i Europaunio-äreget som en av
tillåteninre marknad. för införsel alkoholdrycker förEU:s normer avnens per-

uppgårsonligt till liter öl, 90 liter vin, liter starkvin och literbruk 110 20 10 sprit
nivåerinresetillfälle. Ett överskridande dessa innebär dessutom inte auto-per av

något otillåtet då måstematiskt innebär endast den resande visautan att att
för kommersiellt tillinte avsedda bruk. Bakgrunden detta inköpärär attvarorna

för privat bruk skall mervärde- och punktskattebelastas i inköpslandet, under det
kommersiell handel med alkoholvaror skall beskattas i konsumtionslandet.att

får från lågprisländerprivatpersoner införa dessa kvantiteter kommerOm den
högprispolitiken kraftigt urholkas. Vill undvika kraftigsvenska gräns-att man en

måste frånSverige priserna sänkas. Erfarenheterna Danmarkhandel i södrat.ex.
ansågomfattande innan sig tvingadvisar gränshandeln där mycket attatt var man

såSkulle Sverige sikt tvingasjustera skatterna vin och öl. sätt anpassa
medelnivåpriserna till skulle de svenskaalkoholskatterna och därmed EU:s

behållaSkulle i stället den höga alkoholskattenpriserna alkohol halveras. man
tillåts gränshandeln blifri införsel alkoholdrycker kommersamtidigt attavsom

ocksåomfattande. alltför avvikande svensk beskattning skulle kunna kommaEn
avståndet inteorättvis de grunduppfattas t.ex.att av personer som avsom -
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har möjlighet utnyttja de prisskillnader då uppkommer mellan Sverigeatt som
och andra länder.

Inom inte punktskattenivånEU påalkohol regleradär gemenskapsnivå.
skattenivån frågaIstället för nationella beslut. EG-kommissionenär verkar fören

harmonisering, fåtthar inte gehör för detta.ännuen men
Vad själva beskattningsgrunden har dock EU enhetliga regler. Huvud-avser

sakligen dessa med de svenska, de innebärstämmer överens skatt i princip skaatt
efter alkoholmängden. Regeringen har tillsatt kommitté har tilltas ut en som

uppgift den tekniska EG-anpassningen de indirektaöver skatterna dir.att se av
Fi 1991:09. Denna föreslåutredning skall hur det svenska för beskatt-systemet
ning EU-intem gränsöverskridande handel skall utformas.av

En hömstenama i Europaunionens inre marknad privatpersonersutgörsav av
fria införsel för personligt bruk. huvudsakI gäller ämnade förattav varor varor
enskilt bruk skall beskattas i inköpslandet medan återförsälj-ämnade förvaror
ning beskattas i försäljningslandet. Reglerna bådegäller punktskatter och mer-
värdeskatt.

SverigesI uppgörelse med EU, i anledning Sveriges ansökan medlem-av om
skap i EU, har undantag beviljats från dessa principer. Sverige och EU har enats

får behållaSverige restriktioner för resandens införsel frånalkoholattom av
andra EU-länder. Restriktionema utformade förär Sverige pårätt attsom en
sådana punktskatt redan beskattade i landetär där deta ut trots attvaror varorna
köptes. Om den resande också medför skattefria s.k. tax-free skall dessavaror
räknas i nedan redovisade införselkvoter.

frånResande får,EU-land erlägga ytterligare skatt i formett svenskutan att av
punktskatt, medföra:

En liter sprit eller liter starkvin,tre0

fem liter vin, samt0

15 liter öl.0
Överenskommelsen utformad så detär den 31 december 1996 skall skeatt per en

motsvarandeöversyn för Danmark, harsätt liknande undantag.ettsom som
Översynen skall ske övergångsordningenden s.k.sätt för mervär-samma som
deskatt inom EU. Denna gäller till och utgångenmed 1996 förlängsav men
automatiskt inte Ministerrådet enhälligt beslutar den skall upphöra. Efter-attom

rådetbeslut i måste enhälligt får Sverige liksom Danmarksom avgöran-ettvara
de inflytande införselfrågan.över

Sverige ocksåhar Överenskommit med EU frånundantag den skatteregelom
stadgar beskattningsnivån måste proportionell till alkoholstyrkan.attsom vara

När det gäller det svenska folkölet, har Överenskommit skatteskillna-parterna att
den mellan detta öl och fårstarkölet bestå år,i skillnadentre är större äntrots att
vad motiveras skillnaden i alkoholstyrka.som av

fråganTill resandebestämmelser anknyter EU:s regler avvecklingom om av
gränskontrollen mellan medlemsstater. Denna gränskontroll skall formellt vara
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avvecklad redan. Istället skall de delar den tidigare gränskontrollenav som
åtgärder.bibehålls, genomföras hjälp kompensatoriskamed s.k. Det kanav

sker olika påavvecklingen gränskontrollema med hastighet ochkonstateras att av
anpassningenbland EU:s medlemsländer. Hur den svenska till dessaolika sätt

går någonutvecklas inte ha bestämd uppfattningregler kommer ännu attatt om.
någon övergångsregleringhar inte i förhandlingarna med EU begärt iSverige

frågor.dessa
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Alkoholförsäljning och4

någraskador i länder

Om samband mellan4.1
totalkonsumtion och skador

vanlig alkoholvanoma i Norden under 1960- och 1970-talenEn ganska syn var
råa frånoch destruktiva, till skillnad drickandet bland folken idessaatt var

upplevdes kultiverat, förfinat och eftersträvansvärt.Sydeuropa, Densomsom
ländertilltagande turismen och andra till dessa har bränsle tillgett nyttresor

alkoholpolitik.för deras alkoholvanor och liberalaargumenten
åsiktergrundläggande missuppfattning bakom dessa gäller alkoholsituatio-En

och Italien. det i dessa länder,i Frankrike Man tyckst.ex. att trots attnen anse
någradricks i Sverige, inte visar sig skadorofta det betydligt änvet attman mer

våra. inte bedöma alkoholkultur och alkoholskadori stil med Men kan derasman
Triumfbågenefter turistbesök vid i Paris eller Fontana di Trevi i Rom. Det finns i

också Sådag mycket kunskap alkoholens skadeverkningar i dessa länder. harom
förhållandeFrankrike dödlighet i bl.a. levercirrhos i till antalett.ex. en som

invånare betydligt Sveriges. Och trañkolyckomaligger samhälls-över är ett stort
problem.

flertalet de länder har mindre restriktiv alkoholpolitik SverigeI änsom enav
fler.alkoholkonsumtionen högre och antalet skadade människor Dettaär är

känt bland alkoholforskare världen det möjligt för folkallmänt Föröver. göraatt
områdetallmänhet skaffa sig realistisk det viktigt med lätttill-i äratt en syn

gängliga fakta visar situationen i olika länder. kapitel försök iDetta är ettsom
denna riktning.

Redovisningen omfattar Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Kanada, Ne-
derländerna, och Spanien. I tabellbilagan bilaga i detta betänkandeNorge ll

från flerredovisas skador länder.
någraländerna speciellt intressanta.de redovisade det FinlandAv är ärsom

båda genomförde 1969 påoch Frankrike unika och illustrativa. Finlandär egen
sådana förändringar tillgänglighethand delvis alkoholens eventuelltettav som

uniktEU-medlernskap skulle kunna komma innebära. Frankrike delsäratt ge-
alkoholkonsumtionen har varit, och den högsta i Europa, delsär,att genomnom

lång år. Såvälföljd konsumtionenkonsumtionen minskat under den högaatt en av
sådanalångsiktiga sannolikhet för skadorden utvecklingen innebär ökad attsom

många faktorer kan påvisas ha samband medförutom alkohol, orsakassom, av av
långsiktigtlägre och inte likaalkohol. I länder där alkoholkonsumtionen är
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roll, och mindrerelativt detandra faktorer,enkelriktad spelar ärstörresett, en
mån avläsa.de föreligger, skalleffekter, i densannolikt alkoholens attatt

alkoholberoende, alkoholpsy-alkoholism,alkoholbetingade skadordirektAtt
så självklartdetta slag intealkoholförgiftning med i Översiktkos och ärtas en av

svåraofta grundförefalla. diagnoserkan Dessadet är attspontant uppgesom
såväl varitmissbruketde anhöriga,reaktioner de väcker hosde närmast omav

justheller ingentingkänt. finnsdet varit allmänt Detdolt säger attsomsom om
försälj-i samhälle,måste totalkonsumtionensamband meddessa ha ett som

mått på. diagnoserna i visstillämpasi fall Dessutomningsstatistiken bästa är ett
obduktionsfrekvensen varierar. I konsekvensocholika i olika länderutsträckning

dödlighe-påvisa totalkonsumtionen ochsvårt samband mellanhärmed detär att
synligasteomfattande detdock visa hursjukdomar. De kani dessaten pass

månrespektive land i denredovisas vidalkoholmissbruket i land ochärett som
också undersökningar,finns flerapublicerats.några undersökningsresultat Det
sådana skador minskarRomelsjö 1994, visarLeifman och närattt.ex. som

minskar.totalkonsumtionen
lever-med totalkonsumtionenframför allt förknippatsdödsorsak ärDen som

sådant föreliggersambandframgår undersökningarradcirrhos. Det att ettav en
1978;Schmidt, Donnelly,Whitlock, 1974; 1977;1970;1960, Popham,Seeley,

Hackl, 1982;och Skinhöj, 1981;Skog, 1980c; Prytzal, 1980;Hellmark et
ÅgrenÅgren, ochRomelsjö,Romelsjö och 1985;Wilson, 1984;Kendell, 1984;

Burvill, 1985; Smart,1985; Smith ochoch Thorsen,1985; PetersenJohansson,
Sambandet har under-Romelsjö, 1994.Leifman ochRomelsjö, 1987;1987a;

delstater i USA ocholika länder och mellanjämförelser mellansökts genom
delområde.land ellertid iundersökningarKanada och över sammagenom

Även olika cancerformerbetydelse för uppkomstenalkoholens eventuella av
positivaUndersökningar visardel undersökts.och tillhar diskuterats somen

struphuvudet,och i larynxmedelkonsumtionensamband mellan cancer cavum
nedre delenmatstrupen ocheller hypopharynxmunhålan, esofagusoris av

Schmidt och1974, Popham,Breslow och Enstromredovisatssvaljet har av
Yanai alIkeda 1979,Fraumeni 1977, Kono ochBlot ochIsraelstam 1984, et

redovisade undersök-Enligt dePequignot 1988.och1979 och Tuyns aven
mellanförsvinner sambandet1984Schmidt och Israelstam,Popham,ningarna

munhåla tillhänsyni struphuvud ochalkoholförsäljning och när tascancer
alko-rökning ochPequignot 1988 hadeEnligt Tuyns ochcigarettförsäljningen.

för i struphuvudet.multiplikativ effektsamverkande,holkonsumtion canceren
alko-vävnadervisar i deforskningsresultatenpubliceradeDe att somcancer

intressekankroppenmed sin näri kontaktholen kommer väg vara avgenom
skadenivån länder.i olikabelysagällerdet att

Även våldsbrott väldokumenterat.alkoholpåverkan ochsambandet mellan är
förändring i denna1989visar LenketotalkonsumtionengällerdetNär att en

dråp med 10ochantalet mordtill förändringledermed liter procent1 caaven
1921-1984.från åren 1870-1913 ochfrånpå Sverigedataberäknat
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I studie Norström 1988 framkommer statistiskt signifikanta sambanden av
mellan alkoholförsäljningen och självmord räknat tid i Norge och i Sverigeöver

inte i Danmark och i Finland. Från redovisarNorge Skog 1986b datamen som
tyder på alkoholrelaterad våldsam död ökat samtidigt alkoholkonsumtio-att som

ökat denna samvariation döljs minskning antaletatt alkohol-nen men av en av
relaterade fall.

frågaI trafikolyckor bilden motsägelsefull.är I undersökning frånom mer en
Kanada Ontario kan Mann och Anglin 1988 visa den årliga medelkonsum-att
tionen mellan 1957 och 1983 hade betydelse för framför allt antalet dödsolyckor
med alkoholpåverkade förare inblandade, också för det totala antalet singel-men
olyckor och olyckor under med dödlig utgång. Från Norge redovisarnatten
Hauge 1982; åren1988 data för 1946-1979 visar mycket starkt statis-ettsom
tiskt samband mellan totalkonsumtionen och antalet förare dödats ellersom
skadats där det dock inte möjligt visa detär orsakssamband.är Enatt att ettmen
ökning antalet fordon troligen den viktigaste bakomliggandeär orsaksfaktom.av
Alkoholkonsumtionen i Danmark och andelen alkoholbetingade trafikolyckor,
personskadeolyckor eller dödsolyckor under perioden 1930-1983 visar inte hel-

något påtagligtler samband Thorsen och Petersen, 1986. Däremot visar en
undersökning från Storbritannien alkoholförsäljningen förklarade 4,2att procent

trafikolyckomas varians mellan 1960 och 1972, medan körsträcka och väderav
förklaraderegn 48,8 En tidsserieanalys fråndata Michigan redovi-procent. av

också signifikanta isamband, detta fall månadsförsäljningenmellan undersar
månader108 öl och vin och antalet alkoholrelaterade trafikolyckor underav

månaden därefter 1984.Wagenaar,
Enligt redovisning i 93Rapport se diagram 2.6, i51, detta betänkandeen s

finns påtagligdet följsamhet mellan alkoholförsäljningen och andelen förareen
med misstänkt alkoholpåverkan alla förare delaktiga i trafikolyckor medav
personskada. följerKurvorna såväl försäljningenvarandra ökar dennär närsom
minskar, vilket talar för det sig reellt samband. Genom redovisaröratt ett attom
data detta konstanthåller effekter skillnadersätt i trafikarbetet mellanman av

år.olika
Den gjorda genomgången visar det finns skäl mångatitta olikaatt att

dödlighetsdiagnoser vill redovisa länders alkoholskadesituation. Dettaom man
ocksåhar gjorts. Ibland har dock möjligheten alltför tidskrävande arbets-att utan

fåinsatser användbara fåttdata diagnos tagits med.tag avgöra om en
Jämförelsen mellan länderna syftar i första hand till belysa nivåskillnader iatt

alkoholkonsumtion och skador, påinte visa orsakssamband. Detta skulle krävaatt
sofistikerade analysmetoder och tid. Huvudsyftet med framställningen ärmer
mycket så:enklare beskriva några såAtt situationen i länderän det inte, föratt
dem har tagit del denna beskrivning, skall föra fram Frankrikeatt t.ex.som av

eftersträvansvärt exempel, i varje fall inte portion cynism.ett utan storsom en
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Danmark4.2

Några notiserhistoriska4.2.1

århundradet framförbörjanDanmark imånga andra länder hadePrecis avsom
År alkohol 100liter räknatden drygt 5spritkonsumtion. 1911allt hög somvaren

mellan denvaradetotalförbud,infördes1988. 1917Thorsen,procent ett som
kraftiga höjningarmycketTotalförbudet följdes26februari och27 avavmars.

26liter 90 Denförbudet kostadeakvavit.starksprit Före öre.priset marsen
följdhuvudsak tillkronor, ijanuari 1918 till 11den2.40 och 1det tillhöjdes av

genomsnittliga spritkon-Lambert, 1965. Den1965;Nielsen,höjdesskattenatt
liter 1917 och1916 till 1,3100från liter alkoholminskade 4,3sumtionen procent

före omkring 32öl 1917Konsumtionen1988.Thorsen,liter 19180,2 varav
År och konsumtionenfrån till 24priset 15år. höjdes1918 öreochliter personper

åren konsumtionenbåda ökadeföljandeUnder defrån liter.32 till 21gick ner
gånger. till dettaOrsakenupprepadepriset höjdesfrån till 48 liter21 trots att

och 1918spritpriset mellan 1917ökningenmycket markantadenantogs avvara
1965.från sprit till öl Nielsen,alkoholvanomaförändringkonsekventoch aven

literspritkonsumtionen till 1,13åtgärder minskadehårda statligaGenom
ölkonsumtio-minskadetidUnder90minskning med1939, procent. sammacaen

År totaladenför 37svarade spriten1900med 30 procentprocent. avnen
År andelarmotsvarande1939för 58och öletalkoholkonsumtionen procent. var

1989.al,Sparrowoch 849 procent etprocent
antalet1916 och 1918mellankommunehospital minskadeVid Köpenhamns

fråndeliriumantalettill under 50,från 200omkringalkoholismfall tremensav
från 150omkringalkoholförgiftningantalet fall30 ochtill underomkring 300 av

Även och epilepsihallucinosKorsakow,alkoholsjukdomarandratill under 100.
antalet fallredovisning1967. En1965; Strömgren,minskade Lambert, avav

skedde iminskningenvisarmånad under 1917månad fördelirium atttremens
anslutningioch april, dvs.mellanochfebruari ochmellanhuvudsak marsmars

Nielsen, 1965.till prishöjningen

årefter 1950alkoholkonsumtionochAlkoholförsäljning4.2.2

alkoholdryckerFörsäljning av
ialkoholförsäljningentotaladentabell 4.1 ökadeframgår diagram 4.1Som av

liter 1990.invånare 1950 till 9,75alkohol 100från 3,78 literDanmark procent per
Ökningen 19591950 ochmellan10,4 liter.med1983,låg försäljningenHögst var

361970 och 1979mellan1969 49 procent1960 ochmellan procent,7 procent,
158ökningen19901950 ochMellanoch 1989 11980mellanoch procent. var

procent.
Den100 procent.alkohol0,6 liter1950 tilluppgickspritFörsäljningen av

liter.den 1,3liter. 19901,9år 1976 medskeddeförsäljningenhögsta var
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Ölförsäljningen frånlättöl ökade 2,7 liter 1950 tillinklusive försäljningen av
skeddeliter alkohol 100 procent,ölförsäljningen, 6,51990. Den högsta6,1 liter

år 1983.
ÅrÅr i 100 alkohol.vinförsäljningen till 0.5 liter räknatuppgick1950 procent

Danmarks inträde i EG sänktesliter. samband medökat till 2,3 I1990 hade den
år, frånökade under antal1973 vinförsäljningeni början ochskatten vin ettav

liter 1985.1,8 liter 1980 och 2,5till 1,5 liter 1973,1 liter 1972
andel medan vin ökat sin. 1950öl minskat sinFörsäljningen sprit och harav

sprit svarade för 16försäljningen medanden totalautgjorde öl 72 procent av
Danmark för drygt 63dag ölet ivin för 12 Ioch procentprocent.procent svarar

vinet för 24spriten för 13 ochförsäljningen, procent.procentav

ålderKön och

kvinnorna och 47från det 68intervjuundersökning 1977Enligt procentvar aven
drack veckodagar och 45de intemännen procentattprocent uppgavsomav

1982.drack helger Nielsen,interespektive 33 procent som
regel börjar dricka devisar ungdomarundersökningarDanska när äratt som

15-årsåldemvid omkringmånga blivit regelbundna brukareår12-14 och att
någotdricker dagandelen konsumenterhögstaNielsen, 1982. Den persom

såväl 61-63år år, bland25 och 39åldersgruppema mellanåterfinns i män
Framför allt det gällerNielsen,procent 1982.kvinnor 41-43 närprocent som

åldersskillnadema små sådricker helgernaandelen närär som personersom
årde 15 tilllägre. Blandår, andelen konsumenterbland vilka45 är yngstaöver

kvinnorna och 2518 blandår dagliga konsumenterandelen17 procentvar
bland männen.procent

Literalkohol100%

9..

0IIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIITIIIIIITIIIIIII|
505254565860626466687072747678808284868890År

Danmarkinvånareöl iochFörsäljningen sprit, vin4.1.Diagram perav
alkohol.till 100%1950-1990 omräknat
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4.2.3 Missbruk och skador

Alkoholmissbrukets omfattning

Antalet alkoholrnissbrukare vårdi behov i Danmark under slutetantogsav av
uppgå1970-talet till mellan 100 000 och 200 000 Rasmusen, 1981. Sedan dess

har alkoholförsäljningen och levercirrhosdödligheten ökat med 10t.ex. ca pro-
respektive 25-50 vilketprocent, talar för antalet alkoholmissbruka-cent ävenatt

har ökat.re

Levercirrhos skrumplever

Prytz och Skinhöj 1981 undersökte alkoholförsäljning och dödligheten i lever-
cirrhos under perioden 1965-1978. Under årdessa ökade alkoholkholförsäljning-

från 6 invånare.till 12 liter Under period tredubblades levercirrhos-en per samma
dödligheten bland ungdomar medelåldersoch män.

Av undersökning från Danmark Petersen och Thorsen, 1985 draren senare
slutsatsen ökning alkoholkonsumtionen med liter1 alkohol 100attman en av

årper 15 och äldre medför ökning levercirrhosdödlighetenprocent person en av
med 1,3 100 000 detNär gäller de danska kvinnornamän. det enligtärper
undersökningen i huvudsak andra faktorer alkohol tycks bestämma död-än som
ligheten i leverciirhos.

Antalet döda i kronisk leversjukdom och cirrhos frånökade 12,0 100 000per
år1977 till 19,2 1990 60 tabellmän procent S13a. Bland kvinnorna var

motsvarande antal 6,8 och 8,7 28 tabellprocent S13b. Jämfört mångamed
andra länder ligger antalet låg nivå.relativten

Cancerdiagnoser

Mellan 1977 och 19891990 skedde i Danmark enligt tabellerna S5-S6, S8-S12
ökning dödligheten på grund i struphuvudet bland från 2,6mänen av av cancer

till 3,8 46 procent och bland kvinnor från 0,4 till 1,0 150 iprocent, cancer
luftstrupe, luftrör frånoch lungor bland 73,1 till 86,1 18män procent och bland

frånkvinnor till19,2 42,9 123 procent, i frånbland 5,1mänmatstrupencancer
till 8,3 63 frånprocent och bland kvinnor 2,5 till 2,8 12 procent grundsamt

frånbröstcancern 42,4 till 49,3 16 procent.av
Under tid minskade antalet dödsfall grund i magsäckensamma av cancer

frånbland till22,9 13,4 41 procent och bland kvinnor frånmän 14,2 till 9,2 35
procent grund i ändtarm stolgångoch bland från 16,2 tillmänsamt av cancer
15,0 från7 procent och bland kvinnor 4,7 till 4,1 13 procent.

dråpMord och

Antalet dödsfall 100 000 grund mord och skada framkalladmänper av av
år år0,7 1977 och 1,1 1988, ökning med 57 Bland kvinnorprocent.annan var en

motsvarande antal 0,7 respektive 1,2, ökning med 71 procent.var en
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Trafikolyckor
trafikolyckor,alkoholbetingadeandelenDanmark ochAlkoholkonsumtionen i

nå-1930-1983 visar inteperiodendödsolyckor underpersonskadeolyckor eller
1986.Thorsen och Petersen,påtagligt sambandgot

trafikolyckordödligheten i1990ochminskade mellan 1977tabell S14aEnligt
från 9,9 tillkvinnor S14bblandochfrån 16,5 29 procent23,2 tillbland män

25 procent.7,4

Självmord
signifikantnågot statistisktframkommer inte1988studie NorströmI aven
Danmark.tid isjälvmord räknatochalkoholförsäljningen översamband mellan

självframkallad skada 1977självmord ochgrundDödligheten perav
Blandmed 8 procent.år ökningår 1988 en1977 och 33,330,9100 000 män var

procent.ökning med 719,017,8 och enkvinnor detvar

alkoholpolitikenfördaDen4.2.4

WalshDavies ochtvå delsviss deltillavsnitt byggerDetta rapporter, av
1992.dels Moser1983, av

alkoholpolitis-betydande1900-taleti börjanframgått skedde detSom avovan
kraftiga prishöjning-följt myckettotalförbudDanmark, mediförändringarka av

öldrickande folk.alltvarit framfördanskarnaharsprit. Sedan dess ettar
nordiska länder. Manfrån politiken i övrigasigskiljeralkoholpolitikDansk

Sverige ochiutsträckningiindividuella änstörrebetonat det t.ex.har ansvaret
kontrollpolitiskt medel sättalkohol inteskatten ett attutanett gesomsomses

importtillverkning ochmonopol inte. AllfinnsNågot statligtinkomster.staten
företag.privatasköts av

polismyndighe-ombesörjs den lokalaalkoholdryckerTillstånd att avservera
antalet licenserför1970 fanns dettillstyrelse. Fram gränseller lokal somten en

skillnad mel-ingenLicensernai kommunen.befolkningstalet görtillknutenvar
uppgår till 10 000.serveringarlicenseradesprit. Antaletvin ochlan öl, ca

grönsaksaffärer,speceriaffärer,frånalkohol sker kiosker,Försöljning av
Någon20 000.försäljningsställentobaksaffarer dyl. Antalet ärmjölkaffárer, cao.

inte.licens krävs
Åldern säljs i barer.alkoholdryckerår för alladricka 18för ärrätten att som

åldersgränser.finns ingaförsäljningFör annan
restriktioner förlegalafinns ingai radio och TV. DetförbjudenAnnonsering är

frivil-alkoholindustrin hardyl, medlemmarnai tidningarannonsering avmeno.
får avtalDettainnehållet ochiavtalatligt annonsera.manvarannonsernaom

reviderades 1991.
Mellan 0,8 ochpromille.0,8trafiknykterhetsbrottför ärlegalaDen gränsen

promilleVid 1,2körkortsindragning.eventuellt änochutdöms böter1,2 mer
körkortsindragning.ochfängelseutdöms

alkoholhalten.varierar medAlkoholskatten
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Nivån på alkoholkonsumtion4.2.5 och alkoholskadori
SverigeDanmark och

År alkoholförsäljningen1988 i Danmark 9,9 liter alkohol 100 procentvar per
invånare tabell 4.1. I Sverige den 5,5 liter. Danmarks försäljning 80var var

Sveriges.högre änprocent
år dödlighetenSamma i Danmark högre bland grund självmordmänvar av

26 iprocent, stmphuvudet 167 procent, i 43matstrupencancer cancer pro-
stolgångändtarmcent, i och 48 procent, i luftstrupe, luftrör ochcancer cancer

lungor 93 kronisk leversjukdom levercirrhosprocent, och 100 påprocent och
grund trafikolyckor 46 procent. Bröstcancer 38 högre.procentav var

Dödligheten bland i Danmark årdetta lägre bland i Sverige imän än mänvar
fråga i magsäcken 19 procent, mord och skada framkalladom cancer av annan

dmnkningsolyckor73 procent och 38 procent.

Finland4.3

Några historiska4.3.1 notiser

råddeFinland totalförbudI mellan 1919 och 1932. lagenGenom förbjöds fram-
ställning, import, försäljning och lagring drycker med alkoholhalttransport, av en
överstigande 2 viktprocent. Undantag gjordes för alkohol för tekniska och medi-

ändamål årscinska 1944 nykterhetskomrnitté, 1953a. Gränsen för alkoholhal-
höjdes 1931 till 2,25 viktprocent.ten
decemberI 1931 anordnades folkomröstning förbudet. 45 deprocenten om av

röstberättigade deltog. Av de röstade det 72 ville avskaffaprocentsom var som
Ävenförbudet. det statsfinansiella läget spelade i bedömningen Sariola,

1954.
Finlands riksdag beslutade i januari 1932 förbudslagen skulle avskaffas. Såatt

ocksåskedde i april 1932.
Förbudslagen 1919 förbud gällde under det förstatemporärtersatte ett som

världskriget och med i innebörd den förbudslagen.stort samma som senare
Servering spritdrycker i samband måltider tillåtenmed dock i första klassav var

försäljningen årenDen genomsnttliga under 1914-1918 utgjorderestauranger.
omkring 0,32 liter omräknat alkohol invånare.till 100 procent per

kan denna bakgrund förvänta någraMan inte särskilda effekter i alkohol-mot
preventiv riktning den förbudslagen. Vidare bedömdes lagen inte heller haav nya
haft de verkningar meningen. En alkoholkommitté framhåller i ettsom var

frånbetänkande 1946 förbudslagen inte minskade konsumtionennämnvärtatt
den legala handeln från Ocksåillegal, främst Estland.att ersattesmen av en

receptbelagd sprit bedömdes ha spelat roll.storen
Försäljningen, räknat i alkohol åren100 de första efter detprocent, attvar

förbudslagen avskaffats 0,49, anhållanden0,81 och 1,38. Antalet för fylleri var
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skedde StabiliseringDärefter000.år 000, 103 000 och 12282under ensamma ca
världskriget.till och med andravarade framsom

Åren nykterhetsrörelsenavskaffats fortsattetotalförbudet övaefter det attatt
Bryggerinäringenalkoholpolitik.restriktivunderstödjainflytande och expan-en

torrlagdatidigareinflytande ökade ochemellertid, dessderade restauranger utan-
förändradessociala klimatetvin. Detöl ochfickstorstädernaför rätt att servera

årsprägla 1968vilket komökade,liberaliseringpå ytterligareoch kraven atten
också påverkade tillgänglig-påtaglig, vilketstorstädernatillInflyttningenlag. var

inflyttade.för deheten

årefteralkoholkonsumtion 1950ochAlkoholförsäüning4.3.2

alkoholdryckerFörsäljning av
sedan 1950-skett i Finlandpåtagliga förändringarFörsäljningsstatistiken visar att

frånökatalkoholkonsumtionentotalavisar dentabell 4.2Diagram 4.2talet. att
Ökningenliter 1990.invånare 1950 till 7,77alkohol 100liter2,24 procent per

1960-talet ochpåtaglig i slutetspecielltochpågått kontinuerligthar i stort avvar
mellanmed 881969 ökade den1960 ochMellan1970-talet.i början procent,av

1989 med 4mellan 1980 ochochmed 401970 och 1979 procent.procent
Ökningen uppgick till 247från 1950 till 1990 procent.

alkohol 100 procent. Dentill 1,35 literuppgick 1950spritFörsäljningen av
år 1,10lägsta 1958 medår med 2,99 liter, den1977försäljningen skeddehögsta

skett. 19701970-talet har intesedan mittenNågra förändringarliter. större av
uppgick1975liter alkohol 100 procent,sprit till 1,75uppgick försäljningen av

till liter.liter och 1990 2,80till 2,79liter, 1980den till 2,81

Literalkohol100%

8 Totalt

0.lIITTIIIIIlllllllllllIllllllllllllllllll
505254565860626466687072747678808284868890År

Finlandinvånareoch öl iFörsäljningen sprit, vin4.2.Diagram perav
alkohol.till 100%1950-1990 omräknat
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Ölförsäljningen frånökade 0,81 liter 1950 till 3,95 liter 1990 alkohol 100
1990 visar den högsta ölförsäljningenprocent. hittills. 1965 försäljningenvar

0,88 liter, 1975 den 2,52.var
1950 uppgick vinförsäljningen till 0,08 liter alkohol 100 1990 hadeprocent.

vinförsäljningen ökat till 1,02 liter. högsta försäljningen,1,07Den liter, årskedde
1974.

Försäljningen sprit har minskat medan försäljningen vin ökat.ochav av
1950 utgjorde spriten 60 den försäljningentotala medan öletprocentca av

för 36svarade och vinet för 3 Idag spriten för 36procent procent. procent,svarar
ölet för 51 och vinet för 13procent procent.

Ökningen påtagligspeciellt efter det den lagen införts. Jämfört medattvar nya
1968 ökade alkoholförsäljningen 1969 med 46 räknat i 100procent procent

Ökningen Ök-alkohol. fortsatte 1974, varefter Stabilisering skedde.t.o.m. en
ningen 1968mellan och 1969 gällde främst öl. Försäljningen frånöl gickav upp
1,34 till 2,35 liter alkohol 100 medan spritförsäljningen frånprocent ökade 1,43
till 1,58 vinförsäljningen frånoch 0,51 till 0,52 tabell 4.2. Konsumtionen av

Österberg,mellanöl gick med 240 1983.närmare procentupp
Mellan 1969 och 1975 det istället spriten ökade Försäljningenmest.var som

frångick 1,58 till 2,81, medan vinet under fråntid ökade 0,52 till 0,97upp samma
frånöletoch 2,35 till 2,52.

Alkoholens andel den totala privata konsumtionen frånökade 4,2 procentav
1964 till 7,3 1972, med uppgångsärskilt markant 1969 Mäkelä,procent en
Österberg och Sulkunen, 1981.

Intervjuundersökningar 1968 1969och visar lagändringen ledde tillatt en
ökad dryckesfrekvens, ökning andelen konsumenter Simpura,ävenmen en av
1987.

ålderKön och

Enligt enkätundersökning genomfördes 1979 hade 10 männenprocenten som av
och 23 kvinnorna någoni Finland inte druckit alkohol under detprocent av

året. Den genomsnittliga årskonsumtionen 5,76 liter uttrycktsenaste var som
alkohol 100 procent bland de manliga konsumenterna och 1,62 liter bland de
kvinnliga.

Från 1968 till 1976 minskade andelen helnyktra frånbland kvinnorna 43
till 20 frånoch bland 13 till 9 Simpura,männenprocent procent procent procent

1986. 1984 hade någotandelarna ökat igen, till 27 respektive 12procent procent.
Liberaliseringen alkoholpolitiken tillsammans med snabb ekonomiskav en

utveckling hade speciell effekt alkoholbruket bland människor, dels ien unga
början 1970-talet, dels under 1980-talet Rahkonen och Ahlström, 1989.av
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och skadorMissbruk4.3.3

omfattningAlkoholmissbrukets

på000 psykiatriska11 dealkoholrelaterade intagningar 1985Antalet var ca
sjukhusen.500 de allmännasjukhusen och 4ca

deliriumalkoholpsykosalkoholberoende ochAlkoholism,

påtaglig ökning antalet intag-mellan 1969 och 1975 innebarUtvecklingen aven
alkoholism ochdiagnosernakvinnor sjukhus medochningar män avav

Ökningen intagningar bedömdesantaletPoikolainen, 1980.alkoholpsykos av
alkoholkonsumtionen.relaterad till ökningennära avvara

från år100 000 ökade 0,3alkoholpsykosalkoholism ochDödligheten i per
år 1992.1960 till 3,2 1985 Moser

skrumpleverLevercirrhos
antalet intag-små förändringarinnebar1969 och 1975Utvecklingen mellan av

såväl det gäller kvinnorlevercirrhos,på grund män.ningar sjukhus när somav
1968 ochökningstakt mellanlevercirrhos snabbdödlighet ivisarDäremot en

Österberg, 1983.1974
alkoholförsälj-i följti levercirrhos haralkoholbetingade dödlighetenDen stort

Årår 1977 dog 7,8följd tabell S13a.underföljaktligen ökatningen och aven
000 kvinnorprocent. Per 10014,5 ökning med 721989 en100 000 ochmänper

Mellanmed 84 procent.respektive 5,7 ökningenmotsvarande antal 3,1var
befolkningen 15från 6,5 000till 100antalet 3,3 över1960 och 1984 ökade avper

år 1992.Moser,

Cancerdiagnoser
i bilagaenligt S5-S6, S8-S12i Finland tabellernaskeddeMellan 1977 och 1990

frånkvinnorstruphuvudet blandgrund idödligheten11 ökning av canceraven
frånbland kvinnorluftstrupe, luftrör och lungori0,2 till 0,3 50 procent, cancer

från till 33,8 3,9bland45 i män8,8 till 12,8 procent, matstrupencancer
från 6,9 till 7,5 9 procent ochstolgång blandi ändtarm ochprocent, mäncancer

från 23,8bröstcancergrundfrån 7,06,9 till 1 procentbland kvinnor samt av
till 30,3 27 procent.

struphuvudetgrund idödsfalltid minskade antaletUnder canceravsamma
frånkvinnorblandifrån till 1,7 23bland 2,2 procent, matstrupenmän cancer

från 76,9blandoch lungorluftröri luftstrupe, mäntill 3,9 3 procent,4,0 cancer
från 2925,2 till 17,8blandi magsäcken67,2 13 procent, mäntill cancer

från 17,8 procent.19,9 till 11bland kvinnorprocent och

dråpMord och
hälftenförstaunder denpåtagligtförefaller ökatvåldsbrott haAllvarliga av

1981.Osterberg,Ahlström och1970-talet
4,51977framkalladskadamord ochgrundDödligheten perannan varavav
Bland11minskning medtabell Sla,1988 4,0100 000 och procent.män en
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kvinnor motsvarande antal och1,3 1,7 tabell Slb, ökning med 31var en
procent.

Dödsfall vid trafikolyckor

De alkoholrelaterade trafikolyckoma någotökade under 1950-talet, ökade brant
Österberg,under 1960-talet och i början 1970-talet för minska efter 1973attav

1983.
Dödligheten 100 000 1977 22,1 och 1988 17,9, minskningmän medper var en

19 tabell S 14a. Bland kvinnor motsvarande antal 8,0 och 7,8 tabellprocent var
S14b, minskning med 3 procent.en

Självmord

studieI Norström 1988 framkommer någotinte statistiskt signifikanten av
samband mellan alkoholförsäljning och självmord räknat tid i Finland.över

Dödligheten grund självmord i Finland 100 000 1977 42,3mänav per var
och 1988 44,6 tabell S2a, ökning med 5 Bland kvinnor antaletprocent.en var
10,3 och 11,7 tabell S2b, ökning med 14 procent.en

Den förda4.3.4 alkoholpolitiken
liberaliseringDen alkoholpolitiken Finlandskedde i 1969 har betecknatsav som
the paradox of alcohol policy Beauchamp, 1981 och liberalisering-som som

Österbergdramatiska klimax Mäkelä, och Sulkunen, 1981. Lagändring-ens
trädde krafti den 1 januari, hade sitt fråni betänkande 1951etten, som ursprung

parlamentarisk kommitté. gick dock längreDen vad det ursprungligaänen
förslaget gjorde Beauchamp, 1981.

motiven bakomEtt ändringen frånleda konsumtionen sprit tillöverattav var
vin och öl. Finland hade under 1930- och låg1940-talen mycket alkoholkon-en
sumtion relativt våldsbrotthög frekvens fylleri och vilket bedömdes hamen en av

Österberg,med spiitkonsumtionen Ahlström ochgöra 1981.att
Förändringen 1969 innebar fri försäljning mellanöl, fler systembutiker,av

fler med åldersgränseralkoholrättigheter, lägre öppethål-och längrerestauranger
lande. Iillsammantaget påtagliginnebar detta mycket ökning tillgänglig-en av
heten. Antalet försäljningsställen för relativt alkoholstarkt öl mellanölett
ökade till 17 400 i och vanliga fåmed livsmedelsbutiker kunde licens.attca

såldesTidigare mellanöl endast i begränsat antal monopolbutiker.ett
Antalet serveringsställen tillkom med mellanöl uppgick deträtt attsom servera

åretförsta till från2 700. Antalet alkoholbutiker ökade till 161132 och antaletca
utskänkningsrättigheter från 968 till 101 Alko, 1988. kommuner1 Antalet med

Österbergfrånalkoholbutik ökade år år75 1968 till 104 1969 Mäkelä, och
Sulkunen, 1981. 1968 levde 50 befolkningen i kommuner inärmare procent av
vilka inga alkoholbutiker tillåtna Beauchamp, 1981.var

inköpsåldemSamtidigt sänktes för från årsprit och vin 21 till 20 och för
år.starköl till 18



några 85skador länderochAlkoholförsäljning i

Sedan dess har1970-talet.mittenförefaller ha mojnat vidliberalaDen avyran
skettbutiker harNyetableringenmellanölslicenser.återkallatvissa kommuner av

hade Alkos1978 och 1992Mellanförbjöds 1977.Alkoholreklamentakt.i lugnare
Övervakningen mellanölsför-sommarmånaderna.underlördagsstängtbutiker av

utökadekunnatlika lättinteharochhar skärptssäljningen restaurangerna
ÅrÖsterberg, 226,butikerantalet19871981.ochAhlströmserveringstider var

mellanölförsäljningförantalet licenser2 037,serveringsrättigheterantalet av
medAntalet kommuner1988.Alko,mellanöl 5802serveringoch för0007 av

1988.år Alko,1987år och 1631975134alkoholbutik var
1969 följdesFinlandialk0holrev0lutionenuppenbartDet enär avatt

Samtidigtalkoholskadoma. ärochalkoholkonsumtionenökningbetydande av
års lagändring1969tillgänglighetenförändringdenviktigtdet att somatt avse

Urkonsumtion.ochförsäljningökandemedperiodunderskeddeinnebar en
1970-talet denmittenperspektivkonsumtionsvaneundersökningamas utgör av
och Partanen,ändrades Simpuradryckeshistoriendå finskadennyckelpunkt

impetusaddedandforcleared the toActThe1987. processagavewaynew
themsel-amendmentslegislativethefact,Sixties. Inthe earlyinhad begunwhich

221.process presults of thatof theviewedbe as oneves may
i dragutvecklingen ärSverige visarFinland och storamellanjämförelse attEn

1968,efterFinlanduppgången i görtillframbåda ländernai deden somsamma
Öster-Mäkelä ochper-capita-försäljningfrågaigår SverigeFinlandatt omom

1993.Narkotikaupplysning,Alkohol- ochCentralförbundet för1976,berg,

alkoholskadoralkoholkonsumtion ochNivån på4.3.5
SverigeochFinlandi

År alkohol 100Finland 6,4 literialkoholförsäljningen procent1988 pervar
16försäljningFinlandsliter.den 5,5Sverigetabell 4.2. Iinvånare varvar

Sveriges.högre änprocent
grundblandSverigeFinland högre i mäni änår dödlighetenSamma avvar

69 procent,självmordprocent,110framkallad annanoch skadamord av
iprocent,42struphuvudeti243 procent,drunkningsolyckor cancercancer

kroniskprocent,49lungorochluftröri luftstrupe,procent,magsäck 5 cancer
trafikolyckor 34grundochlevercirrhos 59 procentochleversjukdom av

procent.
i läpp,frågaiår lägredettafinskablandDödligheten män canceromvar

iprocent,52tjocktarmi23 procent,svalgmunhåla eller cancercancer
iochstolgång procent35ochi ändtarmprocent,50 cancermatstrupen cancer

26 procent.lever
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4.4 Frankrike

Några4.4.1 historiska notiser

Frankrike tidigt öldrickande land. Detta förändradesett Cesarnärvar erövrat
landet 58 f.K. och italienska köpmän fick rättighet börja sälja vin i Frankrike.att
Snart hade fransmännen dock själva tagit det såvälöver vinproduktionmesta av

försäljning Brazeau al, 1993.etsom
Under 1500-, 1600- och 1700-talen förekom ständiga stridigheter mellan

bryggare och regeringar producera framförrätten allt Mångaöl. olikaattom
Årregleringar infördes. 1693 sålde Louis XIV sina ärvda monopolrättigheter

tillverkningöver öl och resultat detta började mångaettav som restaurang-av
brygga sitt öl själva.ägare Efter franska revolutionen 1789 ölmonopoletövergavs

helt hålletoch och antal små bryggerier startades.ett stort
Under första världskriget gick alkoholförsäljningen påtagligt.högst Enligtner
artikel Ledermann och Tabah nedgången dödligheten i Bretagne-en av var av

Nonnandie till följd den minskade alkoholkonsumtionen så kraftig denav att
kompenserade den ökning dödligheten bland områdets invånare orsaka-av som
des kriget Skog, 1979.av

4.4.2 Alkoholförsäüning och alkoholkonsumtion årefter 1950

Försäljning alkoholdryckerav
Som framgår diagram 4.3 och tabell 4.3 minskade den totala alkoholkonsum-av
tionen i Frankrike från 18,45 liter alkohol 100 invånare 1950 tillprocent per

Literalkohol100%

25 -

20-

Totalt

10- - --Vin-------
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Diagram 4.3. Försäljningen sprit, vin och öl invånare Frankrikeiav per
1950-1990 omräknat till I 00% alkohol.
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alkohol 100litertill 20,1uppgickdå försäljningen1955,Sedan1990.liter13,22
1960Mellanpågått kontinuerligt.iinvånare, minskningenhar stortprocent per

den 1419791970 ochmellan procent6minskningen1969och procent, varvar
1950 ochmellanMinskningenden 151989och1980mellan procent.och var

281990 procent.var
år,lång följdunderFrankrikesåledes minskat iharAlkoholförsäljningen aven

konsumtionökade sinländerflestade1970-talenoch1960- närunderäven
1989.Sulkunen,

procent. Denalkohol 1002,73 liter1950 tilluppgickspritFörsäljningen av
år med 1,941958lägstaliter, denmed 2,901951skeddeförsäljningenhögsta

försäljning-uppgick1970skett.har intedärutöverförändringarNågraliter. större
ochtill 2,52 literdenuppgick1980procent,alkohol 1002,30 litersprit tillaven

liter.till 2,511990 -
alkohol 1001990literÖlförsäljningen till 1,941950från 0,78 literökade

år 1976.skedde2,38 liter,ölförsäljningen,högstaprocent. Den
År 1990procent.alkohol 10014,94 litertillvinförsäljningenuppgick1950

16,50motsvaradedå försäljningen1955,liter. Sedantillminskat 8,77hade den
pågått oavbrutet.iminskningenharalkohol 100liter stortprocent,

sin. 1950minskatvinetandel medansinöl har ökatsprit ochFörsäljningen av
15svarade förspritmedanförsäljningentotaladenöl 4utgjorde procent av
19förspriten15ölet fördagIför 81 procent,och vin procent.procent svarar

66föroch vinet procent.procent

ålderochKön
66från år 1984undersökning procentriksrepresentativEnligt avuppgaven

alkohol Leanvänderegelbundetdekvinnornaoch 39 attmännen procent av
två glasellerdrackdebåda könen28 ettLaider, 1984. att perprocent uppgavav

femdrackdekvinnornaoch 1 att10dag. männen procentprocent uppgavavav
dag.eller fler glas per

således dekvinnorna39och att66 männen procent uppgavprocent avav
år det 2015-19åldersgruppenialkohol. Blandanvände mänregelbundet var

åldrari dessakvinnornaBlandår20-24 45åldersgruppenioch procent.procent
respektive 2310det procent.procentvar

användede intekvinnornaoch 60 att32 männen procent uppgavprocent avav
och 88bland77 mändrackår inte20Andelen under procentalkohol. varsom

75respektiveår 51det20-24åldersgruppen procentbland kvinnor. I varprocent
procent.

andelenökade1985Ledouxochsammanställning ChoquetEnligt somaven
1984till 331971från 24 procentbland pojkardagligenalkohol procentanvänder

procent.respektive 8oförändrad 9konsumtionflickomas procentmedan var
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4.4.3 Missbruk och skador

Alkoholmissbrukets omfattning

Enligt uppgifter presenterades 1980 statlig utredning, den s.k. Bernard-som av en
komrnissionen, fanns det i Frankrike vid denna tid 2 miljoner alkoholister ochca
därutöver svåra3 miljoner alkoholmissbrukare. årligaDen dödligheten på grund

alkoholrnissbruk uppskattades till 20 000. Ca 40 patienterna påprocentav ca av
de psykiatriska vårdadesklinikerna grund problem i samband med alkohol.av

Alkoholism, alkoholberoende och alkoholpsykos

Dödligheten i alkoholismalkoholberoende och alkoholpsykos ökade fram till
Årdå1960, den 18 100 000 ochnärmare 5 100 000 kvinnor.mänvar per per

1980 det 10 bland och bland3 kvinnorna.männenvar

Levercirrhos skrumplever

En mycket omfattande och tidig studie levercirrhos gjordes Popham 1970.av av
Den omfattade bl.a. fråndata 23 departement i årFrankrike för 1950. Korrelatio-

ligger mellan 0,61 och 0,86. sambanden alltså relativt starka.ärnema
alkoholbetingadeDen dödligheten i levercirrhos har följti alkoholförsälj-stort

ningen och följaktligen minskat årunder följd diagram 4.4, tabell S13a.en av
1970 dog 17 000 eller 33,1 invånare.närmare 100 000personer, per

1977 dog 45,9 100 000 1989 det 26,4 tabell S13amän. en minskningper var
med 42 procent. Per 100 000 kvinnor motsvarande antal 17,7 respektive 11,3var
tabell S 13b en minskning med 36 procent.

Cancerdiagnoser

Mellan 1977 och 19891990 skedde i Frankrike enligt tabellerna S5-S6, S8-S 12
i bilaga 11 ökning dödligheten i i tjocktarm bland från 17,4 tillmänen av cancer
20,6 18 och bland frånprocent kvinnor 18,4 till 19,8 8 procent i isamt cancer
luftstrupe, luftrör och lungor frånbland 53,3 till 68,5 29män procent och bland
kvinnor från 6,8 till 9,9 46 procent, i bröstcancer från 30,2 till 35,2 17samt
procent.

Under tid minskade antalet dödsfall grund i struphuvudetsamma av cancer
bland från 15,2 till 11,0 28 imän procent, bland frånmänmatstrupencancer
19,1 till 15,8 17 procent och bland frånkvinnor 2,3 till 2,2 4 procent, icancer
magsäcken bland från 20,0 till 14,8 26män procent och bland kvinnor från 15,0
till 9,8 35 procent, i stolgångändtarm och frånbland 10,3 till 8,3 19mäncancer
procent och bland kvinnor från 7,6 till 6,8 11 procent.

dråpMord och

Antalet dödsfall påbland grund mord och skada frarnkalladmän av av annan
frånminskade 1,3 100 000 1977 till 1,2 1988, minskning med 8 procent.per en

Bland kvinnor ökade antalet från 0,7 till 0,8 14 procent.
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vid trafikolyckorDödsfall

minskning32,9 och 1988 27,1,bland i trafikolyckor 1977Dödsfall män envar
motsvarande antal 11,4 respektive 9,7,Bland kvinnormed 18 procent. envar

med 15minskning procent.

förda alkoholpolitikenDen4.4.4

och Walshtvå dels Daviesi huvudsakavsnitt byggerDetta rapporter, av
1992.dels Moser1983, av

non-inter-avslappnad ochuppfattats haFrankrike har ofta att extremten
prevention alkoholpro-till bruket alkohol och tillinställningventionistis avav

fallet del.bara tillMen dettablem. är en
och har,lägsta i EuropaFrankrike har varit bland deAlkoholbeskattningen i

finnsprisutvecklingen. Detsällan tilloch vin,särskilt det gällernär anpassats
förfunnits bestämmelserområdet. längemånga Det haremellertid andra lagar

bestämmelserför alkoholprodukter,annonsering och reklamkontroll somav
1993.skärptes

skilda bestäm-licensieringssystem medmånga år kompliceratfinnsSedan ett
alkoholhaltenhögalkoholdryck det gäller och hurvilkenmelser beroende

mycketbestämmelsernaförsäljningdagar och tider fördet gällerNär är
syftetmonopol,sprit kontrollerasFramställningen ärliberala. attett menavav

handelProduktion ochalkoholproblem.kvaliteten, inte förebyggakontrollera att
deså distributionenhänderligger i privatamed sprit, öl och vin när avsom

vinkooperativ.vinproduktion, skötsmindre lantbrukens storasom av
för fruktodlarnadet möjligtsärskilt regelsystemförekommerDet görett som

konsumtion. slutetoch för Iskattefritt odlingalkoholdestilleraatt egenav egen
registrerade hemmaproducentermiljoner1970-talet fanns det drygt 2 somav

haralkohol 100 Man200 000 hektoliterdistilleradetillsammans än procent.mer
den officielltsprit produceras dettaden mängduppskattat sätt motsvaratt som

registrerade produktionen.
få ändradesköpa med sigålder bli serverad ellerförReglerna för rätten attatt

frågadryck detåldern beroende vilkenhade varieratTidigare1991. om.var
vin, öl ochår. Konsumtionunder 14förbjuden för allaDå konsumtion avvar

någon förälderi sällskap med16 det skeddetillåten mellan 14 ochcider omvar
tillåts iallaårvårdare eller Numera ärnågon 18eller med somvar mer.som

alkohol. Ivårdare allanågon eller konsumeraföräldersällskap sorteratt avav
16-årsgränsen.fall gällerannat

alkoholpåverkad.bilköradet varit brott är1959 har närSedan attett man
från till 0,81,2påverkad sänktes 1970visadeBlodalkoholhalten att varmansom

blodprovdet möjligtgjordebestämmelseinfördespromille. 1978 att tasomen
möjligtSamtidigt blev detnågon olycka.varit inblandad ipå inteförareäven som

körkort krävdesår föroch 3 ochi mellan 1dra in körkortet nyttatt ett enatt
lämnaochpåföljdema ytterligare1983 skärptes vägranläkarundersökning. att

straffsatsen.fördubbladespositivt 1987likvärdigt medbedömdes ett prov.prov
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Bötesbeloppet till mellan 2 000 och 30 000 franc ocheller fängelse mellansattes
månader år Sparrow al, 1989.2 och 2 et

slutet 1970-talet tillsattes, efter initiativ den franske presidenten,I av enav
ordförandeskap professor syftearbetsgrupp under Jean Bernard, med att taav

tioårsprogram alkoholism, definierades de viktigastefram ett mot som som en av
insågsociala gisslen. inte skulleoch oroande Arbetsgruppen snart attmest man

till alkoholsjukdomar individen skulle täcka problembegränsa sitt arbete hos utan
såtill alkoholkonsumtion och alkoholism, demed anknytning alkohol, som

påverkades såproduktion och distribution och normal väl hög alkohol-somav
konsumtion.

måletförsta 1980 drar slutsatsen det första medI sin rapport attgruppen en
borde avsevärd reduktion den franska befolkningensalkoholpolitik vara en av

mål,alkoholkonsumtion. menade skulle det kommaDetta närma-attgruppen,
med nationell alkoholpolitik med följande huvudkomponenter:re en

tillämpningen existerande lagar och tillsammans medAtt förbättra att,av0
andra medlemmar i EU, utarbeta alkoholpolitik syftande till atten gemensam
skydda befolkningens hälsa.

förbättrad kvalitet mindre produktion vin och minskaochAtt uppmuntra attav0
drycker.alkoholhalten i andra

åtgär-på understödjaknyta priset alkoholdrycker till levnadskostnadema,Att0
fårreforrnera lagstiftningen försäljning skeder annonsering,mot samtom var

alkoholfriabefrämja produktion och konsumtion drycker.av

alkohol och integrera den i den allmänna hälso-utveckla utbildningenAtt0 om
på och högriskgrupper.utbildningen, med särskild inriktning arbetsplatser

alkoholproblem bland medicinsk personal,verka för bättre kunskapAtt0 om
i kontakt med alkohol-lärare i skolorna och andra yrkesgrupper kommersom

problem.
År spåraförslag förbättrade för miss-1981 kom ytterligare attom program upp

behandling rehabilitering högkonsumenter, för lokala hälsout-brukare, för och av
bildningsprogram för preventionsprogram arbetsplatserna.och

undersöktenationella kommittén för försvar alkoholism CNDCADen mot
åtgärder vidtagits sedan 1980 med anledning de 110 olika förslagde av somsom

fört fram. fann hade genomförts och 23kring Bernard hade Man llattgruppen
olikakommitté alkoholism meddelvis genomförts. föreslog bl.a.Man att moten

sådan också,inrättades dendepartement representerade skulle inrättas. En men
haft sammanträde.hade 1990 endast ett
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Nivån på4.4.5 alkoholkonsumtion och alkoholskador
SverigeiFrankrike och

År 1988 alkoholförsäljningen i Frankrike 13,2 liter alkohol 100 procentvar per
invånare tabell 4.3. I Sverige den 5,5 liter. Frankrikes försäljning 145var var

högre Sveriges.änprocent
årSamma dödligheten högre i Frankrike bland grund självmordmänvar av

20 procent, dmnkningsolyckor 0,5 procent, struphuvudet 833cancer pro-
cent, i läpp, munhåla eller svalg 365 procent, i tjocktarm 5cancer cancer
procent, i 184 procent, i luftstrupe, luftrör och lungormatstrupecancer cancer
50 i leverprocent, 132 procent, kronisk leversjukdom och levercirrhoscancer
209 påprocent grund trafikolyckor 102 procent.samt av

Dödligheten bland franska årdetta frågalägre imän mord och skadavar om
framkallad annan 37 procent, i magsäck 14 procent och iav cancer cancer
ändtarm stolgångoch 19 procent.

Dödligheten i bröstcancer 6 lägre.procentvar

Italien4.5

Några4.5.1 historiska notiser

Vin har länge varit Italiens nationella dryck. Man vinet introducerades iantar att
Italien omkring 750 sedanKr., grekerna hade grundat koloni i nordväst.en
Italienarna sedan ha varit de spred vinodling och vindrickande iantas som
Europa. detNär antika börjadeRom och dominera världenerövra vid 100-talet

fördeKr. de vinet förmåganoch tillverka vin med sig Brazeau al, 1992.att et
frånUppgifter det tidiga 1900-talet visar konsumtionen vid denna tidatt var

omkring 125 liter vin år.och Vin vid denna tid ha varit i detsägsper person
nödvändighetnärmaste det kalorier till befolkning för vilkenatten genom gav en

kaloriintaget i övrigt lågt.förvar
Efter Frankrike Italien världens vinproducent.är finns fåDet formellastörsta

regler för vinproduktionen och odlingen vindruvor har präglat delar ordi-av av
italienskt århundraden.lantbruknätt under Följaktligen producerar bönderna i

många delar Italien fortfarande sitt förvin hemmabruk, produktionegetav en
inte kommer med i den officiella statistiken och omfattning inte kändärsom vars

Davies och Walsh, 1983.
påtagligEn mycket tillväxt vinindustrin årtiondenaunder de har lettsenasteav

till nationell politik syftar till understödja förbättring kvaliteten,atten som en av
för därigenom förbättra avsättningsmöjlighetema. Samtidigt har intressetatt
minskat för de alkoholrelaterade problemen, med i det fullständignärmasteen
negligering prevention.av
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äralkoholkonsumtion efterAlkoholförsäljning och 19504.5.2

Försäljning alkoholdryckerav
alkoholförsäljning-framgår tabell minskade den totaladiagram 4.4 4.4Som av

invånare till 8,61 literfrån alkohol 100 19509,49 literi Italien procent peren
minsk-då försäljningen 14 liter, har i1968-1969,1990. Sedan än stortvar mer

och ökningen 33 ochpågått kontinuerligt. Mellan 1950 1959ningen procentvar
uppgickMinskningen mellan 1970 och 19791960 1969 13mellan och procent.

totaltmellan och 1989 till 27 Minskningenoch 1980till 10 procent.procent
1950 och 1990 9mellan procent.var

alkoholuppgick 1950 till 0,7 liter och 1990 till 0,8 literFörsäljningen spritav
år liter.försäljningen skedde 1973 med 2,2högsta100 procent. Den

Ölförsäljningen från till 1,06 liter 1990 alkohol 100ökade 0,16 liter 1950
procent.

hade8,63 liter alkohol 100 1990vinförsäljningen till procent.1950 uppgick
då literförsäljningen motsvarade 10,226,75 liter. Sedan 1980,minskat tillden

år.den minskat flertaletalkohol har100 procent,
vinet minskat sin. 1950ökat sin andel medanFörsäljningen sprit och öl harav

svarade förtotala försäljningen medan sprit 7denutgjorde öl 2 procentprocent av
År försvarade ölet för 12 spriten 9för 1990och vin 91 procent, procentprocent.

för 78och vinet procent.

alkoholLiter 100%

15-

Totalt

Vin

X3M-------øoIllIIITIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllll
505254565860626466687072747678808284868890År

invånare Italienoch öl iFörsäljningen4.4. sprit, vinDiagram perav
00% alkohol.1950-1990 omräknat till I
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Missbruk och skador4.5.3

Levercirrhos skrumplever
År 100 0001977 dog 48,9 och 1989 38,4 minskningen med 21mänper

100 000 kvinnorprocent. Per motsvarande antal 19,5 respektive 19,2 envar
minskning med 2 procent.

Cancerdiagnoser

Mellan 1977 och 19891990 skedde i Italien enligt tabellerna S5-S6, S8-S12 en
ökning dödligheten grund fråni struphuvudet bland 8,8 tillmänav av cancer

från9,0 2 procent, i bland 6,3 till 6,7 6 procent ochmänmatstrupencancer
frånbland kvinnor 1,2 till 42 i från1,7 procent, tjocktarm bland 11,0mäncancer

fråntill 16,2 och bland kvinnor till 15,647 procent 10,9 43 procent, icancer
stolgång frånändtarm blandoch 8,9 till 9,3 4 procent, i luftstrupe,män cancer

frånluftrör och lungor bland 64,1 till 90,5 41 procent och bland kvinnormän
från på9,5 till 14,2 från49 procent grund bröstcancer 27,9 till 35,9 29samt av
procent.

Under tid minskade antalet dödsfall grund i struphuvudetsamma av cancer
frånbland kvinnor 0,6 till 0,5 17 procent, i magsäcken bland frånmäncancer

33,6 till 30,2 och bland från10 procent kvinnor 22,2 till 20,6 7 procent samt
stolgång bland fråni ändtarm och kvinnor till 69,8 7,2 procent.cancer

dråpMord och
Antalet dödsfall bland grund mord och skada framkalladmän av av annan

från år årökade 2,3 100 000 1977 till 3,2 1988, ökning med 39 procent.per en
båda årenBland kvinnor antalet 0,6.var

Dödsfall vid trafikolyckor

Antalet dödsfall bland grund trafikolyckor frånminskade 29,2män av per
år år100 000 1977 till 1988, minskning24,3 med 17 Bland kvinnorprocent.en

antalet 8,2 respektive minskning7,2, med 12 procent.var en

fördaDen alkoholpolitiken4.5.4

Detta avsnitt bygger till viss del två dels Davies och Walshrapporter, av
1983, dels Moser 1992.av

Försäljning och servering licenssystem. Licenser förreguleras serveringettav
vin och öl lämnas kommunen invånare.till licens 400 Försälj-av av upp en per

ning eller servering starkare lämnasalkoholdrycker till licenceutav upp en per
invånare.0001 Dessutom kan alkohol inhandlas och konsumeras i de flestaäven

mataffären
introduceras ålderBain i allmänhet till vid i Italienalkohol i deänyngreen

flesta andra länder i Europa Walsh, 1983. Enligt gällande fårDavies och regler
alkohol år.inte säljas eller till under 16serveras personer

Det finns inga restriktioner gäller fördet annonsering alkoholdrycker. Ennär
frivillig överenskommelse annonsering idet gäller televisionen har träffats.när
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År infördes lag för1984 regler prevention, behandling rehabiliter-ochen om
fråning alkoholberoende ytterligare lag 1986I regleras utbild-av perrsoner. en

ning, information och prevention alkoholism, rehabilitering alkoholberoen-av av
kontrollde annonsering och insatser för förebygga trafikolyckorattpersoner, av

alkoholpåverkademed förare inblandade. Hälsoministem i uppdrag attgavs
för informationutarbeta och utbildning för genomföras i samarbe-ett attprogram

pressrådet,med nationella nationella administrativa och den privatate organ
televisionenradion och Moser, 1992.

Nivån på alkoholkonsumtion och alkohoskador4.5.5
Sverigeiltalien och

År 1988 alkoholförsäljningen i Italien 9,7 liter alkohol 100 procentvar per
invånare tabell 4.4. Sverige den 5,5 liter. Försäljningen i Italien 76I var var

högre i Sverige.änprocent
år dödligheten högre i Italien bland grundSamma mord ochmänvar av

framkallad 68 munhålaskada annan procent, i läpp, eller svalg 128av cancer
procent, i struphuvudet 650 i magsäck 64procent, procent,cancer cancer

luftröri luftstrupe, och lungor 101 procent, kronisk leversjukdom ochcancer
levercirrhos 327 och grund trafikolyckorprocent 81 procent.av

frågaDödligheten bland italienska detta lägre i självmord 58män var om
procent, drunkningsolyckor 10 procent, i tjocktarm procent,17cancer cancer

stolgångi i och20 procent, ändtarm och 11 procentmatstrupen cancer cancer
i levern 171 procent.

Dödligheten i 6bröstcancer lägre.procentvar

Kanada4.6

Några historiska notiser4.6.1

Alkoholdrycker kom till Kanada med första nybyggama. första kom-de Det
mersiella bränneriet etablerades i Quebec 1769. Antalet brännerierstaden växte

årsedan snabbt och 1840 fanns 200 i 1992.Upper Canada Brazeau al,över et
första bryggerierna förDe startades understödja nykterhet, bevara valuta iatt

åstadkomma användningsområdelandet och bra för det överflöd sädett somav
tillgåfanns i Den Nya Världen Brazeau al, 1992.att et

från nivåEnligt lag 1878 blev det lokal möjligt folkomröst-atten genom
tillåten.någonning bestämma försäljning alkoholdryck skulle Ivaraom av

1900-ta-samtliga Kanadas provinser beslutade totalförbud i börjanman om avav
let. Prince Edward Island kom beslutet 1901, i flertalet provinser mellan 1915I

i Quebec 1919. Flertalet upphörde gällaoch 1917, i Yukon 1918 och atten en
mellan 1925, övriga 1930 och 1948 Prince Edward Island1921 och 1927,

såledesPopham, 1956. Mellan 1919 1921 gällde totalförbud i allaoch ett
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så två.mellan i alla Totalför-kanadensiska delstater, 1917 och 1921 när som
lokala monopol.buden ersattes av

Årpåtaglig effekt konsumtionsmönstret. 1900 hade ölkon-hadeLagen en
spritförsäljningen minskat jämförtsumtionen fördubblats och med 50 procent,

år världskriget svarade försituationen 30 tidigare. Vid slutet det andra öletmed av
65 alkoholmarknaden al, 1992.Brazeauprocent etav

invånare år underAntalet dödsfall i levercirrhos 100 000 20 de femper över
åren 1956.till 1921 5,4, 3,8, 3,9, 5,0 och 4,0 Popham Medelvärdet för1917 var

5,3.hela perioden 1910-1940 var

årefterAlkoholförsäljning och alkoholkonsumtion 19504.6.2

alkoholdryckerFörsäljning av

framgår 4.5 tabell 4.5 ökade den totala alkoholförsäljningen iSom diagramav
invånarefrån alkohol 100 1950 till liter 1990.Kanada 4,41 liter procent 7,11per

ökningen 61 redovisas försälj-Mellan 1950 och 1990 1980procent.motsvarar en
perioden.vilket högst för Mellan 1950 och 1959 ökningen 10ning 8,75, är var

1960 och 1969 27 mellan 1970 och 1979 36mellan procent,procent, procent.
försäljningenMellan och 1989 minskade med 151980 procent.

uppgick 1950 till liter alkohol 100 ochFörsäljningen sprit 1,28 procentav
spritförsäljningen, 3,34 liter, redovisas för 1980.1990 till 2,16 liter. högstaDen

Ölförsäljningen från liter2,86 1962 till 3,92 liter alkohol 100 procentökade
försäljningsnivån, liter, för4,34 redovisas 1979.1990. Den högsta

Literalkohol100%

10-

Totalt

0lllIlIIIIllIlllñârllllllllIlllálllllllllll
505254565860626466687072747678808284868890År

invånare Kanadaoch öl i4.5. FörsäljningenDiagram sprit, vin perav
100% alkohol.1950-1990 omräknat till
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literfrån alkohol 100 1950 till 1,040,27 liter procentVinförsäljningen ökade
År redovisadeliter, vilket den högstavinförsäljningen 1,1919851990. ärvar

försäljningsnivån 1950.sedan
sin och spriten isin andel medan vinet ökathar minskatFörsäljningen av

Då för dennivå svarade ölet 651950.kvarlegat procentstort avsamma som
för 19906 och spriten 29alkoholförsäljningen, vinet förtotala procent.procent

Ölet haroch spritens 30vinets 15ölets andel 55 procent procent.procent,var
hela 1900-talet.således dominerat under

ålderKön och

regelbun-de använde alkohol1989 84Av de männen procent attuppgavvuxna
bådeFörbland kvinnorna 72Motsvarande andeltillfälligt.ellerdet procent.var

äldstaoch delägst bland dekonsumtionenkvinnor gälleroch yngstamän att var
Welfare Canada, 1990.Health and

skadorMissbruk och4.6.3

deliriumAlkoholismalkoholberoende, alkoholpsykos
alkoholförgiftningoch

några kanaden-1974 och 1983 iutvecklingen mellanundersökte1987aSmart
med 10,5under dessakonsumtionenQuebec minskadeprovinser. Isiska

dödligheten imedanalkoholberoende med 5,6idödlighetenoch procent,procent
förändra-poisoning inteaccidentaltoxic effects andalkoholförgiftning from

alkoholbe-Dödligheten i2,5konsumtionen medminskadedes. OntarioI procent.
ökade medalkoholförgiftningDödligheten iminskade med 39,5roende procent.

dödligheten9,5konsumtionen medökadeAlberta däremot10 I procent,procent.
alkoholberoende mins-imedan dödlighetenmed 66alkoholförgiftningi procent,

med 54,6kade procent.

skrumpleverLevercirrhos
Korrelationer1970.Pophamtidig studie gjordesomfattande ochmycketEn av

år Korrelationemaför 1955.provincer i Kanadab1.a. för 9redovisas i denna
alltså relativt starka.0,86. Sambandenmellan 0,61 ochligger är

i Kanadaför provinsernakorrelation för 1971beräknade1977Schmidt en
levercirrhosdödligheten.medelkonsumtionen ochmellan0,82

ocksåredovisasPopham 1970undersökningenrefereradeI den tidigare av
i Kanada.för provinsernaländer ochtid för olikaräknadekorrelationer över

korrelationen 0,45positivalägstasådana korrelationer. Den är15Totalt redovisas
årenförligger Kanada,1926-1956. HögstSverige för periodengälleroch som

1960Seeleyundersökning0,88. Enligtkorrelation1927-1960 visar avenen
Schmidt 1977redovisade1921-1956. Senareför perioden0,96korrelationenär

0,97.åren 1932-1973Ontario förkorrelation fören
10,51983 med1974 ochmellankonsumtionenminskade procentQuebecI

1987a. ISmart,med 31,4och cirrhosleversjukdomdödlighet ioch procent
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Ontario minskade konsumtionen med 2,5 och dödligheten i leversjukdo-procent
med 28,1 AlbertaI ökade konsumtionen med 9,5 medanprocent. procentmar

dödligheten i leversjukdomar minskade med 2,2 procent.
Antalet döda i kronisk leversjukdom och levercirrhos i hela Kanada 1977 var

16,6 100 000 tabell Sl3a. 1989 det 11,7 minskningen med 30mänper var
procent. Per 100 000 kvinnor motsvarande antal 7,2 respektive 5,4 envar
minskning med 25 procent.

Cancerdiagnoser

Mellan 197779 och 19891990 skedde i Kanada enligt tabellerna S5-S6, S8-S 12
ökning dödligheten grund i frånstruphuvudet bland 2,6mänen av av cancer

fråntill 2,9 12 procent och bland kvinnor 0,4 till 0,5 25 procent, icancer
frånbland 4,1 till 5,1 från24 procent och bland kvinnor 1,6 tillmänmatstrupen

i tjocktarm från1,9 19 procent, bland till på14,3 17,1 20 procent,mäncancer
grund i luftstrupe, luftrör och lungor bland från 53,0 till 73,3 38mänav cancer

frånbland kvinnorprocent och 13,0 till 29,9 130 procent grundsamt av
frånbröstcancer 28,4 till 34,5 21 procent.

Under tid minskade antalet dödsfall grund i magsäckensamma av cancer
frånbland 12,3 till 10,6 14 frånprocent och bland kvinnor 6,7 till 6,3 6män

i bland kvinnor frånprocent, tjocktarm 16,7 till 16,3 2 procent, icancer cancer
stolgång från procentändtarm och bland 6,7 till 6,1 9 och bland kvinnormän

från 4,7 till 4,1 13 procent.

Dödsfall vid trafikolyckor

frånundersökning Kanada Ontario kanI Mann och Anglin 1988 visa atten
årliga medelkonsumtionen mellanden 1957 och 1983 hade betydelse för framför

alkoholpåverkadeallt antalet dödsolyckor med förare inblandade, också förmen
det antalet singelolyckor och olyckortotala under med dödlig utgång.natten

dog och 19891977 33,1 100 000 22,6 minskningen med 32mänper pro-
kvinnor motsvarandecent. Per 100 000 antal 12,2 respektive 9,7 en minsk-var

ning med 20 procent.

dråpMord och

Dödligheten grund mord skada framkallad 100 000och mänav av annan per
från år årminskade 3,5 1977 till 2,5 1988, eller med 29 Bland kvinnorprocent.

motsvarande antal och1,7 1,3, minskning med 24 procent.var en

Den förda alkoholpolitiken4.6.4

till viss tvåDetta avsnitt bygger del dels Davies och Walshrapporter, av
1983, dels Moser 1992.av

Beslutanderätten för kontroll och försäljning alkoholdrycker ligger primärtav
hos Kanadas delstatsregeringar provinsregeringama. De delstatliga alkoholmo-

får vilket distributio-nopolen bestämmer vilka produkter säljas, till pris, hursom
får fårskall många finnas,ske, vilken och hur affärer dessa hanärtypnen som
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ochmarknadsföringfå och hurköpaförskallgammalhur attöppet, varaman
fårannonsering ske.

utifrån frihandels-diskuteratsalkoholpolitikenår den fördaharUnder senare
hos GATTklagade 1988GAIT-avtalet. EECUSA ochKanada ochmellanavtalet

till Kanada.alkoholdryckerimportendiskrimineringöver avav
sprit endastgällernågot för allasigskiljermonopolendelstatliga attDe men

AlbertaSaskatchewan ochtvå delstaterSåmonopolen.får säljas när somav
licensieradeockså får s.k.säljasi dessaockså öl,importeratgäller detta avsom

hotell.tillregel knutnavilkaVendors, ärförsäljare som
bryggt ifår sälja ölQuebecNewfoundland och äriSpeceriaffärema som

små,vanligenaffärervin. Dessai Quebec ärspeceriaffärernaKanada, även
affärskedjor.från tillhörandeaffärerskillnadtillägda affärer,enskilt stora

svenskflitigt ihar diskuteratsi Quebecspeceriaffärervin iFörsäljningen av
gjordesutvärderingenligt den1978 ochmöjliggjordesFörsäljningen sompress.

har dettaintressentersvenskavissaförsäljningsökning. Fördet ingenskedde
avskaffasmonopolet skulle kunnapå svenskadet utanbevistagits att ensom

utvärderingen Smart,genomfördeforskarealkoholförsäljning. Denökad som
denkundegickförsäljningen inteorsaken till1986 attatt varaantog upp

jämfört med andraimpopularitetrelativavinetslågkonjunkturen,ekonomiska
ialkoholkonsumtionlägrelångsiktiga trendeneller denalkoholdrycker mot en

Kanada.hela
förändring-eftergenomfördesprishöjningdendetta kan läggasTill straxsom

och-1,36 1956-1970studierkanadensiskaenligtför vinPriselasticiteten varen.
13Prishöjningen,65.tabellOlsson, 1991,1961-1984-0,76 som vars

10ungefärkonsumtionssänkning medlett till procent.borde haprocent, en
motverkadesprishöjningeneffektenkan ha berottvilketuteblev,Denna att av

livsmedelsbutikema.ibörjade säljasvineffekten attavav
Försäljningenmonopolen.delstatligaregulerad deförsäljningförTiden är av

stängda och det imonopolbutikemadå statligade ärunder tideröl äger rumav
det gällereller sprit. Närköpa vinmöjligtföljaktligen inteflertalet delstater är att

alkoholdryck inte havisstillståndetförefallerserveringstidema att servera en
uppethållandet.förbetydelse

åt. I flertaletsig delstatemaskiljeråldersbestämmelsemaOckså det gällernär
vissaden 18. IQuebecår, Alberta och19 i ärdrickaföråldersgränsen rätten attär

ställe meddrickaockså tillåtet förområden det ettellerdelstater är attyngre
någonmedi sällskapserveringsrättigheter är vuxen.manom

tillåtenalkoholmed högst 7 ärCoolersvin ochför öl,Annonsering procent
måste följa deradio. Delstaternaochför TVbestämmelserfederalastatliga,enligt

tillåten radio ochiannonseringdelstateralla ärfederala lagarna. I utom en
olikaNågon skillnad mellanformer.reguleradeunderoch vin,för öltidningar

inte.alkoholdrycker görs
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Gränsen för trafiknykterhetsbrott 0,8 promille påföljdenochär lägst böter med
300 dollar och högst fängelse i längst år återfall5 vid och år14 vid samtidigtsom
vållande till död.annans

Nivån på4.6.5 alkoholkonsumtion
och akoholskador i Kanada Sverigeoch

År 1988 alkoholförsäljningen i Kanada 7,7 liter alkohol 100 procentvar per
invånare tabell 4.5. I Sverige den 5,5 liter. Försäljning i Kanada 40var var

högre Sverige.änprocent
årSamma dödligheten i Kanada högre bland grund mordmän ochvar av

skada framkallad annan 32 procent, drunkningsolyckor 19 procent,av cancer
i läpp, munhåla eller svalg 33 procent, i stmphuvudet 175 procent,cancer

luftstrupe, luftrör och lungor 61 procent, kronisk leversjukdom ochcancer
levercirrhos 21 procent och grund trafikolyckor 66 procent.av

Dödligheten bland kanadensiska årdetta lägre i frågamän självmordvar om
19 procent, i magsäck 42 procent, i tjocktarm 12 procent,cancer cancer

i ändtarm och stolgång 40 procent och canceri lever 35 procent.cancer
Dödligheten i bröstcancer 8 lägre.procentvar

Nederländerna4.7

Några7.1 historiska notiser

Att brygga har länge varit hantverk i Nederländerna, särskilt i deett södra
Årdelarna. Norra delen frånimporterade början frånsitt öl Hamburg. 1376 fanns

det 126 bryggerier i Hamburg producerade för marknaden i Amsterdam.som
Men hade bryggerier lokaliserats till hela landet och Nederländernasnart blev en

de ledande öl.exportöremaav av
Holländama fåtthar förstäran med storskalig produktionattav vara en av

konjak brandy. Det hela skedde misstag. holländskEn skeppare tyckte detattav
krävdes allt för för frånskeppa vin Frankrike till Nederländerna.stort tonnage att
Han kom på idén kunde koncentrera vinet elimineraatt attman vattnetgenom
genom bränna. Tanken välvinet framme skulleatt näratt vattenmäng-var var

återställas.den Men smakade den koncentrerade produkten och tyckteman om
den densom var.

Den drycken kallades brandewijn, brandy.däravnya

7.2 Akohoförsäüning och åralkoholkonsumtion efter 1950

Försäljning alkoholdryckerav
framgårSom diagram 4.6 tabell 4.6 ökade den totala alkoholförsäljningen iav

Nederländerna från 2,07 liter alkohol 100 invånare 1950 till 8,45 literprocent per
1990. Sedan 1950 har i ökningen varit kontinuerlig. Mellan 1950 och 1959stort



några länderskadorAlkoholförsäljning och i100

och 1979mellan 1970och1969 981960 ochmellanden 17 procentprocent,var
Ök-med 5minskade försäljningenoch 1989Mellan 1980 procent.65 procent.

308från till 19901950ningen procent.var
ochalkohol 100 procentliter1950 till 1,47uppgickspritFörsäljningen av

liter. Denår 1975 med 3,44skeddeförsäljningenhögstaDentill 1,98 liter.1990
hamstring inför1979 kan beroförsäljningsnivån 1975 ochrelativt höga

skattehöjningar.förväntade
Ölförsäljningen alkohol 100liter 1990till 4,50från liter 19500,53ökade

den redovisadeunderförsäljningsnivån den högstaaktuellaDen ärprocent.
perioden.

År 1990100 procent.alkohol0,07 litertillvinförsäljningenuppgick1950
1,98 liter.tillhade den ökat

sin.spriten minskatmedanandelarökat sinaöl och vin harFörsäljningen av
År svarademedan spritförsäljningentotaladen26svarade öl för1950 procent av

År ochför 53svarade ölet1990för 4och vin procentför 71 procent.procent
vardera.för 23vinetspriten och procent

skadorMissbruk och4. 7.3

skrumpleverLevercirrhos

avvikerNederländernaStorbritannien ochdet främstländerstuderadeAv är som
sambandoch starktpositivtundersökningarnafrån bildden ettger avannarssom

förtsNederländerna harlevercirrhosdödligheten.totalkonsumtionen ochmellan
föreligger.något samband intepåexempelfram attettsom

alkohol100%Liter

Totalt

Sprit

;21-
0i|fi&quot;I-1||II||||III||||IIII|IIII||IIII1111

505254565860626466687072747678808284868890År

Nederländernainvånareoch öl iFörsäljningen sprit, vin4.6.Diagram perav
alkohol.100%omräknat till1950-1990
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konsumtionen frånI Nederländerna ökade liter 100 1950 till3 procent 12ca ca
gånger. ocksåliter 1979, dvs. 4 Dödligheten levercirrhos ökadei under samma

tid, ökningen motsvarade endast fördubbling de Lint, 1981. Samtidigtmen en
mångavisar länder med mindre konsumtionsökning snabbare ökningen en av

levercirrhosen Nederländerna. de Lint drar slutsatsen det inte för Nederlän-än att
dernas del möjligt dokumentera effekt dödligheten i levercirrhos tillär att en

kraftigtföljd ökad totalkonsumtion.av en
Dödligheten i kronisk leversjukdom och levercirrhos 1977 5,6 100 000var per

1989 den 6,2, ökning med 100 000 kvinnor11 Permän. procent.var en var
respektivemotsvarande antal 3,5 4,7, ökning med 34 procent.en

Cancerdiagnoser

Mellan 19771979 och 1989 skedde i Nederländerna enligt tabellerna S5-S6,
påS8-S12 ökning dödligheten 100 000 grund i läppar,en av per av cancer

munhåla fråneller svalg bland 2,6 till 3,6 38 procent och bland kvinnormän
från i från1,3 till 1,7 31 procent, struphuvudet bland 2,2 till 2,9 32mäncancer

frånoch bland kvinnor 0,1 till 0,3 200 iprocent procent, matstrupencancer
från 6,7 68 frånbland 4,0 till procent och bland kvinnor 1,8 till 3,1 72män

fråni tjocktarm bland 16,8 tillprocent, 19,4 15 procent och blandmäncancer
frånkvinnor 20,9 till 22,1 6 procent, i luftstrupe, luftrör lungoroch blandcancer

från från91,6 till 99,7 9 procent och bland kvinnor 7,4 till 16,4 122män
frångrund bröstcancer 35,7 till 25procent 44,8 procent.samt av

antaletUnder tid minskade dödsfall grund i magsäckensamma av cancer
från frånbland 25,5 till 18,6 27 procent och bland kvinnor 15,8 till 11,5 27män

på stolgång frångrund i ändtarm och blandprocent 8,7 tillmänsamt av cancer
7,2 17 procent.

dråpMord och
ÅrAntalet döda 1977 1,2 100 000. Bland1988 det 1,1. kvinnormän pervar var

motsvarande antal 0,6 respektive 0,7.var

Dödsfall vid trafikolyckor

Antalet dödsfall vid trafikolyckor 000 minskade mellan 1977 ochbland 100 män
från1989 27,0 till 13,2 minskning Bland 100 000 kvinnoren med 51 procent.

antal ochmotsvarande 10,4 5,8 minskning med 44 procent.envar

Den förda alkoholpolitiken4. 7.4

avsnitt bygger till viss del två dels Davies och WalshDetta rapporter, av
1983, dels Moser 1992.av

låg alkoholkonsumtion. varitNederländerna har tradition haft Den harav en
Tyskland lägre i delägre i de angränsande länderna Belgien och och änän

Elmérnärbelägna länderna Frankrike och England Annyr, och Herz, 1982.
förhållande övertygande troligenBland förklaringama till detta den denär mest

någon betydelsefulltdet inte funnits alkoholproduktion inslag ihar ettatt som
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Någonjordbruksproduktion. sammanblandning ekonomiska alko-landets ochav
intressen har inte behövt ske. producerade enbärskryddadeholpolitiska Det sä-

någondesbrännvin framställs i landet, har aldrig varit storsäljare.som genevem,
påtagligt. PåUnder de decennierna har konsumtionen ökat mycketsenastetre

uppgångenden snabba alkoholkonsumtionen mellan 1960 ochgrund 1980avav
igångsättaregeringen utveckla och kontrollinriktad alkoholpoli-beslutade att en

syfte förebygga alkoholbrukets riskertik med Moser, 1992. Ettatt memoran-
dum med titeln Alkohol och samhälle upprättades interdepartementalav en

föreslogs alkoholutbildningkommitté och i detta och andra förebyg-mer mer av
aktiviteter, effektiva behandlingssystem för alkoholkonsumentergande medmer

föralkoholproblem och lag licensiering striktare regelsystem fören nya om
försäljning och annonsering det gäller alkoholdrycker.när

också påstuderade effekten höja alkoholskatten alkoholkonsumtio-Man attav
regeringen beslutade skjuta beslutet alkoholskatt eftersomattnen men upp om

höll harmonisera skatten inom EEC EU.attman
Förslaget förbjuda annonsering i radio och gick inte igenomTV i parlamen-att

beslutade istället alkoholindustrin, på framgångsriktMan sätttet. att ettsom
fådeltagit i debatten, skulle fortsätta hand bergränsa alkoholreklamen.att egen

åtföljaEnligt lag skulle dock utbildningsslogan 40 reklamin-procenten en av
färreslagen i TV och reklaminslag riktas till ungdom och sportaktiviteter.

Utbildningsprogrammet har tillämpats sedan september 1986.
förda alkoholpolitiken bedöms inte ha haft marginella effekter påDen änmer

utvecklingen.

Nivån på alkoholkonsumtion4. och alkoholskadori7.5
Nederländerna Sverigeoch

År l988 alkoholförsäljningen i Nederländerna 8,3 liter alkohol l00 procentvar
invånare 4.6.tabell I Sverige den 5,5 liter. Försäljningen i Nederländer-per var

51 högre i Sverige.änprocentna var
årSamma dödligheten i Nederländerna blandhögre grundmänvar av

i struphuvudet l00 i magsäckenprocent, 9 procent och grundcancer cancer
i luftstrupe, luftrör och lungor 130 procent.av cancer

iDödligheten bröstcancer 19 högre.procentvar
Dödligheten bland år fråganederländska detta lägre i mord ochmän var om

skada framkallad annan 42 självmord 50 drunknings-procent, procent,av
olyckor 52 kronisk leversjukdom trafik-procent, och levercirrhos 26 procent,

munhålaolyckor 7 i läpp, eller svalg 23 iprocent, procent,cancer cancer
tjocktarm 52 i 50 i ändtarm ochprocent, procent,matstrupecancer cancer
stolgång 35 och i lever 26procent procent.cancer
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Norge4.8

Några4.8.1 historiska notiser

Vid krigsutbrottet 1914 infördes i Norge förbud försäljning och serveringmot av
brännvin. Bestämmelserna ändrades gångersedan flera så de 1917-1918att
praktiskt endast tillät omsättning lättvin och ölsorter.taget av svaga

Verkningama brännvinsförbudet ansågs nykterhetssynpunkt såav ur gynn-
perrnanentning övervägdes. folkomröstningEn anordnadesatt i okto-samma en

dåber 1919, krigstidens förbudslag fortfarande i kraft. 67 deprocentvar av
röstberättigade deltog i omröstningen och dessa det 62 villeprocentav var som
ha förbudet kvar. Detta skulle gälla brännvin och vin med 14 volympro-änmer

alkohol. För handeln sådantmed vin förbudet inte gällde inrättadescent som
1922 centralt statligt bolag, AS Vinmonopolet, skulle ha handett importsom om
och partihandel med lättvin och bedriva detaljhandel vid sidan systembolaget.av

År 1926 anordnades folkomröstning vid vilken 56 röstade förprocenten attny
förbudet skulle avskaffas. I enlighet härmed upphävdes brännvinsförbudet 1927

rusdrikkeloven. Försäljningen började i maj 1927 och serveringengenom en
månad senare.

Den registrerade försäljningen spritdrycker, slutet förbudstidenmotav som av
legat kring 0,25 liter alkohol 100 invånare åroch 1927 0,78 literprocent per var
och 1928 liter.1,01 Genom vin- och ölförsäljningen samtidigt minskade blevatt
förändringen den totala försäljningen ganska måttlig. 1926 den 1,92, 1927av var
2,11 och 1928 2,15. Inte heller fylleri eller dödlighet i levercirrhos eller alkoho-
lism och delirium någravisar förändringar.störretremens

Alkoholförsäüning4.8.2 och alkoholkonsumtion årefter 1950

Försäljning alkoholdryckerav
Som framgår diagram 4.7 tabell 4.7 ökade den totala alkoholförsäljningen iav

frånNorge 2,17 liter alkohol 100 invånare 1950 till 4,02 liter 1990.procent per
Mellan 1950 och 1959 ökningen 13 mellan 1960 och 1969 33procent,var

och mellan 1970 och 1979 30 Mellan 1980 och 1989 minskadeprocent procent.
försäljningen med 11 Den totala ökningen mellan 1950 och 1990 85procent. var
procent.

Försäljningen sprit uppgick 1950 till liter1,22 alkohol 100 procent ochav
1990 till 1,00 liter. Den högsta försäljningen årskedde 1980, med 1,91 liter.

Ölförsäljningen ökade från 0,80 liter 1950 till 2,26 liter 1990 alkohol 100
aktuellaprocent. Den försäljningsnivån den högsta under den redovisadeär

perioden.
År År1950 uppgick vinförsäljningen till 0,15 liter alkohol 100 procent. 1990

hade den ökat till 0,76 liter. försäljningsnivånDen aktuella den högsta underär
den redovisade perioden.
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minskat sin.spritenmedanandelelarsinaökatoch vin harölFörsäljningen av
År vin för 7försäljningen,totaladen procentöl för 37svarade1950 procent av

ochvinet för 1956ölet försvarade procent199056 procent,förspritoch procent.
för 25spriten procent.

skadorMissbruk och4.8.3

skrumpleverLevercirrhos

0001001977 4,8 mänoch cirrhosleversjukdomkroniskidödaAntalet pervar
motsvarandekvinnor000100Per75medökning1989 8,4, procent.och varen

åren 3,6.bådaantal

Cancerdiagnoser
S8-S12 ökningS5-S6,tabellernaenligtiskedde Norge1989ochMellan 1977 en

12från till 1,91,7blandstruphuvudeti mänpå grunddödligheten canceravav
ochändtarmiprocent,till 0,2 100från 0,1bland kvinnorochprocent cancer

från till10,2kvinnorblandochprocent14,6 23från till11,9stolgång bland män
från 37,3 tillblandoch lungorluftrör mänluftstrupe,iprocent,1211,4 cancer

på grundprocent18,4 122från 8,3 tillkvinnor samtoch blandprocent48,2 29
procent.35,0 7från 32,6 tillbröstcancerav

ipå grunddödsfallantalet matstrupenminskadetidUnder canceravsamma
31från 1,6 till 1,1kvinnorblandochprocent2från till 4,34,4bland män

blandoch25 procent20,4från till27,3blandmagsäckeni mänprocent, cancer
procent.28till 13,1från 18,2kvinnor

alkohol100%Liter

Totalt

Sprit
Vin

0 llI||II||IIlllllIllllllllllllllllllllll505254565860626466687072747678808284868890År

Norgeinvånare iölochsprit, vinFörsäljningen4.7.Diagram perav
alkohol.00%till Iomräknat1950-1990
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trafikolyckorDödsfall vid

årenför 1946-1979 visarFrån redovisar Hauge 1982; 1988 dataNorge ettsom
totalkonsumtionen och antalet förarestatistiskt samband mellanmycket starkt

möjligt visa deteller skadats där det dock intedödats är äratt att ettmensom
troligen den viktigaste bakomlig-ökning antalet fordonorsakssamband. En ärav

gande orsaksfaktom.
16,6 och 1989 13,3,döda i trafikolyckor 100 000 1977Antalet män enper var

motsvarande antal 6,7 och100 000 kvinnorminskning med 20 Perprocent. var
med 24minskning5,1, procent.en

dråpMord och
våld-på alkoholrelateradundersökning Skog 1986b tyder dataEnligt atten av

samtidigt alkoholkonsumtionen ökat, dennadöd i ökatNorge attmensomsam
alkoholrelaterade fall.döljs minskning antaletsamvariation avav en

framkalladgrund mord eller skada blandAntalet dödsfall av annanav
från till 1988 58 procent. Bland kvinnorökade 1,2 1977 1,9100 000 män var

respektive 0,5 25 procent.motsvarande antal 0,4

Självmord
framkommer statistiskt signifikant sambandstudie 1988NorströmI etten av
självmord räknat tid.alkoholförsäljningen ochmellan över

alkoholpolitikenDen förda4.8.4

två dels Davies och Walshavsnitt till viss delbyggerDetta rapporter, av
dels Moser 1992.1983, av

medicinska ochHuvudmålet för alkoholpolitiken i Norge minimeraär att
alkohol. uppnåFör detta vill minska total-sociala problem orsakade att manav

uppnås striktare kontroll handeln ochskallkonsumtionen. Detta genom genomav
utbildningefterfrågan förbättrad och information.minskaatt genom

restriktivaste alkoholpolitiken i Europa Moser 1992.har troligen denNorge
från revidering denna trädde i kraft 11norska alkohollagenDen 1927. Enär av

1990.
finns ungefärvin och monopol. Det 100Distributionen sprit ombesörjsav av

monopolbutiker krävs rekommen-monopolbutiker i dag. För sättaatt enupp nya
Öl fårfrån säljasfrån styrelse kommunstyrelsen.dation särskild och licensen en

tillstånd frånockså licens den berördalivsmedelsbutikema för krävsi dettamen
varit oförändratförsäljningsställen för öl har ikommunstyrelsen. Antalet stort

påtagligt.årtiondet, serveringsställen har ökatmedan antaletunder det senaste
åldersgränsenfår år. och vin 18säljas till under 20 FörSprit inte ärpersoner

ar.
Öppethållandet bestämmelser.regleras lokalagenom

riksdagen.alkohol monopolet, alkoholskattemaPriset bestäms avav
så annonsering iförbjudenAnnonsering har varit sedan 1977, när som

volymprocent.fackpress och annonsering för lättöl till 2,5upp
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trañkonykterhet 0,5 promille.Gränsen för är
tillåten.inteAlkoholkonsumtion under arbetstid är

påNivån alkoholskadoralkoholkonsumtion och4.8.5
Sverigei Norge och

År alkoholförsäljningen i liter alkohol 100 procentNorge 4,31988 pervar
invånare Sverige den 5,5 liter. Försäljning i Norge 22tabell 4.7. I varvar

i Sverige.lägre änprocent
bland grund självmord 7år dödligheten i Norge lägreSamma män avvar
kronisk Ieversjukdom och levercirr-procent,i 14procent, matstrupencancer

på grund trafikolyckor 8 procent.hos procent och2 av
i bröstcancer 2 lägre.Dödligheten procentvar

frågaår i drunkningsolyc-detta högreDödligheten bland norska män omvar
munhåla ieller svalg 10 procent,i läpp,kor 95 procent, cancercancer

i tjocktarmmagsäck procent, 12struphuvud 75 procent, i 11 cancercancer
stolgång i luftstrupe,44 procenti ändtarm ochprocent, samt cancercancer

luftrör och lungor 12 procent.

Spanien4.9

Några historiska notiser4.9.1

åtminstone romartiden.iberiska halvön sedanvarit känt och tillverkatsVin har
frånfunnits troligen 900-talet. Ursprungligendestillering harKunskap använ-om

för öka alkoholhalten i Sherry.destillerad alkoholdes att
först under 1900-talet detFrån överklassdryck. Detbörjan somvarvar en

År producerades endast 200 000 hektoli-någon betydelse. 1910fick egentlig ca
hektoliter, vilket kan jämföras medproduktion miljoner27Dagens ärter. ca

år, Nederlän-miljoner hektoliter iDanmark, med 10produktionen i närmare per
Sverige, med 5miljoner hektoliter ochmed 20 närmaredema, närmare per

år 1993.hektoliter Brazeau,miljoner per
År lågsåväl vin och öl. 1984 detspritviktig producentSpanien är av somen

på tredje plats bland vinproducen-1986plats bland spritproducentema,andra
1993.Brazeau,femte plats bland ölproducentemaochtema

årefteralkoholkonsumtion 1950Alkohoförsäüning och4.9.2

alkoholdryckerFörsäljning av
alkoholförsäljning-minskade den totalaframgår tabell 4.8diagram 4.8Som av

invånare det1962 somfrån liter alkohol 100i Spanien 10,55 ärprocent peren
1990Mellan 1962 ochtill 10,42 liter 1990.år tillgängligtförsta för vilket data är

År försäljning 13,93, vilketredovisas1975 ärminskningen 1är procent. en
för perioden.högst
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Försäljningen sprit uppgick 1962 till 2.25 liter alkohol 100 procent ochav
till1990 2,70 liter. Den redovisade nivån ligger flertalet år mellan 2,60 och 3,00

liter.
Ölförsäljningen frånökade 0,68 liter 1962 till 3,23 liter alkohol 100 procent

1990. Den aktuella försäljningsnivån den högsta under denär redovisade perio-
den.

1962 uppgick vinförsäljningen till 7,62 liter alkohol 100 procent. 1990 hade
den minskat till 4,49 liter. 1974 vinförsäljningen 9,24 liter. Mellan 1962 ochvar
1990 minskningen 41är procent.

Försäljningen och sprit har ökat sina andelelar medan vin minskat sin.av
1962 utgjorde ölet 7 den totala försäljningen, spriten 21procent ochav procent
vinet 72 1990 svarade ölet för 31 spriten för 26procent. ochprocent, procent
vinet för 43 procent.

4.9.3 Missbruk och skador

Alkoholmissbrukets omfattning
Antalet alkoholister har åtminstoneuppskattats till 2,5 motsvarandeprocent,
900 000 Ytterligare 5 1,8 miljoner bedöms problem-procentpersoner. vara
drinkare Davies och Walsh, 1983.

Levercirrhos skrumplever

Antalet döda i kronisk leversjukdom och cirrhos 1977 32,4 100 000 mänvar per
och 1987 29,4, minskning med 9 Per 100 000 kvinnorprocent.en motsvaran-var
de antal 13,0 respektive 12,3, minskning med 5 procent.en

alkoholLiter 100%

15-

12-

Totalt
9

6-
.....

Vin
3-

,
JLZ

0ITlTIfTITITIIlllllllllllllllllllllIlllIl
505254565860626466687072747678808284868890År

Diagram 4.8. Försäljningen invånaresprit, vin och öl Spanieniav per
1950-1990 omräknat till 100% alkohol.
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Cancerdiagnoser
S8-S12tabellerna S5-S6,Spanien enligti1989 skeddeochMellan 1977 en
blandi struphuvudet mängrund100 000dödlighetenökning canceravperav

19från 6,3 till 7,5blandi mänprocent,från till 9,5 108,6 matstrupencancer
år 921987,från år 1980 till 12,36,4blandi tjocktarm mänprocent, cancer

ochi ändtarm74 procent,från 7,0 till 12,2bland kvinnorochprocent cancer
från till 5,14,7bland kvinnoroch13 procentfrån till 6,05,3stolgång bland män

från till 58,936,3blandlungorluftrör och mänluftstrupe,iprocent,9 cancer
grundprocentsarntfrån till 6,6 86,1kvinnorblandoch62 procent av

procent.från 17,6 till 24,8 41bröstcancer
igrund100 000dödsfallantaletminskadetidUnder canceravpersamma

magsäcken blandiprocent,från till 1,4 71,5kvinnorbland cancermatstrupen
15,0 18från till18,4bland kvinnorochprocent22,4 18från 27,4 tillmän

procent.

dråpMord och
framkalladskadamord ochgrund000100dödsfallAntalet män avavper

kvinnorBlandprocent.55till 1,7 1987från 1977 motsva-1,1ökade varannan
med 133ökning0,7,respektiveantal 0,3 procent.rande en

trafikolyckorvidDödsfall
26,6,198927,0 och1977100 000trafikolyckor mändöda iAntalet envarper

ochantal 8,7motsvarandekvinnor100 000Permedminskning 1 procent. var
med 6minskning8,2, procent.en

alkoholpolitikenfördaDen4.9.4
WalshochDaviesdelstvåtill viss delavsnitt bygger rapporter,Detta av

1992.dels Moser1983, av
börjat bli medvetenharalkoholskdorförebyggaför ävenLite görs att om man

Åldersgränsen ochår. På nattklubbar16år. ärunderproblemen senareom
40-45för ungefärvinsprit och procentår. Skatten18denliknande är svarar

uppgår 10tillölprisetandelskattens procent.priset, medan caavav
föbjöds 1983.alkoholdryckerförAnnonsering

promille.0,8trañkonykterhetför ärGränsen

alkoholskadorochalkoholkonsumtionNivån på4.9.5
SverigeochSpanieni

100 procentalkoholliterSpanien 11,4ialkoholförsäljningen per1987 var
96i SpanienFörsäljning5,5 liter.denSverigeIinvånare tabell 4.8. varvar

Sverige.ihögre änprocent
mord ochgrundblandhögrei Spanien mändödlighetenårSamma avvar

procent,drunkningsolyckor 133procent,13annanframkalladskada av
procent,struphuvud 459procent,munhåla svalg 68ellerläpp,i cancercancer
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luftstru-magsäck i25 procent, i 15 procent,i matstrupe cancercancercancer
kronisk leversjuk-i lever 2 procent,luftrör och lungor 31 procent, cancerpe,

trafikolyckorgrund 102 procent.levercirrhos 209 procent ochdom och av
Dödligheten i bröstcancer 37 högre.procentvar

frågaår i självmord 59spanska detta lägreDödligheten bland män omvar
stolgångi ändtarm och 44ochi tjocktarm 34 procentprocent, cancercancer

procent.

Översikt redovisadedeöver4.1 O

alkoholkonsumtionländernas

svårigheten jämföra länderOm4.10.1 att

alkoholkonsumtionen förframhållits skillnader ikrävs detSom redan attstora
slå Nivån på skadaigenom. visssjukdomsorsak skallalkoholens roll ensom

gällaomständigheter alkoholvanor, kanraddödsorsak beror utöversom,en
arbetsförhållandenluftföroreningar, Förfritidsvanor, rökvanor,matvanor, m.m.

eller magsäckroll för ialkoholenskunna bedömma matstrupet.ex.att cancer
fetter ochi olika länder olikabehöva till intagetskulle hänsyn t.ex.tas av

i rökningen iandningsorganenvegetabilier. det gällerNär vet att encancer
antal bestäms till viss delDrunkningsolyckomasbefolkning spelar roll.stor

antalet mord bl.a.också båtar, badliv och simkunnighet ochsjöar,antalet avav
tillgången på vapen.

alkoholkonsumtionens utvecklingolika känsliga fördiagnoser vidareOlika är
såmedelkonsumtionenmärkligt förändringar iförefallatid. Det kanöver att

årsofta flerai dödligheten, eftersom det krävsförändringarsnabbt kan resultera i
dö i det gällerskall sjukdom. Mendrickande för när t.ex. attatt enpersonen

såväl individernas alkoholkonsum-spelar totalaför levercirrhosbedöma risken
också de1984 har visatalkoholkonsumtionen Skogtion den aktuella in. attsom

konsumtionsförändringar.påverkasallvarligt skadade leverfunktionerhar avsom
i ökad överlevnad,bland dessa omedelbart utslagminskad konsumtionEn enger

ökad dödlighet.ökad konsumtion i enen
frågaförhållande gäller andra skador. Idock inte säkert dettaDet är t.ex.att om

alkoholkonsumtion knappastminskadalkoholinitierad kancancerprocess enen
igångväl harcancersjukdomennågon inverkan utvecklingen.ha Har satt ett

Ärutgången.för dettavått betydelsemindre liv troligen ingennyktert eller
cancerdödlig-gällerroll detkonsumtionenriktigt spelar den tidigare närstörreen

heten.
ocksåsamband medpåverkas eventuelladödligheten i vissa cancerfonnerVid

år sedan.många för 20fler överlever i dagsäkerhet änattav
roll.viss Iålderssammansätmingenbefolkningsdata spelardet gällerNär en

ungdomar vilket harantal barn ochrelativtvissa länder finns sett stortett
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såvälbetydelse för alkoholförsäljningen bådacancerdödligheten, inter-som som
nationellt vanligen invånare.redovisassett per

Huvudsyftet med detta kapitel har varit sammanfatta alkohol-nämnts attsom
konsumtionsnivån och skadenivån för antal dödsorsaker i ellerstörreett som
mindre grad kan ha med alkoholkonsumtion inte analysera sambandgöra,att att
mellan konsumtion och skador. Ett undantag, diagram 4.9, harrepresenterat av

framhållitsdock gjorts. Som redan situationen i Frankrike unik det gällerär när
belysa sambandet mellan alkohol skador.och Frankrikes alkoholkonsumtionatt

har varit och mycket hög och utvecklingen har sedan mitten 1950-taletär av
Såvälminskat kontinuerligt. konsumtionens frånvaronstorlek trendbrottsom av

alkoholeffekter har chans sig gällande bland allagör större andragöraatt att
faktorer rökning kan ha betydelse.matvanor, osv. som- -

framgårSom diagram 4.9 tycks samband föreligga mellan alkoholkon-ettav
sumtion försäljningen och dödlighet i kronisk leversjukdom i dödligheta, i

munhålai läppar, och svalg b, struphuvudet c, d,matstrupencancer mag-
stolgångsäcken e, ändtarm och f och i dödlighet i trafikolyckor k. De flesta

ocksådessa har stöd i forskningsresultat avsnittse 4.1. När det gäller t.ex.av
trafikolyckor 4.9.3 det möjligt utvecklingen det s.k. trafikarbetet denär att av
totala körsträckan i landet eller ökande medvetenhet möjliga konsekven-en om

alkohol och trafik kan ha spelat in.ser av

Konsumtionsnivåer skadenivåer4.10.2 och

Det finns skillnader mellan frågaolika länder i vad dricker, hurstora om man
mycket dricker och hur konsumtionen utvecklats.man

När det gäller vad dricker har länge gjort skillnad mellan ölländer,man man
vinländer spritländer.och Av de länder redovisas i detta kapitel framförärsom
allt Danmark ölland och Frankrike och Italien vinländer. Till spritländemaett
räknas Finland och Norge.

De redovisade länder dricker alkohol och har högst skadefrekvens ärmestsom
framför allt vinproducenter vinkonsumenter.och

Efter andra världskriget framoch till slutet 1970-talet ökade alkoholkon-av
påtagligtsumtionen i alla de redovisade månländerna, i Frankrike i vissochutom

Ökningen påtagligi Italien. i Finland och i Nederländerna. lugnasteDenmestvar
utvecklingen uppvisade Italien.

Sedan ungefär mitten 1970-talet har minskning skett i alla redovisadeav en
länder i Danmark och Finland.utom

Utvecklingen utmärks framför allt förändring medelvärdet. I demotav en
länder tidigare dominerade ölkonsumtionendär har minskat och vinkonsum-
tion och spritkonsumtion ökat. vinländema har vinet minskat och öl spritI och

gåttökat och i spritländema har spritkonsumtionen samtidigt vinkon-ner som
sumtion och ölkonsumtion ökat.

Konsumtionsnivåer skadenivåer nivåernaoch i relation till i Sverige redovisas
framgår framgåtti tabell 4.10. Som tabellen, och tidigare de avsnitt förav som av
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munhálab Dödligheti cancerläppar,Ieversjukdomochcirrhosa Dödligheti kronisk
Antal ochsvalg.FrankrikeFrankrike P6Antalper 100AoterLiter. 100000100000

2025

1620

1215

810

45
Råñäiiåüåäi0

79 81 83 85 87 8975 77

Dödligheti i struphuvudetc d Dödligheti i Frankrikecancer matstrupen,cancerAnta FrankrikeDef Antalperme,10W, Liter100%000100 100ggg
20

16

12

79 8183 85 87 8975 77

f stolgángDödligheti canoeriåndtarmoche Dödligheti imagsäcken.Frankrikecancer
AntalAntal Fa°100%Liter Liter100%

25

79 81 83 85 87 8975 77

- I: AikoholförsäjningKvinnorMän -

Frankrike 1975-1989Utvecklingen alkoholförsäljningen4.9. iDiagram av
på sjukdomar eller andradödligheten grundutvecklingen vissasamt 0r-avav

saker.
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h Dodligheti Ievercancer,Frankrikei iiocktarmen,Frankrikeg Dödligheii cancer
AntalAntal perper U 100.Liter- 100% erI o10°000100000
1025

20

15

10

8983 85 8775 77 79 81

i i luitsirupe.luiirorDödligheti j Dödligheiibröstcancer,Frankrikecancer
AntalAnta Frankrikeochlungor, perDef U 00%1mer ter100% 100000100000
40

30

20

10

757779 818385 87 89

I Dödligheti drunkningsolyckor,Frankriketrañkolyckor,Frankrikek Dödligheti
AntaAntal perper 100%Liter100%Liter.100000

202040

1630
12

- AlkoholförsäjningKvinnorMän -

1975-alkoholförsäljningen Frankrikei4.9 forts. UtvecklingenDiagram av
ellersjukdomardödligheten på grundutvecklingen vissaI 989 samt an-avav

dra orsaker.
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amlimadm m °° Skada från vilka tabellensrespektive landmaav upp-
Antal Frankrikeper mer100% . .skademvan. . Sven-har hamtats,gifter. .,,, 1ar000100

med flertalet andra län-jämförelseige,
Endast Norge,mycketder, gynnsam.

lägrekonsumtion, harmed lägre enen
skadenivå flertalet de redovisadevid av

övriga länder gällerdödsorsakema. För
dödsorsaker liggerantaletatt som en

nivå genomsnittligaoch denhögre pro-
någotnivåskillnaden, medcentuella un-

ökande alkoholkon-ökar meddantag,
främstUndantagetsumtion. utgörs av

förklaras denoch kanFinland attav
alkoholkonsumtionenökade är4.9 fortsDiagram gans-en

befolk-ochföreteelseka att storany
fortfarande drarningsgrupper nytta av

lågamycket konsumtionen.tidigareden

Även iblandalkoholkonsumtionen Enha meddödligheten kan göra.den totala att
länder skillnader imedellivslängd mellanitill skillnader ärframförd förklaring
Så har den högaalkoholkonsumtion.rökning ochlevnadsförhållanden, bl.a. t.ex.

låga alkohol-med bl.a. japanemasantagits ha sambandmedellivslängden i Japan
konsumtion.

från for KliniskDansk InstitutforskningsrapportpubliceradnyligenI en
den danskaJuel 1993Bjemegaard ochkonstaterarEpidemiologi DIKE att

lågOECD-länders. 1970förhållande till övrigaförändrats imedellivslängden
låg1990 18:ekvinnorna 8:e.5:e plats,i Danmark männenmännen enen

mindremedellivslängden ökatFörändringen berorkvinnorna 21:a.plats, att
OECD-länder.flertalet övrigaii Danmark än

sannolikadeiUtifrån samhällsmedicinsk modell diskuteras mestrapportenen
jämför bl.a. medDanmark.i Manstagnerade utvecklingentill denförklaringarna

utsträckningi ungefärökatSverige, där medellivslängdenutvecklingen i samma
bedömsfaktorerOECD-ländema. störstmajoriteten Dei avvarasomavsom

ochalkoholkonsumtion, kostvanorbetydelse rökning,är stress.

Sammanfattning4.11

olikamellanoch skadorkonsumtionfrån undersökningar jämförSlutsatser som
svårtosäkra. Detområden ärgeografiskaeller andra nämnts attländer är som

egentligenoch skadorkonsumtionsamband mellankonstateratvadsäga ett
Ändå harsambanden.och bestämmakan ligga bakomAndra faktorerbetyder.

frågan oftagjorts ocholika ländermellanskillnaderdel undersökningar tasaven
åtgärder. alkoholpo-Idenalkoholpolitiskaolikai diskussioner nyttan avomupp
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Tabell 4.10. Procentuella skillnader mellan Sverige och andra länder detnär
dödsorsaker. pågäller alkoholförsäljning och antal Beräkningar gjordaett

från år 1988.uppgifter

Land alko-samt Dödligheten jämfört Sverigesmed
holförsäljning-

Lagrefrekvens Hogrefrekvensjämföraen Sverige Sverigean anI ISverigesmed
munhálaCancer i 14% Cancer i läpp, svalg 10%matstrupeNorge

2% Cancer struphuvud 75%Kronisk Ieversjukdom cirrhos i
lägre22%

Självmord 7% Cancer magsack 11%l
Trafikolyckor 8% Cancer i tjocktarm 18%

stolgáng 44%Cancer i ändtarm
Iuftstrupe, IuftrörCancer i lungor

12%
munhåla 23% Cancer 48%Cancer i läpp, svalg i struphuvudFinland

Cancer i tjocklarm 52% Cancer i magsäck 5%
hogre16%

Cancer 50% Cancer Iuftstrupe, Iuftror lungormatstrupel l
49%

stolgångCancer i ändtarm 35% Kronisk Ieversjukdom cirrhos 59%
26% Trafikolyckor 34%Cancer i lever

110%Mord
munhálaCancer i magsäck 42% Cancer svalg 33%i läpp,Kanada

Cancer i tjocktarm 12% Cancer i struphuvud 17570
40% hogre

stolgángCancer andtarm 40% Cancer Iuftstrupe, luftror lungorI l
61%

Cancer 35% 21%i lever Kronisk Ieversjukdom cirrhos
Självmord 19% Trafikolyckor 66%

Drunkningsolyckor 19%
32%Mord

Cancer 26°o Cancer 100%i lever i struphuvudNederländerna
Cancer 50% Cancer 9%i i magsäckmatstrupe

51% hogre
munhålaCancer 23% Cancer lullstrupe. luftrorlapp,N svalg lungorI l

13004Cancer i tjockiarm 52%
slolgångCancer 35%i ändtarm

26%Kronisk Ieversjukdom cirrhos
42%Mord

50%Självmord
Drunkningsolyckor 52%
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Land alko-samt jämfört SverigeDödligheten med
holförsäljning-

Lägre frekvens Högre frekvensiämförden än i Sverige än i Sverigemed Sveriges
munhálastolgáng Cancer 128%Cancer i ändtarm 11% i läpp, svalgItalien

Cancer 171% Cancer i stmphuvud 650%i lever
högre76%

Cancer 64%Självmord 58% i magsäck
Cancer luftstrupe, luftrörDrunkningsolyckor 10% i lungor
1 01%
Kronisk leversjukdom 327%cirrhos
Trafikolyckor 81%

68%Mord
167%Cancer 19% Cancer i struphuvudi magsäckDanmark

43%38% Cancer iDmnkningsolyckor matstrupe
80% högre

stolgángCancer i ändtarm 48%Mord 73%
Cancer luftstmpe, Iuftrör lungori
93%
Kronisk leversjukdom cirrhos 100%
Trafikolyckor 46%
Självmord 26%

munhála34% Cancer i läpp, svalg 68%Cancer i tjocktarmSpanien
stolgáng 44% Cancer 459%Cancer i i struphuvudändtarm

96% högre
Cancer 25%i matstrupe
Cancer magsäck 15%i
Cancer Iuftstrupe, Iuftröri lungor
31%
Cancer 2%i lever

209%Kronisk Ieversjukdom cirrhos
Trafikolyckor 102%

13%Mord
Drunkningsolyckor 133%
Cancer struphuvud 833%Cancer magsäck ii 14%Frankrike

munhála 365%slolgáng Cancer i läpp, svalgCancer i ändtarm 19%
145% högre

5%37% Cancer i tjocktarrnMord
Cancer 184%i matstrupe
Cancer luflstrupe. Iuftrör lungori
50%

132%Cancer i lever
209%Kronisk leversjukdom cirrhos

02%Trafikolyckor 1
Självmord 20%

0,5%Drunkningsolyckor
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litiska debatten förs ofta medelshavsländema fram eftersträvansvärdat.ex. som
eller vamande exempel.

skillnader finns mellannaturligtvis okomplicerat redovisa deDet är attmer som
på.och skador nivå ligger uppenbartländernas konsumtion och den dessa Det är

bådenivåskillnaden alkoholförsäljningen och alkoholska-det gällernärär storatt
kan Sverige och Frankrike. Alko-doma. Som exempel skillnader mellannämnas

försäljningen 1988 högre i Sverige. Död-holkonsumtionen 145 änprocentvar
kronisk leversjukdom och levercirrhos 209ligheten grund procentvarav

på munhåla svalg 365 högre.högre och grund i läpp, och procentav cancer
så påSkadeutvecklingen i Finland inte alarmerande, förmodligenär ännu

lågafortfarande glädje den tidigare mycket konsumtions-grund haratt avav man
nivån.

redovisats kapitelenkla jämförelse mellan olika länder i detta demon-De som
förhållande ibland inte känt diskute-uppenbart ärettstrerar som av personer som

Frankrike och Italien, medalkoholpolitiska restriktioner: Länder t.ex.somrar
konsumtionrestriktioner och därmed lättillgänglig alkohol, har högobetydliga en

skadenivå. går följaktligen inte använda dessa länderoch hög Det att somen
framgångsrik, efterföljansvärd alko-skademinimerande ochellerexempel en

holpolitik.
franska, eller italienska, eller spanska alkohol-uppenbart denDet är att t.ex.

något vill hälsa.eftersträva bevara befolkningenskulturen inte är att om man



117Referenser

Referenser

akutmottagning. Läkartid-på somatiskAlkoholproblemet1974:WestinAlmersjö O, en
1839-18437118,ningen,

Österberg Finland,initsconsumption andAlcohol1981:E.Ahlström consequences
193-214Problems, 102,Drug1960-1980. Contemporary

referencespecial itsdistribution withlognormal1957: TheJAC. toAitchison Brown
University PressCambridge: Thein economics.uses

OY AlkoHelsingfors:årsbok 1987.Alkoholstatistisk1988:Alko,
AlkoHelsingfors: OYårsbok 1990.Alkoholstatistisk1991:Alko,

BetänkandeBakgrund. avgivetAlkoholpolitik 1utredningen. 1974a:Alkoholpolitiska av
FinansdepartementetStockholm:1974:90.SOUutredningen.Alkoholpolitiska

Åtgärder Betänkande avgivetAlkoholpolitik 21974b:utredningen.Alkoholpolitiska av
FinansdepartementetStockholm:1974:91.SOUutredningen.Alkoholpolitiska

Sobervård Stockholm:80-taletsAlkoholen1982: iElmer Herr U.Armyr g,
1969 alcoholof theTheof alcohol policy:paradox actIheE. 1981:Beauchamp D case

Beyond thepolicy:and publicEds. AlcoholGerstein RDFinland. Moore M H,in
Academy PressNationalC:Washington, Dprohibition.shadow of

1993Citerad efter Isacsson,1993:Bjerrgaard Juel K.
United States:in theof oralGeographic1977:Fraumeni JBlot W patterns cancer

745-75730,chmnicJournal of Disease,implications.etiologic
Åquist Alkoholfrågan,trafikolyckor.svenskaroll vidAlkoholens1968:Bonnichsen R,

202-204626,
EighthControl Policies.andTaxationAlcoholic Beverage1992.R, Burr N.Brazeau

of CanadaAssociationEdition. Ottawa: Brewers
mortalitycorrelations betweenGeographic rates1974:J E.Breslow N E., Enstrom cancer

National CancerJournal ofUnited States.in theconsumptionalcohol-tobaccoand
631-639533,Institute,

anddiagnosticintoxication: AandHead injuryRydberg U. 1983:A,Brismar B, Engström
149, 11-14Scandinavica,Chirurgicadilemma.therapeutic Acta

Schmidt W,R,Popham R RoomMäkelä K, PanLumio M,Edwards G,K,Bmun
Österberg healthpublicpoliciescontrol inAlcohol1975:E.SulkunenO-J,Skog

Studiesfor AlcoholFoundationFinnishTheHelsingfors:perspective.
Alkohol- och93.1993:Narkotikaupplysning. RapportAlkohol- ochforCentralförbundet

Alkohol- och Nar-förCentralförbundetStockholm:Sverige.narkotikautvecklingen i
kotikaupplysning

high-schoolconsumptionalcoholSelf-reported1985.Ledoux S.Choquet M, among
evolution.and itsalcoholizationapproachepidemiologicalAnstudents in France. to

161, 133-143Dependence,and AlcoholDrug



118 Referenser

Danermark B, Vintherheimer S. 1984: cannabisrökningAtt bland skolungdomarmäta
En experimentell jämförelse två mätmetoder: gruppenkäter och inter-av anonyma

Örebro: Örebrobaserade på randomiseradevjuer Högskolan isvar.
Davies Walsh D. 1983: Alcohol problems and alcohol control Europe. London:in

Croom Helm
Donnelly P G. 1978: Alcohol problems and sales in the counties of Pennsylvania. socialA

investigation. Journal of Studies Alcohol, 395, 848-858area on
Hackl H. 1982: Internationale studie über korrelationen zwischen alkoholverbrauch und

leberzirrhose. Suchtgefahren, 282, 187-191
Hauge 1982:R. Alkoholbruk promillekjöring. Bratholm ChristieA, OpsahlN, Tog

Red. Lov frihet. estskriftF till Johs på 70-årsdagen,Andenaes 7.september 1982.og
Oslo: Universitetsforlaget

Hauge R. 1988: The effects of changes in availability of alcoholic beverages. Laurence
SnortumM D, J R, Zimring F E Eds. Social control of the drinking driver. Chicago:

University of Chicago Press
Haut comite detude dinfonnation Palcoolisme. 1983: LAlcoolisme, morbidite,et sur

mortalite. Paris: La Documentation Française
Health and Welfare Canada, 1990. Citerad efter Brazeau al, 1992et
Hellmark A-B, Isaksson M, Nyström M, Persson G. 1980: F ältövning epidemiologii om

alkoholkonsumtion och dödlighet. Stockholm: Sociologiska institutionen vid Stock-
holms universitet

Isacsson S-O. 1993: Oroande hälsoutveckling i Danmark. Lunds universitet, Institutionen
för Klinisk Sarnhällsmedicin, Malmö

Jolliffe JellinekN, E M. 1942: Cirrhosis of the liver. Jellinek E M Ed. Alcohol
addiction and chronic alcoholism. New Haven: Yale University Press

Johnson 1983:A. 50 miljarder kostar Göteborg: Sobersupen.
Johnson A. 1992: 100 miljarder kostar Göteborg: Sobersupen.
Kendell R E. 1984: The beneñcial of the United Kingdoms decliningconsequences per

capita consumption of alcohol in 1979-82. Alcohol and Alcoholism, 194, 271-276
Kolk T. 1993: Alkoholkonsumtionens mörkertal Analys och beräkning. Stockholm:

Svenska ggarföreninBry gen
Kono Ikeda M. 1979: Correlation between mortality and alcoholic beverage incancer

Japan. British Journal of Cancer; 40, 449-455
Lambert B. 1965: Allmän diskussion, 148. Alkoholkonflikten 1963. Medicinskas

verkningar: Infomtationskonferens påanordnad Wenner-Gren Center Statensav
Medicinska forskningsråd. Stockholm: P A Norstedt Söners Förlag

Laurell H. 1975: Ejfects of small doses of alcohol driver performance inon emergency
traffic Linköping:situations. Statens och trañkinstitutväg-

Leifman H, Romelsjö A. 1994: Time series analysis the association between alcoholon
consumption, hospitalisation and mortality in alcohol related diseases Stockholm
County. American Journal of Public Helth accepted for publication

Le Laidier S. 1884. Citerad efter Choquet M, Ledoux S 1989
Lenke 1989:L. Alkohol and criminal violence: Time analysesseries in comparativea

Lund: Institutionen förperspective. socialt arbete Akad avh
de Lint 1978: Total alcohol consumption and of excessive A reply Duffyrates touse:

and Cohen. British Journal of Addiction, 265-269733,
de Lint 1981: Alcohol consumption and liver Cirrhosis mortality. The Netherlands,

1950-78. Journal of Studies Alcohol, 42 48-56l,on



Referenser 119

alcoholism prevalence:Schmidt Consumption and A briefde Lint W. 1971: averages
66,epidemiological investigations. British Journal of Addiction, 97-107review of

mortaliti. Kissin Begleiter Eds.Schmidt 1976: Alcoholism and B, H Thede Lint W.
of alcoholism. New York: Plenumof alcoholism. Volume Socialbiology aspects

Press
traffic fatalities1988: The relationship between alcohol, related andAnglin L.Mann R

consumption of alcohol, Ontario, 1957-1983. Accident Analysiscapita Pre-per
206, 441-446vention,

model of alcohol consumption. Descrip-N. 1974: The LederrnannMiller G H, Agnew
Journal of Studies Alcohol, 353,implications and Quaterlytion, assessment. on

877-898
Köpenhamn:problems, policies and Europe.1992: Alcohol inMoser programmes

WHORegional Office for Europe,
Österberg Sulkunen Drinking in Finland: Increasing alcohol1981:Mäkelä K,

Single de Lint J Eds. Alcohol,availability in monopoly Morganstate.a
history of control policyand the Volume The social insociety count-state: seven

Addiction Research FoundationToronto:ries.
of investigationin Copenhagen. Part cross-nationalNielsen 1965: Delirium tremens a

Nordic Countries. Psychiatrica Scandinavica, Supplof delirium in the Actatremens
187

statistik alkoholforb-alkoholvaner UndersfgelserNielsen K. 1982: Danskemes og om
NarkotikarådetKöpenhamn: Alkohol- ogrug.

Scandinavia. British Journal of Addiction,Alcohol and suicide inT: 1988:Norström
835, 553-559

Alkoholpåverkan dödsolyckor under fritiden.Valverius 1985: vidOlivecrona H, M.
Narkotika, 794, 3-8Alkohol och

för alkoholkonsumtion, missbruk ochOlsson O. 1991: och inkomstens betydelsePrisets
Centralförbundet för Alkohol- ochforskningsöversikt. Stockholm: Nar-skador. En

kotikaupplysning
of consumption model of prevention of1978: The distributionParker A, Harman MD

Journal Studies Alcohol, 393, 377-alcohol problems. A critical assessment. on
399

ofof the distribution of consumption model1980: critiqueParker D A, Harman M A
Light Eds. approaches theHarford C, Parker D A, L Norrnativeprevention. T to

Proceedings of symposium Aprilalcohol abuse and alcoholism.ofprevention a
National Institute AlcoholDiego, California. Rockville, Mar.:26-28, 1977 San on

AlcoholismAbuse and
empirisk studie och beräkningLindström 1993: Hembränning.Philipson C, Kolk U En

Bryggareföreningen,Stencil, Svenskadess utbredning och omfattning i Sverige.av
Stockholm.

Finland 1969-1975.hospitalizations inin alcohol-relatedPoikolainen K. 1980: Increase
281-291Journal Addiction, 753,British

consumption and physicalalcoholSchmidt Israelstam 1984: HeavyPopham W,R E,
G, Cappell H D,epidemiologic evidence. Smart Rreview of thehealth problems. A

Sellers Eds. ResearchSchmidt W, E MIsrael Kalant H, Popham R E,Glaser F B,
York: Plenum PressProblems. Volume NewAlcohol andAdvances Drugin



120 Referenser

Udviklingen iAlkoholisk ikke-alkoholisk cirrhose.Skinhöj 1981:H, D.Prytz morta-og
14318,alkoholforbruget. Ugesknjt forsammenholdt med Lager,litet 1965-1978

1175-1179
youth fromdrinking habits Finnish1989: Trends inAhlström S.Rahkoncn O, among

addiction, 849, 1075-1083British Journal of1973 1987.to
1989. Temaserietotale alkoholforbrukReinås Alkoholens kilder: iK. 1991: Normenns

Rusmiddeldirektoratet, Oslo1991:1,
relationship between declineEpidemiological studies the inRomelsjö 1987:A. on a

alcohol-related disabilities Stockholmsocial factors and inalcohol consumption,
Karolinska Institute, Department ofSweden. Sundbyberg:and the whole ofincounty

Health CentreSocial Medicine, Kronan
Stockholmand mortality inin alcohol-related in-patientRomelsjö 1987: DcclineA. care

826, 653-663ofAddiction,British JournalCounty.
Ågren decreased in Swedenmortality related alcoholG. 1985: HasRomelsjö A, to

167-170291 6489,medical Journal,British
Ågren vårdkonsum-Alkoholrelaterad dödlighet ochJohansson 1985:Romelsjö G,A,

Alkohol och narkotika, 791, 14-19tion i Sverige.
levercirrosedödlighed Danmark 1920-Alkoholforbrug iThorson 1985:Petersen og

NarkotikarådetAlkohol-Köbenhavn:1982. og
frånalkoholfrågor. Samord-för 1980: alkoholpolitiken. F ärslagSamondningsorganet Om

Stockholm: Socialdeparte-alkoholfrågor S 1980:10.ningsorganetfär SAMO. Ds
mentet

alkoholfrågor. Alkoholpolitiska restriktioner Rapportför l981a:Samordningsorganet
genomförtoch prispolitikfrån kring registreringforskarseminarium ransonering,ett

alkoholfrågor 1981:23. Stock-SAMO. Ds Spå Samordningsorganet förinitiativ av
Socialdepartementetholm:

överväganden,alkoholfrågor. alkoholpolitikenfor 1981b: Om II.Samordningsorganet
alkoholfrågor 1981:25.från SAMO. Ds Ssamordningsorganet förförslag m.m.

Stockholm: Socialdepartementet
statistical analysis ofepidemiology of cirrhosis of the liver: ASchmidt 1977: TheW.

Rankin G Eds.special reference Canada. Fisher M M Jmortality data with to
York: Plenum PressAlcohol and the liver. New

of alcohol. CanadienDeath liver cirrhosis and the price beverageSeeley 1960: byJ R.
1361-1366Journal, 83,Meducal Association

jämförelse mellan dryckesva-1986: Förändras de finska dryckesvanoma EnSimpura
32,75-82neundersökningama 1968, 1976 och 1984. Alkoholpolitik,

consumption ofin theThree factors affecting changesSimpura 1987: aggregate
habits. Results fromSimpura Ed. Finnish drinking interviewalcohol. surveys

for AlcoholHelsingfors: The Finnish Foundation1968, 1976 and 1984.held in
Studies

society. Simpura J Ed.Drinking habits changing1987:Simpura Partanen a
1968, 1976 and 1984.heldhabits. Results from inFinnish drinking interview surveys

Alcohol StudiesHelsingfors: The Finnish Foundation for
den lognor-alkoholkonsumetsfordelingrefleksjoner omkringSkog O-J. 1972a: Noen og

for alkoholforskningOslo: Statens instituttmodellen.male
184-195Alkoholfrågan, 665,alkohol färre alkoholister1972b: MindreSkog O-J. -

alkoholkonsumetsgjennomgåelse Ledermanns1979: kritisk teoriSkog O-J. En omav
for alkoholforskningOslo: Statens instituttfordeling befolkningen.i



Referenser 121

consumption lognormally distributed British1980a: alcohol Journal ofSkog O-J.
752, 169-173Addiction,

epidemiology: methodological problems. British1980b: Liver cirrhosis SomeSkog O-J.
227-243Journal of Addiction, 75,

of excessive reloinderalcohol consumption and19800: TotalSkog O-J. rates use: a
133-145British Journal of Addiction, 752,Duffy and Cohen.

discussionalcohol critical of1982a: The distribution of consumption. Part ASkog O-J.
for ResearchOslo: National Institute Alcoholmodel.the Ledennann

rnagnitudes and trends alcohol related problems:1982b: ASkog O-J. Estimating
National for Alcohol Researchappraisal. Oslo: Institutecritical

of the firstdistribution alcohol Part II: A reviewSkog O-J. 1983: The consumption.
for Alcohol ResearchOslo: National Instituteempirical studies.ofwave

alcoholfor cirrhosis from lifetime consumption.The risk funktion liverSkog O-J. 1984:
199-208Alcohol, 453,Journal of Studies on

and violent deaths. British Journal ofalcohol consumptionO-J. 1986: TrendsSkog
365-37981 3,Addiction,

of changing alcoholin alcohol problems resultG. 1987: ChangesSmart R consump-as a
91-97experiment. and Alcohol Dependence, 191,tion: natural DrugA

problems followingdecreases alcohol-relatedG, E. 1987: LargeSmart R Mann R a
ofconsumption Ontario 1975-83. British Journalreduction in alcoholslight

823, 285-291Addiction,
British medical Journal,consumption and damage.The relation betweenSmith R. 1981:

895-898283,
cirrhosis morbidity and mortalityEpidemiology of liverSmith Burvill W. 1985:D P

findings. Australian AlcohoVDrugpreliminaryAustralia, 1971-1982: SomeWestern
80-9041,Review,

and1989: AlcoholicCollins H, Morrison RA. Beverage TaxationM, Brazeau R,Sparrow
Association of CanadaSeventh Edition. Ottawa: BrewersControl Policies.

Spri-rapportDödsorsaksstatistik underlag för planering.Spri Dödsorsak1983:. som
Sjukvårdens socialvårdens och rationaliseringsin-och planerings-Stockholm:122.

Spristitut
1984. Stockholm:Centralbyrån. Vägtrafikolyckor med personskadaStatistiska 1985:

Centralbyrån.Statistiska
Munksgaardudgave. Köpenhavn:1967: Psykiatri.Strömgren E.

Alkoholpolitik, 54, 209-2191988: Danmark blev aedrueligt.Thorsen Da
trafikulykker analyse forholdet1986: Alkoholforbrug EnThorsen Petersen og

trafikken Danmark 1930-alkoholproblemets omfang imellem alkoholforbrug iog
narkotikarådetKöbenhavn: Alkohol-1983. og

relation laryngealfindings alcoholPequignot G. 1988: RecentTuyns A toon use
andWaahlberg Ed.countries. R B Preventionfour Latin Europeancancer

the 35th International CongressProceedings ofcontroVrealities and aspirations. on
for theOslo: National DirectorateVolumeand Dependence. IV.Alcoholism Drug

Problemsof Alcohol and DrugPrevention
utgång.med dödlig Alkoholroll i trafikolyckor1979: AlkoholensValverius Preger S.M,

732-3, 3-7och narkotika,
alcohol-relatedofconsumption and the incidence1984: AlcoholC.Wagenaar A acute

Addict, 792, 173-180problems. Brit J



Referenser122

alcoholism alcohol consumption.1974: Liver cirrhosis, and QuarterlyWhitlock F A.
586-605Studies Alcohol, 352,Journal of on

of the cirrhosis mortality alcoholic beverage sales1984: Changing validityWilson R A. -
Journal of Studies Alcohol, 451, 53-58US trends, 1970-1977.construct: on

Multivariate analysis of mortali-Takagi 1979:Yanai Inaba H, YamamotoH, cancer
Environmental Health 32, 83-101selected sites 24 countries. Perspectives,ties for

Ågren underrapportering i dödsbevisen alkoholre-SW. 1986: BetydandeG, Jacobsson av
3984-3985dödsorsaker. Läkartidningen, 8347,laterade

Österberg Finland, 1950-1980. GiesbrechtTrends alcohol problems N,E. 1983:
ÖsterbergMoskalewicz R Eds. Consequences drinking.Cahannes RoomM,

Addiction Researchalcohol problem countries. Toronto:Trends statistics inin seven
Foundations

Österberg de nordiska länderna. Presentation vid1993: Hembränning och smugglingE. i
spritomsetning oktober 1993, Osloaksjon olovlig den 18Seminar motom



Bilaga 1 123

Kommittédirektiv

Alkoholpolitisk kommission

Dir. 1991:124

Beslut vid regeringssammanträde 1991-12-19

Chefen för Socialdepartementet, statsrådet B. Westerberg anför.

förslagMitt

föreslårJag parlamentarisk kommission med bredatt sammansättning tillkallasen
med uppgift utvärdera den hittillsvarande alkoholpolitikenatt och lägga fram
förslag till strategi för framtiden bl.a. i EG-perspektiv. Kommissionenetten -
skall kartlägga alkoholmissbruketsäven farniljesociala konsekvenser och göra en

vårdenöversyn alkoholmissbrukare.av av

Bakgrund
alltförEn hög konsumtion alkohol för med sig omfattande sociala och medi-av

cinska problem. Missbruk medverkar till social utslagning, problem på arbets-
marknaden och familjeproblem. Missbruket har stark koppling till våld ochen
andra former brott, det ligger bakom lång rad olyckor och sjukdomar ochav en
orsakar för tidig död. Missbruket alkohol fungerar också ofta inkörs-av som en

till andra slag missbruk. Samhällets kostnaderport för socialtjänst ocht.ex.av
sjukvård, produktionsbortfall och arbetsrehabilitering mycket höga.är Härtill
kommer det psykiska, sociala och ekonomiska lidande drabbar enskildasom
missbrukare och deras anhöriga.

Genom års1977 alkoholpolitiska beslut lade riksdagen under enighet faststor
grunderna för den alkoholpolitik deti väsentliga alltjämt tillämpassom
prop.197677:108, SkU 40, rskr. 231. Det innebär hanteringen alkohol-att av
drycker omgärdas med regelsystem syfte begränsaett alkoholensär attvars
skadeverkningar. Det sker bl.a. prispolitiken och Systembolagetattgenom genom
har monopol huvuddelen detaljhandeln med alkoholdrycker. Dessutomav
regleras restaurangserveringen alkoholdrycker i syfte återhåll-den skall skeattav

under kontrollerade fonner och med socialtsamt, Social hänsyn skall tasansvar.
framför allt för skydda ungdomar. Samhället dessutomatt avsevärda medelsatsar
för information och opinionsbildning begränsaatt konsumtionen ochgenom
alkoholskadoma.

Hösten 1989 uttalade riksdagen i enlighet med socialutskottets betänkande
SoU 198990:2 En aktiv alkoholpolitik alkoholfrågan måste iatt sättasm.m.
blickpunkten. En medvetenhet alkoholensstörre skadeverkningar ochom en
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måste utskottetåtgärder enligtalkoholpolitiskaförståelse för behovetstörre av
års alkoholpo-utgå från 1977åtgärderna bordeansåg utskottetVidareskapas. att

sanihällsför-tillavseendeni vissaDock borde insatsernabeslut.litiska anpassas
alkoholforskriingen.inomkunskapochändringar ny

alkoholskadorAlkoholkonsumtion och

ialkoholkonsumtionengenomsnittligajämförelse deninternationell ärVid en
också betyd-skadornamedicinskaalkoholbetingade ärlåg. DeSverige relativt av

alkoholkonsumtion.genomsnittligmed högreländeromfattning imindreligt än
samhällsekonomiska ochÄndå sociala,avsevärdatillalkoholen upphovger

drickeruppskattningvanligvårt samhälle. Enligtiproblemmedicinska även en
hälsa,derasnegativ inverkanharså alkohol detmycketsvenskar000300 att en

och arbete.familjeliv
i huvud-alkoholforskning harinternationelladecenniernas gettDe senaste en

alkoholkonsumtionen itotalamellan densambandbild ettentydigsak ettav
högkonsu-minstsjukdomar. Intealkoholbetingadeidödlighetensamhälle och

50konsumerarbefolkningen10den procent sommenterna, avcagrupp om
alkoholkonsumtiontotalstegradproblem. Enalkoholen, utgör stortettprocent av

vilketockså antalet högkonsumenter,ökningsannolikhetåtföljs med stor avav en
dödlighetenochalkoholrelaterade sjuklighetendenleder tillregeli sin atttur som

ialkoholkonsumtionentotaladenminskning ettgällerOmväntstiger. att aven
dödlighet.alkoholskador och lägretill färresamhälle leder

alkoholkonsumtio-genomsnittligaframåt denharvärldskriget ochFrån andra
försäljningsstatistiken, ökatofficiellaframgår dendenSverige,i avsomnen

fördubbladespraktisktefterkrigsdecenniemaförstapåtagligt. Under de tagettre
alkoholförsälj-minskade1976-1984periodeninvånare. Underkonsumtionen per

kraftigrelativtperiodDärefter kommed drygt 20ningen procent. aven ny
mindre tillba-återigen vissårentvå harUnder dekonsumtionsökning. senaste en

alkoholkonsumtionenemellertidliggerFortfarandekagång registreras.kunnat per
alkoholnivå literårs 4,01946år äldre 60invånare och15 överprocent renca

år 1990.6,4 literår 1946, jämfört medårinvånare och äldre15per
försäljningsstä-officiellregistreras iintekonsumtiondenHärtill kommer som

införselvin, privathemtillverkatbl.a.mörkertalet. Hit räknasdet s.k.tistik, av
utlandsvistel-underkonsumtionochspritdryckertillverkningolovligalkohol, av

ser.

Alkoholfrågan Sverige och i Europai
livsstilen.ochkulturtraditionensvenskadendeldryckestraditionerVåra är aven

spritländematypiska för ärspritländema. Detde s.k.traditiontillhörSverige av
högti-vissaveckosluten ochtillkoncentreratutsträckningdrickandet i ärstoratt

harolyckshändelserochVåldsbrottslighetofta berusad.sigdrickerder. Mari
drickande.samband med dennastarka typ av

idricks vinSpanienPortugal ochItalien,Frankrike, storvinländerI t.ex.som
kulturelltoch det intemåltidsdryckvardaglig är accepterat attutsträckning som
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dricka sig redlöst berusad. alkoholbruketAtt integrerad del vardagslivetär en av
till konsumtionsnivåer,leder höga vilket i sin för med sig utbredda medicinskatur

alkoholrelateradskador och dödlighet.
Under efterkrigstiden har vi kunnat tydlig tendens till dryckesmönst-attse en

intemationaliseras, särskilt inom EG-ländema. Men i Sverige har detävenren
långsiktigskett förändring dryckesvanorna, bl.a. minskad spritkonsum-moten av

tion och ökad vin- och ölkonsumtion.
årtiondetUnder det har i bl.a. rad europeiska länder blivitsenaste man en

alltmer medveten alkoholskadoma de folkhälsoproble-utgöratt ett storaom av
delSom den s.k. Hälsa för alla-strategin har det inom Världshälso-men. aven

organisationen målWHO framförts alkoholkonsumtionen skallett attsom pres-
tillbaka med minst 25 under perioden 1980-2000, vilket Sverige ställtprocentsas

sig bakom. flera europeiskaI länder förs diskussioner möjligheterna attnu om
reducera alkoholkonsumtion bådeoch skador utökade informationsinsats-genom

åtgärderoch för begränsa utbudet alkohol, förbud elleratt t.ex. moter av genom
Äveninskränkningar i sprida reklam för alkoholdrycker. dryckesskatter-rätten att

betydelse för folkhälsan har uppmärksammats.nas

EG och alkoholpolitiken

Riksdagen har vid flera tillfällen slagit fast det europeiska integrationsarbetetatt
från fårsvensk sida inte såbedrivas effektiv svensk alkoholpolitik försvåras.att en

Den svenska alkoholpolitikens mål tillbaka alkoholkonsumtion ochatt pressa
alkoholskador ligger fast. Medlen för nå måldetta måste i fortsättningenävenatt

dels kombination insatser för förbättra kunskaper alkoholbmketattvara en av om
påverkaoch åtgärderattityder till det, dels för begränsa alkoholens tillgänglig-att

het.
På längre sikt det emellertid sannolikt den europeiska integrationsproces-är att

får återverkningar inom område. främstdetta Det gäller prispolitiken.ävensen
Sverige sedanhör länge till de länder relativthar hög, alkoholpolitisktsettsom en
motiverad, beskattning alkoholdrycker. finns i och för sigDet inga planer inomav
EG bindande direktiv åstadkomma skatten alkohol ligger påatt attgenom

Ånivå i alla medlemsländer. sidan detandra troligt harmoniseringenär attsamma
utjärrmandepå påverkasikt kommer medlemsländemas alkoholpriser i rikt-att

ning. friare handelEn och minskade gränskontroller förhållandenkan under alla
svårareleda till det blir använda priset alkoholpolitiskt instrument.att att som

Vad gäller den svenska alkohollagstiftningen i övrigt, finns det för närvarande
ingen anledning förmoda någotden i avgörande hänseende skulleatt att vara
oförenlig med EG:s regelsystem. Hittills emellertid någonhar det inte utförts

genomgångsamlad de olika alkohollagama och behov revideringarav av ev. av
med hänsyn till kravet anpassning till EG:s framstårregelsystem. Det som

sådanangeläget stånd.genomlysning kommer tillatt en nu
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bör utmönstrasOnödiga regler

Även någon totalfinns anledningnärvarande intedet för göra översynatt avom
också frånbestämmelsernagranskafinnas skälalkohollagstiftningen, kan det att

de restriktionerflera tillfällen uttalatRiksdagen har vidsynvinkel. atten annan
sådana uppfat-måste allmänhetenalkoholområdet begränsas tillpåfinns somsom

skallför alkoholpolitikens grunderinte förtroendetmeningsfulla för atttar som
harslå delar regelverketvakt deSamtidigt vi börminska. somavomsom

någoninte längre fyllersådana bestämmelserbetydelse, böralkoholpolitisk som
kan lagstiftningen vinna iHärigenomfunktion kunnaalkoholpolitisk utmönstras.

finnasmöjligheter kandeskäl börtrovärdighet. Av attta somvarasamma man
lagstiftning.förenklad och förtydligadåstadkomma en

reglernasärskilt uppmärksammakommissionensammanhang bördettaI om
handel med1977:293alkoholdrycker enligt lagentillstånd serveringtill omav

och andraserveringens bedrivandeliksom bestämmelsernadrycker LHD, om
hurbör analyseraKommissionenalkoholserveringen.frågor gäller ävensom

praktiken.lagstiftning tillämpas idenna

efterfråganpåverkaAtt

alkohol-kantillgänglighetåtgärder begränsa alkoholensför sägas utgöraOm att
efterfråganpåverka människornasså förgrundsten, insatserpolitikens är attena

såväl förebyggande insatser,andra. Härmedalkoholdrycker den t.ex. attavses
opinionsbild-informations- ochför ungdomar,drogfria fritidsmiljöerskapa som

positivalkoholvanor. Hit hörpåverka människorsför ävenande verksamhet att
alternativ.finnsfestdryckerolika alkoholfriainformation de somsomom

följdområde. läge det tillI däroch inom dettainsatser har gjortsStora görs ett
svårarekan blieuropeiska integrationenintemationaliseringen och den attav

emellertid skälprispolitiken, finns detalkoholens tillgänglighetbegränsa genom
opinionsbildande arbete.attityd- ochvikt vid dettalägga störreännuatt

omfattande verksamhets-drogområdet bli detkommerAlkohol- och mestatt
propositionjuli 1992. Ideninrättas den 1området folkhälsoinstituti det somsom

opinions-starkt information,underströkslåg för riksdagens besluttill grund att
roll i denåtgärder framträdandebörförebyggandebildning och andra en merges

sig till befolk-både riktarsig insatseralkoholpolitiken.svenska Det rör somom
ellerriktade till ungdomarsatsningaroch selektivainingen t.ex.stort om mer

såväl förebyggande insatserallmänthandlar vidarekvinnor. Detgravida somom
utvecklaförbefinner sig i riskzonenvilkaåtgärder riktade till människor att ett

vetenskapligt välskall byggaverksamhetalkohol. Institutetsskadligt bruk av
förankrat underlag.

Vården alkoholmissbrukareav
Missbrukama,SOU 1987:22i sitt betänkandekonstateradeSocialberedningen

medicinskasociala ochalkoholmissbrukamasTvånget deSocialtjänsten, att tunga
påtagligt decennierna.under deförsämratssituation har senaste
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Överdödligheten bland dessa alkoholmissbrukare har ökat dramatiskt, särskilt
bland de yngre.

missbrukareDe har kontakt med socialtjänsten har det ofta långaundersom
tidsperioder, kontakterna regel sporadiska och oplanerade.är Det saknasmen som

kontinuitet i behandlingen, något också gäller för de institutionsvårdadeen som
missbrukarna. Den socialtjänstensöppna uppföljning efter institutionsvård funge-

sällan det förutsattes socialtjänstlagensätt infördes. Samarbetetnärrar som
mellan socialtjänsten, sjukvården och andra samhällsinstitutioner ibland dåligtär
utvecklat. Ofta inom det områdendessa inte klienten respektivevet attman ena av
patienten aktuell inom det andra.är

Även socialstyrelsen har i olika redovisat rnissbrukarvården i dagrapporter att
står inför problem. finnsDet brist på institutionsplatser förstora rnissbru-tungaen
kare detoch finns behov utveckla vårdens innehåll.ett stort attav

mångaI kommuner saknas det effektiva metoder för klara vårdenatt av
klienter med problem, psykiskt störda missbrukare ochsammansatta miss-t.ex.
brukare med invandrarbakgrund. Det behövs bättre kunskap och kompetens för

arbeta med dessa och bättre samarbete med landstingensatt psykiatriskagrupper
vård.

Tvångsvården missbrukare enligt lagen 1988:870 vårdav vuxna om av
missbrukare i vissa fall LVM dras vidare såvälmed kvantitativa kvalitativasom
brister.

Utredningen S 1991:09 Institutioner inom ungdomsvården och missbrukar-
vården har bl.a. uppgift belysa missbrukarvårdens innehåll och organisa-attsom
tion vad tvångsvårdens institutioner. Utredningen skall enligt direktivenavser

slutförd den 15 januari 1992.vara
Kvinnors missbruk ytterligare problemområdeär kräver särskild belys-ett som

ning. Dryckesmönstret för kvinnor och har blivit alltmer likartat.män Missbruket
bland kvinnor har ökat. tyderMycket kvinnor missbrukar snabbare bliratt som
utslagna och också får såvälde fortare medicinska sociala skadoratt sittsom av

nåmissbruk. Att dem med stöd vårdinsatsereller tidigt stadium därförärett
särskilt viktigt.

Missbrukarvården har traditionellt utformats utgångspunktmed från männens
behov. Under år har blivit medveten de problem kvinnorsenare man mer om som

i manlig behandlingsmiljö.möter Fortfarande dock kunskapen otillräcklig,ären
framför allt kunskapen de särskilda behov kvinnliga missbrukare har ochom som

kan kräva speciella behandlingsinsatser. utvecklingEn inom detta områdesom
skulle underlätta för kvinnor själva vård.sökaatt

frågaEn måste uppmärksammas särskilt i detta sammanhang gravidaärsom
kvinnors alkoholvanor. årVarje föds det alltjämt hundratal barn med ochett grava
bestående skador till följd moderns missbruk. Det finns undersökningarav som
visar missbrukande kvinnor föder fler barn genomsnittet. förhållandetDetatt än

alkoholkonsumtionen ökar bland kvinnor kan innebära riskeratt för ävenattunga
antalet skadade barn ökar.
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konsekvenserfamiljesocialaMissbrukets
missbruka-följder förpsykologiskaochsocialaekonomiska,Alkoholrnissbrukets
forskning-föremål förvaritutsträckningbegränsadmycketibarafamilj harrens

medlevaför barninnebärvad detfrågan attminstgäller inteDetintresse. omens
alkoholproblem.harsomvuxna

tillorsakernavanligastedemedalkoholmissbruk finnsDe avsom envuxnas
emellertidspelarAlkoholensamhällsvård.ibamplacering enbeslut avom

det finnsrimligtså. ett stortDetfall attlångt fler är att antaroll i ändestruktiv
missbruk.föräldrarnasgrundi detfar illaungdomar tystaochantal barn avsom

såväl kvinno-vidi bildenmedfinnsoftaalkoholenocksåvisarstudierOlika att
barn.andraochbarnmisshandel övergrepp motmisshandel som

alkoholproblem ärbarnförkonsekvensernaallvarligastede vuxnasEn avav
för.de inte ärtvingasutsträckning mognai ettbarnen ta vuxenansvar somstoratt

vilketmiljö,labilochskapardrickandeokontrollerat otryggochomfattandeEtt en
utländskaSåväl svenskaidentitetsutveckling.i barnetsstörningartill somledakan

skol-ochkarnratproblembesvär,psykosomatiskaocksåvisarundersökningar att
hos barnalkoholmissbrukare äntillbarnhosvanligarebetydligtsvårigheter är

bakgrund.jämförbarövrigtmed i
år börjatunderanhöriga harmissbrukaresstödjaförmetoder senareOlika att

utbyggnad1980-talet skettunderdetSverige harländer. Ii flera t.ex. enutvecklas
Även öppenvården detharinominstitutionsvården.inomfamiljebehandlingav

för-olikaförinomalltframförutvecklasbörjatarbetetfamiljeinriktade ramen
utvärde-vårdformerdessaangelägetutvecklingsprojekt. Det är attochsöks- nya

behovmån barnensi vilkenbeaktarsärskiltdärvidochkontinuerligt att manras
tillgodoses.

uppdragKommissionens
ialkoholskadomaochalkoholkonsumtionenhartidsperspektivlängreiSett ett

1980-ta-delenunderKonsumtionsutvecklingenpåtagligt. avSverige ökat senare
minskningmålfrån detavlägsnadefrån årdå årvidare om eninnebarlet ossatt

1980-2000,periodenunder25minstmedalkoholkonsumtionen somprocentav
bakom.sigställtharriksdagochregeringSveriges

finnasyfteialkoholpolitiken, attförskäl över merRedan detta utgör att senu
denHärtill kommermålen.alkoholpolitiskadeförverkligaeffektiva vägar att

utby-bl.a.sammanhangdettai attinnebärDenintegrationsprocessen.europeiska
kulturellasociala,ekonomiska,planalladramatisktökakommer att -tet -

alkoholpolitikrestriktivmindreförtraditionländerochSverigemellan enavsom
alkoholkonsum-högreockså har avsevärtochetableradehosden enän somoss

alkoholskador.och flertion
medkommissionparlamentariskföreslåbakgrunddenna attvillJag enmot

förstrategiformulerauppgiftfrämstamedtillkallas attsammansättning enbred
alkoho-begränsaochalkoholkonsumtionen atttotaladenminskamåletnå attatt

skadeverkningar.lens
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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 andrasom
jämförbara länder för detta område. Kommissionen bör beskriva skillna-även
der i konsumtions- och skadenivåer mellan länderna och i möjligaste mån analy-

effekterna den förda politiken i olika länder. Kommissionen börsera haav
möjlighet anlita såväl svensk utländskatt expertis i detta kartläggnings- ochsom
analysarbete.

månI den kommissionen finner delar det svenska regelsystemetatt inomav
områdedetta behöver förändras med hänsyn till EG:s regelverk, bör kommissio-

lägga fram förslag sådantill reviderad lagstiftning. Kommissionen kannen även
andra skäl föreslå förändringar i lagstiftningen, den finner vissaav t.ex. attom

bestämmelser kan förenklas eller helt för de inteutmönstras längre någonfylleratt
alkoholpolitisk funktion. I andra fall kan reglerna behöva förtydligas eller skärpas
för bättre fylla alkoholpolitiskt syfte.att ett

Kommissionen bör lämna förslag tilläven metoder löpande följa denatt även
icke registrerade alkoholkonsumtionen, för regering och riksdag bättreatt ettge
underlag för alkoholpolitiska ställningstaganden.

Kommissionen bör vidare kartlägga och redovisa de ökade svårigheter att
uppfylla de alkoholpolitiska målen svensk anpassning till EG kan inrym-som en

Kommissionen skall förslag till insatser medförpresenterama. de alko-attsom
holpolitiska målen kan uppnås, inomäven för EG-integrationen. Kommis-ramen
sionen bör hur det opinionsbildandeöverväga 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 institu-

sedan detta bildats den juli1 1992. Kommissionentet, bör lägga fram förslag till
långsiktig inriktning folkhälsoinstitutets arbete med alkoholfrågoma.av

Kommissionen skall vidare genomlysa de problem föreligger inom vårdensom
alkoholmissbrukare och bedöma behoven förändringar vårdformerav ochav av

vårdinnehåll. De kvinnliga missbrukamas vårdbehov skall därvid uppmärksam-
särskilt.mas

Kommissionen skall också kartlägga och analysera missbrukets konsekvenser
för missbrukamas familjer och bedöma vilka insatser behöver förgöras attsom

de anhörigas,möta särskilt barnens, behov stöd.av
Kommissionen bör avsluta sitt arbete utgångenföre år 1993.av
För utredningen gäller direktiven dir. 1984:5 till samtliga kommittéer och

särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning direktiven dir.samt
1988:43 beaktande EG-aspekten.om av
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Hemställan
bemyndi-regeringenjaghemställeranförthar attvad jagtillhänvisningMed nu

Socialdepartementetförchefengar
191976: lkommittéförordningenomfattadkommissiontillkalla av -att en -- ochalkoholpolitikenutvärderauppdragmedledamöter, att11med högst

vårdenöversynstrategi,alkoholpolitisk göra avatt avutforma ennyen
famil-alkoholmissbmketsanalysgenomföraochalkoholmissbrukare att aven

konsekvenser,jesociala
ordförande, samtledamöterna att varaatt utse aven-

kommis-biträdeochsekreterare annatsakkunniga, experter,beslutaatt om-
sionen.

femtebelastaskallkostnadernabeslutarregeringenjag atthemställerVidare att
Utredningaranslag Ahuvudtitelns m.m.

Beslut
hem-hansbifallerochövervägandenföredragandenstillsigansluterRegeringen

ställan.

Socialdepartementet
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Forskning den svenska alko-om

holpolitikens grundantagande:
Totalkonsumtionsmodellen

Inledning
Under 1960-talet och det tidiga 1970-talet präglades det alkoholpreventiva tän-
kandet i hög grad idéer utbildning och masspåverkanatt skulleav om man genom
lära människor ansvarsfulla alkoholvanor. Som ideal framstod dryckesvanor-ett

bland judar, fransmän och italienare. Mant.ex. menade dessa skullena att att
tillvara i de alkoholpreventivata Judama borde grund alltprogrammen. av

elände de varit för ha hög konsumtionutsatta och alkoholproblem. Destoraen
hade istället moderat konsumtion och låg frekvens alkoholskador.en en av
Fransmän och italienare hade hög konsumtion samtidigt de bedömdes haen som
förhållandevis små alkoholproblem Parker och Harman, 1978; 1980.

Begränsning alkoholkonsumtionen diskuterades i Alkoholpolitiska utred-av
ningens slutbetänkande 1974. Man konstaterade viktigt mål för den dåatt ett
gällande alkoholpolitiken att begränsa eller minska totalkonsumtionen.var
Men ansåg den förda politiken egentligen inteatt försökt påverkaman totalkon-
sumtionen de enskildas konsumtion. Målet åtgärdernautan för att sökavar
åstadkomma återhållsam konsumtion, inte direkt påverka totalkonsumtio-atten
nen Alkoholpolitiska utredningen, l974a, 155. åtgärdsdelenI hävdades man

det förvirraägnat fortsättningenatt iatt använde både begreppenvore om man
skapa återhållsamma alkoholvanor och begränsa totalkonsumtionen. APU har
valt för sin del använda det förraatt uttrycket, eftersom det bäst vad det äranger
fråga om Alkoholpolitiska utredningen, 1974b, 93.s

APUs slutbetänkande publicerades 1974. Den proposition så småningomsom
överlämnades till riksdagen hade ocksåemellertid påverkats forskningsrap-av en

kom 1975. Förport svarade forskare från Finland,rapportensom Norgeen grupp
och Kanada Bruun al, 1975. Genom många framstående alkoholforskareet att
stod bakom och den Världshälsoorganisationenrapporten att utgenom gavs av
WHO fick den särskild tyngd. I den alkoholpolitiska propositionen
197677:108, godkändes riksdagen år 1977, föredragandesom av stats-angav
råd s 16 de förslag till åtgärder läggs framatt syftar sådantill begräns-som en
ning den totala alkoholkonsumtionen kan bidra till alkoholmissbruketav attsom

tillbaka och alkoholskadomaträngs därmed motverkas.
minskningEn totalkonsumtionen för därigenom minska alkoholskador-attav

har allt sedan dess utgjort grunden för den svenska alkoholpolitiken. Denna
aktualiserades i den alkoholpolitiska proposition 1981822143 och spåraskan i
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Även1980-talet.underbudgetpropositionersamtligasåiformuleringar gott som
totalkonsumtionsmodellenkan198485:181propositionenhälsopolitiskai den

innebäraskullealkoholkonsumtionensänkningEnformuleringarna.spåras i av
sjukvårdenochhälso-samtidigtvinsterhälsomässigaochvälfärds- somstora
drabbasdemförmåste göravårdinsatser avde somminskakunde numan

69.sjukdomar salkoholrelaterade
huvudinnehåll.modellensredovisningkortförstlämnasföljandedet avI en

totalkon-tillanknytningmedforskningsresultatochforskningDärefter kommer
genomförtsredovisas harforskningDenredovisas.sumtionsmodellen somatt

resultatenviktdenbestämmermetod använtsVilkenmetoder. somolikamed som
effektnågonåtgärd har ärvissredabästaDet sättet att tatillmätas.kan om en

undantagsvisendastharochmöjligtsällanDettaexperiment. äridenpröva ettatt
undersökningar närmastdet flerafinnsområde. Däremot somdettainomgjorts

quasiexperi-ellerexperimentnaturligabeskrivaskanvadgäller somsom
måste bedömasresultatmed1963,Stanley, somochCampbell somment

sådanaproblematiska ärbetydelse. Mestdärför tillmätasoch stortillförlitliga
uppgifterberäknadesambandkorrelationerredovisarundersökningar som

ellersambandpåvisardeantingenkorrelationerSådanaländer.antalfrån ett -
deteftersomtolkningen,vidosäkerhetalltidinnebärsamband storfrånvaro av -

vad.orsakarvadsvårtregel är vetaatt somsom

innebördTotalkonsumtionsmodellens
Leder-Sullydemograf,franskeupphovsmanTotalkonsumtionsmodellens envar

gjortsundersökningarialkoholkonsumtionenstuderade data somHan ommann.
befolkninghomogenikonsumtionenslutsatsenoch drogländer attolika eni

lognonnal ärsned namnetpositivtstarktdvs. enfördelad,lognormaltvar
blirfördelningeninnebärvilketnormalfördelad, attlogaritmisktförkortning av

logaritmeras.horisontella axelndenvärdenanormal när
dvs.genomsnittskonsumtionen,beroendeform me-olikaharFördelningen
ochsmalnarfördelningentill höger:svans mer.merhar avdelvärdet. Den en

innebärkonsumtion. Detta atthögsvansendelarna motsmalareDe ensvararav
ihögrefördelningskurvan ärAttmycket.drickerfåförhållandevisdet är som

dricker lite.mångadetbetyder ärvänstertilldvs. attskalan sombörjan
denfördelningen,med ärenlighetidet,huvudidéerLedermanns attEn varav

finns.detmånga högkonsumenterhuravgöraalkoholkonsumtionentotala som
alkoholkonsumtion.tillämpatsbarainteharfördelningenlognorrnalaDen

inkomstför-bl.a.företeelser,mänskligamångaspeglakunnasigvisatharDen
industri-varaktighet,sjukfrånvaronskemiskatoleransnivå för ämnen,delning,

och Brown,Aitchisonfabriksluftdarmnkoncentration ilivslängd ochprodukters
14.1970, kapoch Kotz,Johnson1957, kap

totalkonsumtionsmodellen, nämnts,harsynpunktalkoholpreventiv somFrån
varitharDettaalkoholpolitiskautformningenförbetydelse program.haft avstor
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såvälfallet i Sverige i andra alkoholskadeförebyggandeländer. budska-Detsom
enkelt: Totalkonsumtionen i befolkning bestämmer i hög grad hurärpet en

många högkonsumenter finns,det vilket i sin i hög grad bestämmer skadomastur
omfattning. alkoholskadoma måsteFör skall minska den totala konsumtionenatt
minska.

centrala idéerna i modellenDe sammanfattas i WHO-rapporten pås 44-45
följande sätt:

påtagligEn ökning medelkonsumtionen följs med sannolikhetstor0 av av en
ökning antalet högkonsumenter. syftarOm regering till minskaattav en

uppnåsantalet högkonsumenter kan detta framgångsriksannolikt den iärom
minska den totala alkoholkonsumtionen. Ju totalkonsumtionen sänks,att mer

desto säkrare kan regeringen ocksåantalet högkonsumenter mins-attvara
kar.

En ökning antalet högkonsumenter betyder regel ökning den0 av som en av
alkoholrelaterade dödligheten.

alkoholområdet har lognormala fördelningen årInom den under diskute-senare
framför allt kanadensiska, finska och norska forskare. harManrats prövatav

Ledermanns antaganden, försökt skatta antalet utgångs-högkonsumenter med
punkt i totalkonsumtionen och diskuterat de alkoholpreventiva slutsatserna av
konsumtionsfördelningens form.

framför frågorDet allt forskarna försökt besvara och harär tre som som
betydelse för vilka alkoholpreventivamodellens konsekvenser är:

l Hur fördelningarna i verkligheten jämfört med vad Ledennann antogutser
något totalkonsumtionen2 Finns det samband mellan i samhälle och antaletett

såhögkonsumenter och hur i fall detta samband utser
någotFinns det mellan totalkonsumtionen3 samband och skadorna i ett sam-

hälle

Fördelningens form
Sedan Ledermann publicerade sina arbeten har mängd undersökningar till-en
kommit, i vilka konsumtionsfördelningar har redovisats. Skog l980a, l983a
konstaterar dessa stöd Ledermanns antagande konsumtionsfördel-att attger en
ning mycket flertalet frånsned. Men avviker betydligt lognonnaladen fördel-är
ningen. Avvikelsema går håll innebäroch svansen smalare iärattsamma
verkligheten. såDet finns inte många högkonsumenter den lognormalasom
fördelningen förutsäger. påpekarSkog emellertid högkonsumenter och alko-att
holister överrepresenterade i bortfallet och del högkonsumenter kan haär att en

lågför konsumtion såSkog, 1983a, 19-20. det finns mångaAttangett en s
undergrupper har olika konsumtionsmönster kvinnor,män, äldresom yngre,

frånoch dessa skiljer sig ändåland till land talar enligt Skog för bortfallatt att
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1985a,Skog,avvikelsematillförklaringenhelaunderrapportering inte äroch s
1985b.15;

teori ochgenomgång Ledermannsgrundligockså redovisatSkog har aven
efterdrarhanslutsatserDeSkog 1982a.antagandenmärkligapåtalat flera som
Var-ungefär följandesammanfattar han sätt:genomgångar och analysersina

någotteoretiskaellerkonsumtionsundersökningar argumentfrånken data ger
exaktafördelning haralkoholkonsumtionens matema-ståndpunktenförstöd att

lognorrnalitet,frånfalli flera ävenavvikerfinnsdataDeegenskaper.tiska som
32.1983a,dramatisk Skog,sällanavvikelsen är som

hävdasåledes integår dagdet iforskningsresultaten attutgångspunkt i attMed
lognormaltalkoholkonsumtionenhanhelthadeLedermann rätt när attantog var

fördelad.

itotalkonsumtionen ettmellanSambandet
högkonsumenterandelenochsamhälle

defördelning inte haralkoholkonsumtionens matema-klartsåledes heltDet är att
frånnågra slutsatsergår drainteDetLedermannegenskaper atttiska antog.som
ochmedelkonsumtionentotalkonsumtionenmellansambandethurteorin om
dengrundvalgår hellerinteexakt Dethögkonsumenterandelen ut. avser

högkonsumen-andelentill hursluta sigsäkerhetmedfördelningenteoretiska att
möjligtdäremotmedelkonsumtionen. Deti ärförändringarpåverkasexaktter av

totalkonsumtionenmellansambandVilkaverklighetenhurreda ut.att ta ser
påvisaundersökningarna kunnatharhögkonsumenterandelenoch

andelenochmedelkonsumtionenmellansambandetstuderade1985aSkog
frånundersökningarfrån 25fördelningamaanalyshögkonsumenter avgenom en

påtaglig likhetfinnsdetkonstateradeländer. Hanolika11sammanlagt att en
medelkonsumtion,har atti utanfördelningamamellan sammagrupper som

befolk-medelkonsumtion ihögidentiska. Enskullför denfördelningama är en
vad detkonsumtionsgruppvarje änifler konsumenterfinnsdetinnebärning att

medelkonsumtionökandemedelkonsumtion. Enlågmedbefolkningigör en
konsumtionsskalan.uppåt längssigbefolkningenhela rörinnebäratycks att

medelkonsum-ökandemedökahögkonsumenterandelenHärigenom kommer att
tion.

orsak-verkan-sambandnågot enkeltuttryck försåförhåller intesigdet ärAtt
går intedryckeskulturen. Detnämligensak,föruttryckolika sammautan snarare

kroppsläng-kanlika liteandra, sägadet attorsakardetsäga manatt somatt ena
blirdengrundblirkroppeneller attkroppsviktenorsakar tyngreden att av

22-24.1985a,Skog,längre s
centralaLedermannsalltså konstateraSammanfattningsvis kan att avenman

medel-mellanpåtagligt sambandfinnsstöd: Detfått betydandehar ettettteser
befolkning.ihögkonsumenterandelenkonsumtionen och en
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Sambandet mellan totalkonsumtion och skador
Avgörande för totalkonsumtionsmodellen skall någonha alkoholskadeföre-om
byggande giltighet inte hur fördelningenär exakt Avgörande inte hellerärut.ser
hur sambandet mellan totalkonsumtionen och andelen högkonsumenter exakt ser

Det avgörande istället självfalletut. är det finns samband mellan totalkon-att ett
sumtionen och antalet högkonsumenter och mellan totalkonsumtionen och ska-
defrekvensen i samhälle. påverkarHur totalkonsumtionenett i i etten grupp
land, delstat eller liknande skadorna i gruppen samma

De undersökningar gjorts redovisar oftast sambandsberäkningar. Hursom
starkt samband uttrycks oftaär korrelation.ett En korrelation liggersom en
mellan 1,0 mycket starkt negativt samband och 1,0 mycket starkt+-
positivt samband. Korrelationer 0,0 innebär det intenära finns något sambandatt
alls. Ett positivt samband innebär, i detta fall, alkoholkonsumtionen ochatt
dödligheten ökar eller minskar gång.samma

De undersökningar finns tillgå för belysa samband olikaatt slag.att ärsom av
I del jämför skadorna i med olika hög konsumtion. Problemeten man grupper
med denna undersökningar det oftaär andra faktorertyp är bestämmerattav som
skillnader mellan och det härigenom svårtmycketatt är vadgrupper avgöraatt
det korrelationär beror eller varför korrelation ligger noll.som näraen en

I andra undersökningar har jämfört konsumtionen och skadorna imen samma
under år.antal Om finnsdet såvälsamband börett konsumtionengrupp ett som

skadorna variera, viss fördröjningäven ibland kan förutsättas s.k. time-om en
lag.

Slutligen finns det också experimentliknande studier i vilka försökerman se
vad händer konsumtionen drastisktnär och abrupt ökar eller minskar.som

I det följande kommer frånresultaten undersökningar samband mellanav
alkoholkonsumtion och dödlighet redovisas diagnos för diagnos.att Framför allt
dödligheten i levercirrhos skrumplever vissa andraäven diagnoser harmen
undersökts. Undersökningar sambandet mellan medelkonsumtion och sjuklig-av
het och olyckor redovisas därefter. Sist följer genomgång det fåtal under-en av
sökningar publicerats sambandet mellan medelkonsumtion och socialasom om
skador.

Resultaten från undersökningar antal s.k. naturliga experiment redovisasettav
tillsammans sist i detta avsnitt.

Dödlighet

Dödlighet i levercirrhos skrumplever

a Undersökningar jämför olika befolkningarsom
Sambandet mellan den totala alkoholkonsumtionen och dödligheten i levercirr-
hos har undersökts jämförelser mellan olika län och olika länder ochgenom
mellan delstater i USA och Kanada.
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levercirrhosdödlig-ochalkoholförsäljningenmellansambandenSverige harI
Hell-19771965 ochår mellanunder femför länenberäknatsblandheten män

0,89.högstaden0,77,korrelationenlägsta är1980. Denal,mark et
1970.Pophamstudie hartidigochomfattande presenteratsmycketEn av

år 1955, 23förKanadaiprovinserför 9bl.a.dennaredovisas iKorrelationer
för 1939,i USAoch1956länder1950, 11Frankrike staternaidepartement

0,86.0,61 ochmellanliggerKorrelationema1957.och19501944,
medelkonsumtionenmellanpå 0,94korrelationberäknade1977Schmidt en

länderfrån 201972. Datalevercirrhosdödlighetenoch1968-1970årenunder
år 1971.0,82 försambandmotsvarandeKanadaiprovinsernaingick. För var

le-ochalkoholkonsumtiontotalmellansambandredovisar1974Whitlock
från länder. Det38uppgifter ärberäknatomkring 0,80,vercirrhosdödlighet

Korrelationersambandet.förbetydelseharvinkonsumtionenframför allt somav
nivå.ungefärliggeri USAfrån delstatemasiffrorberäknade samma

visarfrån länder321970-taletfrån slutetsiffrormedundersökningEn av
korrelationerredovissasUSAidelstatemaFörHackl, 1982.sambandstarka

1984.Wilson,0,50-0,65kringåren 1970-1977från
0,45korrelationPennsylvanienicountiesfrån kommunernaData ger en

1978.Donnelly,

tidutvecklingen överUndersökningarb av
minskarochökarkonsumtionentotaladenland ökari närlevercirrhosenAtt ett

undersökningsresultatmångafinns detminskarkonsumtionentotala somdennär
visar.

1977.1965 ochmellanmed 28alkoholförsäljningenökade procentSverigeI
år med 12920bland överlevercirrhosdödligheten mäntid ökadeUnder samma

sifferseriemabådademellanKorrelationen1980.Hellmark al,etprocent
0,94.1977och19741971, är1968,från åren 1965,uppgifter enbartpåräknat

0,32.blir dentrendeffektertillhänsynstagandeEfter
med 17i Sverigeförsäljningen procent.minskade19821976 ochMellan

blandmed 28levercirrhosidödligheten procentminskade1982ochMellan 1979
Ågren, Romelsjö,1985;ochRomelsjöbland kvinnormed 29och procentmän

Ågren 1985.Johansson,och
perio-undersökning1981Skinhöjochredovisar PrytzDanmarkFrån aven

liter.från 6 till 12alkoholkonsumtionenår ökadedessaUnder1965-1978.den
ochungdomarblandlevercirrhosdödlighetentredubbladesperiodUnder samma

medelålders män.
konklu-1985och Thorsen,från Danmark PetersenundersökningI senareen

peralkohol 100litermed 1 procentalkoholkonsumtionenökningderas att aven
1,3medlevercirrhosdödlighetenökningår medför per14över avenperson

100 000 män.
tidräknadekorrelationer överredovisas1970PophamundersökningI aven

korrela-sådana15redovisasTotaltKanada.iprovinsernaoch förländerför olika
periodenförSverigegälleroch0,45korrelationenpositiva ärlägstationer. Den
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1926-1956. Högst ligger Kanada, åren 1927-1960för visar korrelationsom en
0,88. Enligt undersökning Seeley 1960 korrelationen 0,96 för periodenären av
1921-1956. Senare redovisade Schmidt korrelation1977 för Ontario årenfören

på1932-1973 0,97.
SkottlandI skedde ll-procentig minskning alkoholkonsumtionen mel-en av

lan 1979 och 1982. Denna följdes minskning levercirrhosdödlighet medav en av
Kendell, 1984.4 Korrrelationen för perioden 1970-1982 mellan medel-procent

konsumtionen och dödligheten i levercirrhos 0,83.var
Från Australien redovisar Smith och Burvill signifikanta1985 samband för

perioden 1971-1982 mellan konsumtion öl, vin totalt åmännens samtav ena
åsidan och levercirrhosdödligheten den andra. För kvinnornas del sambandenär

signifikanta.inte
Smart 1987 undersökte utvecklingen mellan några1974 och 1983 i Kana-

densiska provinser. minskade årI Quebec konsumtionen under dessa med 10,5
och dödlighet i leversjukdom inklusive cirrhos med 31,4 lprocent procent.

Ontario minskade konsumtionen med 2,5 och dödligheten i leversjukdo-procent
med 28,1 Alberta däremotI ökade konsumtionen med 9,5procent. procentmar

medan dödligheten i leversjukdomar minskade med 2,2 procent.
Från åren redovisar Wilson årlig1970-1977 1984 försäljningsökning ien

på årligUSA 0,7 och ökning alkoholrelaterad cirrhosdödlighetprocent en av
2,6 levercirrhosdödlighetenmedan den totala minskade med 1,5procent, procent.

de studerade länderna det främstAv Storbritannien avviker från denär som
bild flertalet undersökningar positivt och starkt sambandettsom annars ger av

Ävenmellan totalkonsumtionen och levercirrhosdödligheten. Holland har förts
fram någotexempel samband inte föreligger. Undersökningenett attsom av

och Thorsen 1985 visar i huvudsakPetersen andra faktorer alkohol tycksänatt
dödligheten levercirrhos blandbestämma i kvinnor i Danmark.

Storbritannien starkt negativt påFör har samband -0,68 redovisats. Vidett en
1980canalys kunde dock Skog visa, detta negativa samband berornärmare att

på levercirrhosen 30-årigsläpar efter. Storbritannien hade konsumtions-att en
minskning under första hälften Denna minskning ledde till1900-talet.av en
minskning antalet levercirrhosdödsfall också sedan konsumtionsminskningenav
upphört. Tar hänsyn till denna erhållestime-lag korrelation likhetiman en som
med övriga länders positiv och hög.är

ökadeI Holland konsumtionen från 100 till3 liter procent 1950 liter12ca ca
gånger.1979, dvs. Dödligheten också4 i levercirrhos ökade under tid,samma

ökningen motsvarade endast fördubbling de Lint, 1981. Samtidigt visarmen en
många länder med mindre konsumtionsökning snabbare ökning lever-en en av
cirrhosen Holland. de Lint drar det inte för Hollands delslutsatsenän äratt
möjligt dokumentera effekt i levercirrhos till följddödlighetenatt en enav
kraftigt ökad totalkonsumtionen.

deTrots redovisade undantagen forskningen i det samstäm-närmasteger en
mig bild positivt totalkonsumtionen och dödlighetsamband mellan i lever-ettav
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såmedelkonsumtionenkan förefalla märkligt förändringar icirrhos. Det att
levercirrhosdödligheten, eftersom det krävsi förändringar isnabbt kan resultera

Skog harårs för skall dö i denna sjukdom. 1984flera drickande att en person
någon Ocksåmotsägelse detta. devisa det inte behöver ligga idock kunnat att

påverkasleverfunktioner konsumtionsförändringar.allvarligt skadadhar avsom
dessa omedelbart utslag i ökad överlevnad,minskad konsumtion blandEn ger en

frånerfarenheterna Storbritannienkonsumtion i ökad dödlighet. Somökad enen
långsiktigaeffektemellertid denna omedelbara maskeras denvisar kan av

effekten.

bukspottkörtelinflammationDödlighet i pankreatit

föregåendeframgått avsnitt minskade försäljningen i Sverige med 17Som av
mellan 1979Dödligheten i pancreatit minskademellan 1976 och 1982.procent

och med 36 bland kvinnor Romels-med 30 blandoch 1982 mänprocent procent
ÅgrenÅgren, Johansson, 1985.1985; Romelsjö, ochoch

Från redovisas för perioden 1970-1982 kome-undersökningen i Skotland en
Kendell,mellan medelkonsumtionen och dödlighet i pancreatitlation 0,75

1984.

iDödlighet cancer
undersökningen länen i Sverige Hellmark al, 1980den tidigare nämndaI etav

påalkoholförsäljning och mellan -0.20 ochredovisas korrelationer mellan cancer
+0,37.

översiktSchmidt och Israelstam 1984, 170-171 redovisar iPopham, s en
alkoholförsäljningvisar samband kring 0,4-0,8 mellanundersökningar som

munhålan oris ochdödlighet i i struphuvudet larynx, cavumoch cancer
redovisade undersökningarna försvinneresofagus. Enligt dematstrupen en av

munhålastruphuvud ochmellan alkoholförsäljning och isambandet närcancer
till cigarettförsäljningen.hänsyn tas

i 6 delstater i USA visar positiva sambandundersökning kommunernaEn av
dödlighet i i Blot ochmellan alkoholkonsumtion ochför män cancer munnen

och i bukspottkör-inte mellan alkoholkonsumtionFraumeni, 1977 cancermen
Fraumeni och Stone, 1978.teln Blot,

Från samband mellan medelkonsumtio-Skotland redovisar Kendell 1984 ett
åren i 0,73.under 1970-1982 och dödlighet grund matstrupencanceravnen

belägna i Italien, Spa-Pequignot 1988 undersökte 6 provinserTuyns och
roll förMedelkonsumtionen speladeSchweitz och Frankrike.nien, storen

hypopha-nedre delen svaljetstruphuvudet larynx ochi delenövre avavcancer
rökning och alkoholkon-struphuvudet hadei nedre delenrynx. För avcancer

multiplikativ effekt.samverkande,sumtion en
redovisasprefekturer i och Ikeda, 1979undersökning 46 Japan KonoI aven

påikonsumtion shochu ochkorrelationer för mellanmän matstrupencancerav
mellani 0,22,konsumtion whisky ochmellan0,27, matstrupenav cancer

konsumtion0,45 mellanoch i ändtarmenkonsumtion vin samt avav cancer
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kvarstodshochu och 0,50. Sambanden hänsyn tillnärprostatacancer togs
urbaniseringsgrad och rökning.

från årenfrån 1950-1967undersökning med data 24 länder visar bl.a.En att
räknat utifrån kaloriintag har samband med ialkoholkonsumtionhög canser

svalg och Yanai al, 1979.matstrupe etmun,
i USA redovisar Breslow och Enstrom 1974 korrelationerFör delstatema

0,60 för mellan spritförsäljning och i tjocktarm ochmänöver matstrupe,cancer
blåsa, blåsamellan vinförsäljning och i struphuvud och ochmatstrupe,cancer

ölförsäljning och i tjocktarm och ändtarm.mellan Förmatstrupe,cancer mage,
redovisas korrelationer 0,60 mellan spritförsäljning ochkvinnorna iöver cancer

bukspottkörtel och bröst och mellan ölförsäljning och i tjocktann, ändtarmcancer
jämförelse kan korrelationen mellan cigarettförsäljningoch bröst. Som nämnas

och lungcancer, 0,59 för och 0,63 för kvinnor.är mänsom
Pequinot och Abbatuci 1979 det konsumtionen starkspritEnligt Tuyns, är av

har samband med i I studierna sambandet mellanmatstrupen.cancer avsom
regeltotalkonsumtion och har ingen hänsyn tagits till starkspritenscancer som

andel konsumtionen.av

hjärt- kärlsjukdomarDödlighet i och

från årlänsundersökningen i Sverige, med femtidigare nämnda data mellanDen
1965 Hellmark 1980, redovisar korrelationer mellan alkoholför-och 1977 al,et

ischemisk hjärtsjukdom mellan -0,06 och 0,20.säljning och
alkohol förekomstenöversikt forskningen och ischemic heartEn över om av
dålighjärtsjukdom grund blodtillförsel visar oftadisease negativaav

dvs. dödlighetensamband med totalkonsumtionen, i denna dignos i allmänhetatt
låglägre i länder med hög med totalkonsumtion Schmidt ochär än enen

Popham, 1981; Ashley, Flertalet de redovisade korrelationema1984. ligger iav
1984, 103.intervallet -0,65 -0,40 Ashley, s-
redovisarSchmidt och negativa frånPopham 1981 korrelationer tidsserier

från från6 länder och positiva 13 länder.
Sambandsstudier tid totalkonsumtionen och dödlighetmellan i ischemicöver

Såvälheart disease visar inget enhetligt Ashley, 1984. positivamönster som
negativa korrelationer varierande förekommer. Efterstyrka analysav en av

positivtnorska tidsserier, Skog 1983b visa sambandetkorrelerad, kanär attsom
negativt.ärsnarare

Dödlighet i alkoholism, alkoholberoende, alkoholpsykos
och alkoholförgiftning

Sverige minskade alkoholförsäljningen med mellanI 17nämnts procentsom
1979 och 1982. Den totala dödligheten alkoholism, alkoholpsykos och alkohol-i

år.förgiftning minskade däremot inte har antagits bero bl.a.under dessa Detta
dödligheten i ofta alkoholmissbrukaredessa diagnoser gäller ochatt attgrava

Ågren,förmågadessa inte skulle ha reducera sin konsumtion Romelsjö ochatt
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Ågren frånNågon diagnosförskjutningJohansson, 1985.ochRomelsjö,1985;
Romelsjö, 1987.skettalkoholism tycks inte hatilllevercirrhos t.ex.

år dödligheten iminskadeåldersgruppen 15-24entydig.dock inte IBilden är
så få siffrorna blirKvinnornamed 44bland ärdiagnoserdessa män attprocent.

med 5dödlighetenåldersgruppen minskade25-44osäkra.allt för I procent
frånvaronkonstateradetidigarebland kvinnor. Denoch 6,6bland män procent av

alkoholpsykos ochalkoholism,alkoholförsäljningenminskadedeneffekt av
år64iökad dödlighetfrämst överalkoholförgiftning bestäms gruppenav en

Romelsjö, 1987.
10,51983 medmellan 1974 ochkonsumtionenminskadeQuebec procentI

alko-dödligheten i5,6 medanalkoholberoende medidödlighetenoch procent,
förändrades.inte Iaccidental poisoningeffects andfrom toxicholförgiftning

alkoholberoendeiDödligheten2,5konsumtionen medOntario minskade procent.
alkoholforgiftningdödligheten iökadeDäremotminskade med 39,5 procent.

dödlighetenochmed 9,5konsumtionenAlberta ökadeImed 10 procentprocent.
alkoholberoendeidödligheten66 medanmedalkoholförgiftningeni procent

Smart, 1987.med 54,6minskade procent

dödlighetentotalaDen
Ågren alkoholrelate-studiei sin1985 konstateraroch JohanssonRomelsjö, av

åråldersgruppen 30-64nedgången dödligheten igenerella idendödlighetrad att
skrumplever.nedgången dödligheten iitill del berorStockholms läni en

korrela-redovisar1980Hellmark al,länen i SverigeUndersökningen etav
ochmellan 0,30totala dödlighetenalkoholförsäljningen och denmellantioner

0,57.
ochfrån mellan 1867Bandel med data BayernundersökningklassiskI aven
ochölmellan konsumtionenpåtagligt sambandmycketframkommer1913 ett av

blandår, jämfört med dödligheten69mellan 40 ochblanddödligheten män
al, 1975.kvinnor Bruun et

Skogi drarbland Norgegenomgång den totala dödligheten mänEfter aven
alkoholkonsumtionenökadeinte påverkats dendennaslutsatsen1987 att av

sjukdomaralkoholrelateradeantalpåtaglig effekt dödligheten ihaft ettmen en
idigestivialkoholism, alkoholpsykos,levercirrhos, övre tract, cancercancer

bland i dessaDödlighetenbukspottkörtelinflammation.bukspottkörteln och män
resultatetgenomsnitt. Enligtåren 19,5 i1931-1980undersjukdomar av envar

8,3 andraoch resterandealkohol11,2 dessa tillskrivasregressionsanalys kan av
orsaker.

alkoholkonsumtion och död-mellanundersökte sambandet1988bNorström
medelkon-ökning1913.från 1861 och Enbl.a. Sverige mellandatalighet med av

dödligheten med 1,2manligaökning denlitersumtionen med 1 procent.ger en av

1
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sjuklighet
vårdtillfållen Stockholms bukspottkörtelinflammationi län grundAntalet av

med respektive 20 mellan 1979levercirrhos minskade 30 ochoch procentprocent
Ågren vårdtillfällenoch Johansson, 1985. Antalet1982 Romelsjö, grund av

alkoholpsykos ocheller alkoholförgiftning minskade medalkoholism, 10ca pro-
länet med 6Under tid minskade alkoholförsäljningen i procentcent. samma

narkotikaupplysning, 1993.Centralförbundet för alkohol- och
utskrivningar 1978-1979 och 1983-1984jämförelse mellan medelantaletEn

bland ochminskning levercirrhos med 39 med 20visar mänprocentaven
bukspottkörtelinflammation med 34 blandbland kvinnor, mänprocentprocent av

26 bland kvinnor. Antalet utskrivningar vid alkoholism minska-och med procent
bland Romelsjö,de med 18 1987.mänprocent

perioden 1968-1975.Finland fördubblades alkoholförsäljningen under Un-I
gånger,intagningar på alkoholism påtid ökade grund 1,7der mänsamma av av

gånger bukspottkörtelinflammationgrund alkoholpsykos 2,1 och grundav av
gångergånger. Motsvarande intagningar kvinnor ökade 2,4, 2,3 och 1,42,0 av

gånger 1980. Antalet intagningaroch alkoholförgiftning 1,9 Poikolainen,
levercirrhos förändrades inte.grund av

minskningFrån redovisar Kendell 11-procentigSkottland 1984 att en av
mellan följdes minskning antaletalkoholkonsumtionen 1979 och 1982 av en av

förstagångsintagningar för alkoholberoende alcohol dependence med 19 pro-
mellan medelkonsumtionenKorrrelationen för perioden 1970-1982 ochcent.

påintagningar grund alkoholism 0,87.av var
Som minskade konsumtionen i Quebec mellan 1974 och 1983 mednämnts

under tid med 32,610,5 Prevalensen alkoholism minskadeprocent. sammaav
minskade konsumtionen med 2,5 och alkoholism medI Ontario procentprocent.

Alberta däremot ökade konsumtionen med 9,5 och alko-27,2 I procentprocent.
minskade med 3,1holförgiftning med 66 medan alkoholismprocent procent

1987.Smart,
från signifikanta1971-1982 visar undersökning AustralienperiodenFör en

för mellan ölkonsumtiontotal alkoholkonsumtion och sjuklighet isamband män
mellan vinkonsumtionto-levercirrhos diagnos och för och kvinnor1:a mänsom

alkoholkonsumtion sjuklighet i levercirrhos 2:a diagnos Smith ochtal och som
Burvill, 1985.

Olyckor
årenför 1946-1979 enligt vilkaFrån redovisar Hauge 1982; 1988 dataNorge

totalkonsumtionen och antalet förarestarkt statistiskt samband mellanmycketett
möjligt visa deteller skadats där det intedödats ärär att att ettmensom

viktigaste bakomlig-ökning antalet fordon troligen denorsakssamband äraven-
andelen alkoholbe-Alkoholkonsumtionen i Danmark ochgande orsaksfaktom.

periodenpersonskadeolyckor eller dödsolyckor undertingade trafikolyckor,
något påtagligt samband Thorsen ochvisar inte heller Petersen,1930-1983
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Å från alkoholförsälj-Storbrittanienundersökningvisarandra sidan1986. atten
mellan 1960 och 1972,varianstrañkolyckomasförklarade 4,2ningen procent av

tidsserieanalys48,8 Enförklaradeoch väder regnkörsträckamedan procent. av
fall mellanockså samband, i dettasignifikantaredovisarfrån Michigandata

alkoholrela-och antaletmånader öl och vin108undermånadsförsäljningen av
månaden därefter 1984.Wagenaar,trafikolyckor underterade

Anglin 1988 visakan ochfrån Kanada Ontario Mannundersökning attI en
för framförhade betydelse1957 och 1983medelkonsumtionen mellanårligaden

också förinblandade,alkoholpåverkade föraremeddödsolyckorantaletallt men
utgång.dödligunder medoch olyckorsingelolyckorantaletdet totala natten

alkohol-och narko-förCentralförbundeti 92redovisning RapportEnligt en
alkoholför-påtaglig mellanföljsamhetdetfinnstikaupplysning, 1992, 81 ens

alkoholpåverkan alla föraremisstänktförare medandelensäljningen och av
såvälföljer varandrapersonskada. Kurvoma närtrafikolyckor medidelaktiga

reelltför det sigvilket talarden minskar,ökar rörförsäljningen när ettatt omsom
samband.

Sociala skador

våldsbrott.trafiknykterhetsbrott ochfylleri,förtsskadorna har härsocialaTill de
Pennsylvanien redovisarcounties ikommunernaundersökningEn enav

Donnelly,på 0,5 1978.invånare och fylleriförsäljningenmellankorrelation per
Även spelade in.rassammansättning och inkomsturbanisering,grad av

våldsbrott väldokumenterat. Näralkoholpåverkan ochmellan ärSambandet
medförändring i denna 1Lenke 1989totalkonsumtionen visardet gäller att en

dråp beräknatoch med 10antalet mordförändringleder tillliter procentcaaven
åren och 1921-1984.från 1870-1913på från Sverigedata

signifikanta sambandstatistisktframkommer1988studie NorströmI aven
och i Sverigetid i Norgesjälvmord räknatalkoholförsäljningen och övermellan

Finland.och ii Danmarkintemen
på alkoholrelateradtyderSkog 1986b dataFrån redovisarNorge attsom

dennaalkoholkonsumtionen ökatsamtidigtvåldsam ökatdöd att sam-mensom
alkoholrelaterade fall.antaletminskningdöljsvariation avav en

misshandelsbrotttotalkonsumtionen ochsambandet mellangällerdetNär
ochSverige, Finland, Norgesådant beläggas ikanLenke 1989visar att ett

enligtskillnadförklaring till dennatänkbarDanmark En ärinte iFrankrike men .
totalkon-förändringar ialltför sällan förvåld måste inteförekommaLenke attatt

Sverige efterUtvecklingen ipå våldsfrekvensen.någon effektskall hasumtionen
misshan-ökande frekvensochtotalkonsumtionminskandemed1977, avenen

denharrestaurangkonsumtionendet störremeddelsbrott, har ärgöra attatt som
också och därigenomefter 1977fortsatt ökaharkonsumtioneffekten. Denna att

totalkonsumtionen.minskandeeffekten denmotverkat av
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Undersökningar utvecklingen tidöverav
I den tidigare redovisade undersökningen från Norge Hauge, 1982; 1988 av
perioden 1946-1979 kunde inget påvisasorsakssamband mellan totalkonsumtio-

och antalet dömts för trafiknykterhetsbrott.nen personer som
Kendell 1984 visar 11-procentig minskning alkoholkonsumtionenatt en av

mellan 1979 och 1982 följdes minskning antalet fylleri med 16 procentav en av
och rattonykterheten med 7 Korrrelationer beräknade för periodenprocent.av
1970-1982 visade samband mellan medelkonsumtionen fyllerioch 0,93ett
och mellan medelkonsumtionen och trafiknykterhetsbrott 0,70.

Smarts 1987 undersökning visar, för perioden mellan 1974 och 1983, att
konsumtionen i årQuebec under dessa minskade med 10,5 Trañknykter-procent.
hetsbrotten i Quebec minskade med 34,4 OntarioI minskade konsumtio-procent.

med 2,5 och trafiknykterhetsbrotten med 14,6 I Albertaprocent procent.nen
däremot ökade konsumtionen med 9,5 och trafiknykterhetsbrotten medprocent
53,4 procent.

frågaI sociala konsekvenser fylleri, rattfylleri konkluderar Mäkeläom
genomgång1978 efter forskningen det finns viktiga kulturella skillna-atten av

der i förekomsten sociala konsekvenser drickande orelaterade tillärav av som
medelkonsumtionen.

Sambanden belysta s.k. naturligagenom
experiment
Den forskningsmetod bestämmer till viss del den vikt resultatenanväntssom som
kan tillmätas. Mest problematiska sådana undersökningar redovisarär korre-som
lationer mellan totalkonsumtionen måttoch alkoholskador i antalt.ex. ett
länder eller i avgränsade befolkningar. Sådana korrelationersättannat -
antingen de visar frånvarosamband eller samband innebär alltid storav -
osäkerhet vid tolkningen. Det svårt sambandär orsakssam-avgöra äratt ett ettom
band eller förhållandendet andra spelat in. Också detär gällernärom som
korrelationer beräknade tidsseriedata uppkommer tolkningsproblem, särskilt

gåttutvecklingen hålloch årunder de vilka korrelationberäk-ettom samma
ningama bygger.

Här har dock metodutvecklingen under år gjort framsteg ochstorasenare
slutsatserna från undersökningar tidsserieanalysmetodikanvänder klartärsom
säkrare resultat endast bygger produktmomentkorrelationer.än som

Metodiska problem i samband med korrelationsberäkningar mellan alkohol-
konsumtion och hjärtsjukdom har diskuterats bl.a. Skog 1983b och Gru-av
chow, Rimm och Hoffmann 1983.

Det bästa reda viss åtgärd någonhar effekt oftastsättet äratt ta attom en
den i experiment. Detta sällan möjligt. Men det finns,pröva redanärett som

framhållits, några undersökningar frånredovisar data vad kannärmastsom som
beskrivas naturliga experiment eller kvasiexperimenf Campbell ochsom
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variabel hai denavgjorda förändringaroch1963. AbruptaStanley, antassom
sambandensslutsatserlättare dranågot det i allmänhetpåeffekt gör attannat om

tillmä-måste därför regelsådana undersökningarfrånResultatenkarraktär. som
betydelse.stortas

samband med krigiAlkoholrestriktioner

mycket markantalkoholkonsumtionenminskadebåda världskrigendeUnder av
nedgångpåtaglig iochmycket snabbföljdesMinskningenmånga länder.i av en

ned-och TabahLedennannEnligt artikellevercirrhos.idödligheten varen av
minskade alkohol-följd denBretagne-Normandie tillgången dödligheten i avav

blanddödlighetenökningkompenserade denså kraftig denkonsumtionen att av
1979.kriget Skog,invånare orsakadesområdets avsom

från 000 gallons 191432spritkonsumtionenminskadeStorbritannienI caav
tidmotsvarandeunderVinkonsumtionen minskade1918.15 000 gallonstill ca

till 460från miljoner230ölkonsumtionen 1och000 gallonsfrån 000 till 711
innebarbestämmelserbl.a. införthade1974. Mangallons Smart,miljoner som

påalkoholförsäljningförbudalkoholhalt ochlägreförsäljningstider,kortare mot
från 136 till000fylleridomarminskade antalet1918Mellan 1915 ochkredit.

56 miljon.från 152 till 1levercirrhosdödsfall ioch antalet29 000 per

1917i DanmarkAlkoholrevolutionen

mellan dentotalförbudbörjade med1917alkoholrevolutionendanskaDen ett
höjningarkraftigamycketTotalförbudet följdes26februari och27 avavmars.

26liter 90 Denförbudet kostade öre.starksprit akvavit. Förepriset marsen
följdhuvudsak tilli1918 till 11 kronor,och den januaritill 2.40 1höjdes det av
minska-sprit1965. ProduktionenLambert,1965;höjdes Nielsen,skattenatt av

liter 1918. Den1917 och 1,1år 1916 till 2,5 literochfrån literde 5,1 per person
öl före 1917Konsumtionentill 1932.liter framvarierade sedan kring 2 varav

från till och15 24år. höjdes prisetoch 1918 öre32 literomkringt per person
årenbåda ökadeföljandedefrån till liter. Under32 21konsumtionen gick ner

gånger. Orsa-höjdes upprepadeprisetfrån liter21 till 48konsumtionen trots att
mellanspritprisetökningenmarkantaden myckettill dettaken antogs avvara

från till ölspritalkoholvanomaförändringoch konsekventoch 19181917 aven
1965.Nielsen,

antalet1916 och 1918mellanminskadekommunehospitalVid Köpenhamns
fråndeliriumantaletfrån 200 till under 50,omkringalkoholismfall tremensav

från omkring 150alkoholförgiftningfall30 och antalettill underomkring 300 av
Även och epilepsihallucinosKorsakow,alkoholsjukdomarandratill under 100.

fallantaletredovisning1967. En1965; Strömgren,Lambert,minskade avav
iskeddeminskningenvisarmånad månad under 1917fördelirium atttremens

anslutningapril, dvs. iochmellanochfebruari ochhuvudsak mellan marsmars
1965.Nielsen,prishöjningentill
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i Finland 1969Alkoholrevolutionen

Finland 1969 innebaralkoholpolitiken skedde iOckså liberaliseringden av som
flerfri försäljning mellanöl,experimentliknande situation. medfördeDen aven

åldersgränseralkoholrättigheter, lägre ochfler medsystembutiker, restauranger
öppethållande.längre

ökning alkoholkonsumtio-medförde betydandeAlkoholexperimentet aven
utvecklingen lämnas i avsnittredovisning föralkoholskadoma. Enoch avnen

2.6.

USAFörbudstiden i

på levercirrhosdödlighetenexempeli erbjuderFörbudstiden USA attett annat
Jellinek mins-Enligt olliffe och 1942totalkonsumtionen minskar. Jminskar när

1916-1920, dvs. deunder periodenlevercirrhosdödligheten med 42kad procent
dödlig-delstater i USA. Den totalasuccessivt infördes i allt flerår de totalförbud
åperioden 1932-1940 andrasamtidigt med Underminskade 7heten procent.

återhämtade levercirrhosdöd-sig, ökadedå alkoholförsäljningen gradvissidan,
dödligheten minskade med lmedan den totalaligheten med 19 procent.procent

Strejker
.

alkoholdrycker leder,distribuerar eller säljerStrejker bland personal omsom
till minskad konsumtion i befolkningen ochkortvarig,strejken inte mycketär en

påeffekten olika skador. Genomavläsadärigenom möjlighet atttyperatt aven
totalkonsumtionen kan eventuellaförändringarsig kortvarigadet rör avom

de akuta skadorna.förväntas endasteffekter
1963,studerats i bl.a. Sverige Finland 1972förekommit ochStrejker har

i Kanada 1975.och 1978 och1985, Norge
och arbetsledare vid AB Vm- och Sprit-Sverige gällde tjänstemänStrejken i

månader. då effekterpågick två Under den period strejkenscentralen och i varca
antalet fylleri med 50omhändertaganden förpåtagliga minskademest casom

i i övrigt medoch 53 landetStockholm, 33i i Göteborg procentprocentprocent
Andelenskedde Fredriksson, 1965.där ökningMalmö,undantag en svagav

lägrealkoholpåverkade akutmottagning 12 procentenheterolycksfall vid varen
lågföretag undervidal, 1965. OlycksfallsfrekvensenGoldberg störreettet

föregående årenför denormalastrejken 40-50 under den närmastprocentca
1965.Garlind,

varade i drygtvid Alkos butiker och1972 gälldeStrejken i Finland personalen
arrestering-fylleriomhändertagandenmånad. strejken minskadeUnder antaletl

25mellan 20 ochmisshandel medhälften, antalet fallmedar procentca av
och 15mellan 10fall rattonykterhet medoch antalet procentprocentprocent av

1980.Mäkelä,
någon sigalls inverkanför flertaletStrejken 1985 hade knappast vare

Österberg 1986.och Haavisto,konsumtionsvanor Simpura,inköps- eller
ha lett tilltvå månader och bedömdesi 1978 varade iStrejken Norge en

Horverak, 1983a;med 15tillförseln alkoholdryckerreduktion procentcaavav
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Horverak och Nordlund, 1983b. Med beaktande tillskott från den privataettav
lagerhållningen bedömdes alkoholkonsumtionen minskatha med mellan 5 pro-

och Antalet10 sjukhusbehandlade olyckor minskade, antalet alko-cent procent.
holpositiva blodprov lägre Reigstad, Reikeraas och Lunde, 1983, antaletvar

husbråkomhändertaganden för fylleri, antalet och antalet inläggningar på
tillnyktringsenheter minskade Horverak, 19830; l983d. såResultaten tolkas att
strejken endast hade obetydliga följdverkningar för befolkningen i stort attmen

påverkades förhållandevisalkoholmissbrukare i utsträckning.störregruppen
tvåVid strejker i Kanada 1975 undersöktes effekten fylleri rattfylleri.och

tycks ha haft effekt på fyllerifallDen antalet inte antalet rattfylleri.ena men
inte någonDen andra tycks ha haft inverkan varken fylleri eller rattfylleri

1976b.Smart,
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alkoholpolitiskaDe
effekterrestriktionernas

Inledning
påtagligtmånga år hot samhälletunder uppfattats ochalkoholAtt motettsom

påverkaframgår många försök drickandet.de gjorts Deindividen att mestav som
åtgärderna 1900-talet och möjliggjordesgenomfördes ibörjangenomgripande av

1800-talets höga alkoholkonsumtion och de skadortroligen minnetattgenom av
många Island,länder Finland, Norge, USA, Kana-medförde levde kvar. Idenna
i Sverige bekant restiiktionssystem medinfördes totalförbud ochda ettsom

inköpsbegränsning motbok.individuell
efter världskrigetunder mellankrigstiden eller andraTotalförbuden försvann

försäljningsmonopol.motboken 1955och i Sverige ettersattes av
åtgärderalkohopolitiska varit inriktade begränsaSedan dess har flertalet att

minska konsumtion ocheller missbruk och ska-tillgängligheten och därigenom
mångasåväl Sverige i andra länder. Svensk alkoholpoli-fallet idor. Detta är som

restriktioner alkoholens tillgänglig-utnyttjar i hög grad olika begränsartik som
befolkningengälla vissa befolkningen eller iRestriktionema kanhet. grupper av

åldersgränser för köpa alkoholdrycker eller begränsningsin helhet, rätten attt.ex.
öppethållandetiden.av

åtgärd också kan begränsa tillgängligheten prissätt-En sägas ärsomannan
minskas alkoholdryckemas ekonomiska till-höga skattesatserningen. Genom

gänglighet.
för tillgänglighe-konsumtionen kan uttryckDen totala naturligtvis ettses som

konsumtionen oftare ställs alkohol bordetden totala destoJu högre närär,ten.
enkelt konstatera tillgänglig-människor träffas. denna bakgrundDet är attmot att

ocksåfinns antalbetydelse för missbruk skador. Men detheten har och ett
tillgänglighet och missbrukundersökningar direkt gäller sambandet mellansom

tillgäng-härigenom för bedömningeller skador och i sig relevantaär avensom
hur alkoholkonsumtionenalkoholpreventiva roll, alldeles oberoendelighetens av

fördelar sig i befolkning.en
åtgärdemas effekter gällttillgänglighetsbegränsande harForskningen deom

missbruk och vissamånga förhållanden, högkonsumtion,olika bl.a. konsumtion,
många gällt effekter antalet trafik-Förhållandevis undersökningar harskador.

alkohol.åldersgränser för köpai samband med ändradeolyckor rätten att
förutsättning förnödvändigfinns tillgängligt självfalletalkoholAtt är en

Alkoholens tillgänglig-alkoholskador.alkoholkonsumtion, alkoholmissbruk och
mellan olika ochtidpunkter och kulturer,het varierar mellan olika personer
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Iillgångängligheten bestäms intetillfällen för ochmellan olika samma person.en
också hur oftaförsäljningsställetlångt har tillhurbara utant.ex. avmanav

umgås med.bland människorställs bordetalkoholdrycker man
följande fem tillgänglighet:redovisar1987Giesbrecht och Conroy typer av

påeller priset i relation till prisetalkoholdryckerrealprisetEkonomisk, dvs.1
försäljnings- och serveringsstäl-lokaliseringGeografisk, dvs.2andra avvaror;

påTidsmässig, dvs. vilkabefolkningen; 3sådana ställen i relation tillantaletlen;
pågår; Demografisk,och servering 4tider försäljningunder vilkadagar och som

på åldereller bli serverad beroendeinköpbegränsningardvs. rätten göra attattav
alkoholpåverkadkategoritillhörighet,eller beroende ärattt.ex. manannan

omfattningen de situationeroch kulturell, dvs.fängelse; 5 Socialeller sitter i av
och används.vid vilka alkoholoch tillfällen är accepterat

tillmed anknytningforskning har gjortsredovisas denavsnittI detta som
tillgänglighetsbegränsandeeffekt deför vilkenbetydelse,tillgänglighetens att se

missbruk och skador.konsumtion,harrestriktionema

Effekter prisav

Giesbrecht ochdetalkoholdrycker och inkomsten bestämmerPriset som
tillgänglighet.ekonomisk1987 kallarConroy

medvarumarknadenkonkurrerarhandelsvarorAlkoholdrycker är som
prisetFörsäljningen ökarde priskänsliga.andra produkter närandra Likt ärvaror.

ökar minskar försälj-och prisettill priset andraminskar i relation närvaror
efterfrågan produkterekonomisk teori spelar1987b.Holder, Inomningen

roll.inkomstförändringar centralochefterfrågans känslighet för pris-och en
institutionerna.de statistiskaEfterfrågeanalyser vanliga vidär

efterfrågeanalyser.alkoholområdet forskningOckså delinom har ägnatsen
förklarainkomstförändringar försökagällt med hjälp pris- ochDels har det att av

mån med hjälp prisetdels i vadkonsumtionen,förändringar i att man avse
alkoholskadomaspåverka alkoholkonsumtionens storlek ochskatten kan om-

199la. Enligt den-sammanfattats OlssonForskningsresultaten harfattning. av
ofta mellan 0,9 och 1,0.förklaringsvärde. liggerinkomst Rhar pris och stortna

ligger mellan -O,3priselastitetsvärden i runda talUndersökningarna har gett som
-3,0 för öl.mellan +0,2 ochför vin ochsprit, mellan -0,1 och -1,7och -2,4 för

utsträckning.ungefärvarierar iInkomstelasticiteten samma
blandvariationen berorsåledes Dennavarierar högstResultaten avsevärt.

alkohol-använda data,kvaliteten hosstatistiska modellerna,de användaannat
ekonomiskaår gäller hur denfrån, vilka data ochkommeri det land devanoma

svårtår Variationen innebär detomfattas.under de ärsituationen attattsomvar
till.förändring priset leder Attvissförutsägelser omvadexaktagöra aven

tilllätt sluta sigefterfrågeförändringar däremottillprisförändringar leder är att
redovisas.utifrån undersökningsresultatde som
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både inkomstelasticitetalkoholdryck priselasticitet ochgiven tenderarFör en
andel den har denviktigare drycken i betydelsen hurlägre storatt avavvara
elasticitetema förländer öl dominerar ölalkoholkonsumtionen. I därtotala är

låga länderelasticitetema för vin och i där spritlåga, länder där vin dominerari är
låga.för sprit marknadsandelen destoelasticitetema Judominerar störreär

och Kennan, 1981.priselasticiteten Maynardlägre förefaller vara
från årundersökningar saknats. nyligenSveriges del har IFör ettsenare

undersökning priselastici-utredningsbetänkande redovisas dockpublicerat en av
från åren Alkoholskatteutredningen, 1991;1978-1988beräknade datateter

folköl ochPriselastciteten starköl -1,3, -1,21991.Assarsson, var
höjs medungefär -O,9. innebär priset 1spritdrycker och vin Detta att procentom

starköl med 1,3 och konsumtionenså minskar konsumtionen procentav av
och vin med 0,9spritdrycker procent.

effekt storkonsu-också forskningsresultat visar priset harfinnsDet attsom
också undersökningaralkoholkonsumtion. finnsmissbrukares Detochmenters

deliriumpåverkar frekvensen sjukdomsfall i alkoholism,prisetvisar att avsom
dödligheten i levercirrhos och trafikolyckor.alkoholförgiftningoch samttremens

från avskaffande 1955. Avskaf-prisets betydelse motbokensexempelEtt är
såantalet alkoholmissbrukare med-motiveratsfandet, bl.a. stort,att varavsom

alkoholmissbrukare. Genom höj-ökning antaletbl.a. betydandeförde enaven
återförasförsäljning45 kunde ökadspritpriset med procentning snartencaav

påverkades.skadenivån harnivå, den förhöjda inte Dettanormal medantill en
ökade sin kon-framför allt storkonsumentemabero detantagits att var som

också fåttfri, antagande stöd i under-släpptessumtion alkoholennär ett som
1986; 1987.sökningsresultat Norström,

legaltprishöjning medför ökad konsumtionrimligtDet är anta attatt avenen
alkohol. denna konsumtionMen det uppenbartillegalt hemtillverkadeller är att

försäljningen. Gjorde det skulle alkoholskador-minskade dendeninte uppväger
höjs.minska prisetinte närna

försäljningsställenEffekter reglering antaletavav

Göteborgslivsmedelsbutikerna istarkölsförsäljningFörsök med i
län och Värmlands län 1967-1968och Bohus

gällde friutredningen APUinitierades Alkoholpolitiskade försökEtt som avav
Försöketoch i Värmlands län.Bohus länförsäljning starköl i Göteborgs ochav

mellanöls-två år efter introduktionen1967, dvs.påbörjades novemberden 1 av
pågått underursprungliga planerna haskulle enligtförsäljningen. Försöket de

olämpligöverdriven och1968 i juni grundhela avbröts rapporter omavmen
Alkoholpoli-minst bland ungdomförsökslänen, intestarkölskonsumtion inom

tiska utredningen, 1971b.
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dåvarande ölförsäljningsför-försöksområdet försöksperioden denfick underI
säljas i livsmedelsbuti-också Starkölet fick härigenomgälla starköl.ordningen

på till ölservering. Undantagserveringslokaler medfrån bryggarbilar ochker, rätt
sådana serveringslokaler för vilka länsstyrelsentrafikutskänkning ochgällde s.k.

särskilt.beslutade
halvåretmångdubbling försäljningen. Förstatillreglerna leddeDe en avnya

halvåret 1968 13,5försöksområdena miljoner liter, förstasåldes 1,4i1967
motsvarandelandet i övrigttiodubbling. Idvs. i detmiljoner liter, närmaste varen

ökade försäljningenGöteborgs och Bohus län26 Iförsäljningsökning procent.
från liter.län 0,2 till 3,0 miljonerliter och i Värmlandsfrån till 10,5 miljoner1,2

från till 15,3 literökning 1,8län dettaGöteborgs och BohusI motsvarar peren
från 10,6 liter.invånar Värmland 0,7 tilloch i

någraintestarkölsförsäljningen tycks haökade störreDen motsvarats av
starkölsförsäljning-förefallerspritförsäljningen. Däremoti vin- ochförändringar

mellanölsförsäljningen. Enligtförsöksområdena hai utsträckningi ersattstoren
nettoökningstarkölsförsäljnigen tillfriaberäkningar ledde denAPU:s motsva-en

halvåret 1968 jämfört medförstaunderliter alkohol 100rande 75 000 procent
då minskat medspritdrycker bedömdes hahalvåret Försäljningen1967.första av

000 literoch mellanöl med 440vin med 30 000 liter80 000 liter 100 procent, av
alkohol 100625 000 liter räknatstarkölet ökat medmedan procent.som

uppskattningarinvånare detta enligt APU:sinnebärRäknat enper vuxen
5alkoholkonsumtionen medtotalanettoökning den närmare procent.av

försöksåretminskade underi försökslänenfylleriomhändertagandenAntalet
något övrigt.året. i landet iMinskningenunder det följandeoch större änvar

Sverigelivsmedelsbutikerna iiMeIanölsförsäüning
3,61965. alkoholhalt,mellanöl i oktober DessintroduceradesSverigeI ett

mellanöletstarkölets 4,5. Genomlåg pilsnems 2,8 ochmellanviktprocent, att
falleti systembutikema,livsmedelsbutikema och inte barafick säljas i som var

försälj-påtaglig ökning antaletmycketinnebar introduktionenmed starköl, aven
förhållandevis alkoholstarkt öl.ningsställen för ett

ledde till livlig debattmellanölets konsekvenseroch vissalagenDen enavnya
Thomell1971,publikationer t.ex. Burmanoch andrai bl.a. dagspressen genom

drogeroch Förbundetoch Michanek 19711971, Edfeldtoch Markén mot
1974.

tillinte fick säljasmellanölinfördes bestämmelseapril 19701Den attomen
år. fastställdesfyllda 18 1972kundeungdomar intebarn eller till antas varasom

IS-årsgränsen riksdagen.av
1976, medvårriksdagenmellanöl förbjödsförsäljningTillverkning och avav

från juliverkan den 1 1977.
mellanölsbetänkande 1971ai sittutredningen konstateradeAlkoholpolitiska

invånare år stigit15 hadealkoholkonsumtionen räknatden totala överatt per
också detkonstateradeölförsäljningen. Manföljd den ökadekraftigt till attav
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förelåg antal storkonsumtionett och missbrukstort mellanölrapporter om av
bland ungdomar i landet och gåttutvecklingen tidigare debutatt ochmot en
tidigare etablering regelbundna alkoholvanor.av

Vid den utvärdering gjordes efter mellanölets borttagande studeradessom
också vad hände med försäljningen i samband införandetmed Noval ochsom
Nilsson, 1984. Efter kontroll antal andra faktorer betydelse förett utveck-av av
lingen bedöms ökningen totalkonsumtionen till följd mellanölet ha uppgåttav av
till 15 för mellanölsperioden 1965-1977.procentca

Undersökningarna effekterna mellanölet avskaffades visaratt denav attav
statistikförda alkoholkonsumtionen minskade efter borttagandet, ökningatt en av
konsumtion andra öltyper endast delvis kompenserade bortfallet konsum-av av
tionen mellanöl och ungdomarnas alkoholkonsumtion och i månatt vissav även
alkoholskador minskade Hibell, 1984a; 1984b; Nilsson, 1984; Noval och Nils-

1984.son,

Etablering alkoholbutikerav nya
I undersökning rusdrycksförsäljningens regionala variatrioner, vilken del-en av
vis redovisats Huitfeldt och J 1972, ingår också några uppgifter vadav omer om

hände systembutik öppnades pånär tidigare saknat sådan. Isom orten ny en som
Hemse medförde butik försäljningen Gotland under tidenatt novemberen ny
1965-april 1966 ökade med 8 medan den i landet i sin helhet minskadeprocent

Öberg,med 1 1972. Vintennånadema valdesprocent jämförelseperiod försom
undvika effekter turistinköp. Efteratt öppnandet butiker i Kalix Norr-av av nya

bottens län och Alvesta Kronobergs län blev ökningen, beräknad på motsva-
rande 3 jämfört med hela landet.sätt, I alvestafallet skeddeprocent konsumtions-
ökningen måni viss angränsande butikers bekostnad.

Sammanfattningsvis konstaterar Huitfeldt och J 1972 studiernaattomer
tycks stödja teorin tillgänglighetgod medför ökad konsumtion,attom, en attmen

måste hålla de störande faktorer kan förekommma i minnet. Man kan,man som
de, bl.a. tänka sig viss grönbeteseffekf under perioden eftermenar närmasten

öppnandet.
I Sverige skedde efter andra världskriget ökningstrax antalet försälj-en av

ningsställen för pilsner öl klass II. Tidigare hade ölet i allmänhet försålts direkt
och vid bryggeriema, kringföring och fåtal försäljningsställenav ettgenom av

dessutom.
Pilsnermissbrukets förhållande till försäljningsställenantalet undersöktes av

Grape 1953 i de kommuner i vilka pilsnerförsäljningen lades undersex av om
1940-ta1et. Grape undersökte åtgärderantalet vidtagna nykterhetsnämndemaav
och antalet fylleriförseelser och fann inga förändringar kunde tillskrivas detsom
ökade antalet försäljningsställen.

Inte heller minskning antalet försäljningsställen för öl i de norskaen av
Ålesundstäderna Kristiansand och hade någon påtaglig effekt den genomsnitt-

liga alkoholkonsumtionen Nordlund, 1981. Däremot kunde övergångviss tillen
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sin helhetsåväl befolkningen igälldeResultateniakttas.spritkonsumtionvin och
Nordlund, 1978.konsumenteryngresom

Ålesund ocksåharKristiansand ochiförsäljningeneffekterLiknande som
1977.Notodden Ramm,Bodö ochför Tromsö,redovisats

öl och vinförsäljningetablerarvad händerUndersökningar när avmansomav
Finland ochalltframförgjorts iövrigt haralkoholförsäljning iorter utan

Norge.
vin ochinrättandeeffektenFinland gälldeexperiment iklassiskaKuusis avav

Insamlingtvå kontrollorter.medjämförelseochförsöksorteristarkölsbutiker tre
befolkningen istickprovmedintervjuer centra-ortemasgjordesdata urgenomav

och dels,öppnandet1951 föreunder höstengjordes delsIntervjuernadelar.la
Kuusi, 1957.19531952 eller höstenhöstenunderöppnandet,efter

Förändring-konsumtionstillfällenantaletmedfördebutikerna steg.De attnya
framför allt dedetaldrigsällan ellerdrackdegällde inte utan somvarsomen

påtyderResultatenölet.ökadeVinetdrack oftare. än attoftadrackförut mersom
bland dealkoholkonsumentemaflitigade relativtframför alltdet vuxnavar
1959.Euler,ochBoaltkonsumtion vinökade sinmännen vonavsom

till visskunde ledavinbutiköppnandetvisarstudie i NorgeEn att enav en
nedgångkompenseradesdockvilkenvinkonsumtionen,ökning avav enav

kunde intemotsvarande effektNågon1967.Amundsen,spritkonsumtionen
vinkonsumtio-berokunna1968, vilketbutiksöppning attpåvisas antogsav en

aktuelladenförekommandevanligtrelativtredantidpunktvid denna varnen
i städerbutiksöppningarstudieå. hellerInte treAmundsen,orten avenu

Nordlund, 1974.alkoholvanomapåvisa några effekterkundeunder 1971
vadundersökningarmånga utomnordiskaockså redovisats ettharDet av

undersök-1976Dochertyochfår effekter. Smartalkoholbutiker förantalutökat
on-prernise drin-ofintroductionalkoholbutikeretableringeffektente avav

börjanihadebutikernai vilken stängtsi Ontarioliten stadiking aven
användesangränsande stadalkoholproblem. Enpå1900-talet grund somav

antaletförändring itydligingenvisarundersökningenResultatenkontrollort. av
trafiknykterhetsbrott.antaleteller itrafikolyckoralkoholrelaterade

avskaffatKanadaiUSA ochdelstater iåtminstone1970 harSedan ensex
Maine,Idaho,starkvin:vin ellervin, importeratförsäljningmonopolen för av

PrivatiseringenQuebec.Verginia och IowaVirginia, WestWashington, samt
öppethållande ochlängreförsäljningsställen,antalivanligenresulterar störreett

ochWagenaarkomersiella konkurensenföljd denockså tilllägre priserofta av
1991.Holder,

vinförsäljningenprivatiseringeffekternastudiernaförstadeEn avav enavav
vinhändevadundersökte närHammond1975.Hammondgjordes somav

Virginia. HanochWashingtonMaine,Idaho,speceriaffarema isäljas ibörjade
vinkonsumtio-ökningpåtagligledde tillprivatiseringendrog slutsatsen avatt en

totaladenellervinförsäljningenvisar huringa dataredovisarhan sommennen
påverkades.alkoholförsäljningen
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Mulford Fitzgeraldoch 1988 undersökte privatiseringen vinförsäljningenav
fann signifikanti Iowa. De ökning självrapporterade vininköp, signifi-en av en

kant minskning självrapporterade spritinköp och ingen förändring inköpenav av
ocksåöl. Man undersökte försäljningsutvecklingen och drog slutsatsen ingaattav

bestående effekter frågai försäljningsökning påvisas.kundeom en
Macdonald 1986a; 1986b undersökte effekten vinkonsumtionen i sam-

band vinförsäljning tillåtenmed blev i livsmedelsaffärema i i U S Aatt tre stater
Idaho, Maine och Washington och starkvinsförsäljning i med enbart lättvins-en
försäljning tidigare Virginia. Antalet försäljningsställen frånökade i Idaho 70

fråntill 000 och i Maine 651 till 1 500. de förstnämndaI skeddetre staterna en
signifikant ökning vinförsäljningen år dådet ändringen genomfördes. Någonav
förändring konsumtion sprit och öl kunde påvisas.inteav av

påpekarWagenaar och Holder 1991 undersökningarna privaticering-att av
effekter uppvisar allvarliga metodologiska problem, vilka resultatengörens

osäkra. Den regressionsanalys inte lämplig vid tidsseriedata.använts ärsom
Wagenaar och Holder använde istället Box-Jenkins ARIMA-metod och undvi-

påtaladeker därigenom metodsvårighetema.de fannDe statistiskt signifikanten
ökning vinförsäljningen, i Iowa med 93 och i West Virginia med 48procentav

Wagenaar och Holder, 1991. Som följd härav ökade den totalaprocent en
alkoholförsäljningen.

En i USA, har avskaffat ocksåIowa, monopolet för försäljning sprit. Destat av
statliga monopolbutikema stängdes 1987 och med licenser till privataersattes
butiksägare. Tidsserieanalys visade ökning spritförsäljningen med 9,5en av

Vinförsäljningen minskade med 13,7 medan ölförsäljningen inteprocent. procent
påverkades. nettoeffektenDen sammanlagda privatiseringen spritförsälj-av av
ningen ökad alkoholförsäljning Holder och Wagenaar, 1990.var en

påvisaSmart 1986 kunde intedäremot någon effekt införande vinför-av av
säljning i livsmedelsbutikerna i Quebec. Tánkbara förklaringar Smart kanmenar

då nedgången,den aktuella ekonomiska vinets relativt bristande popula-settvara
nedåtgåenderitet, den trenden i alkoholkonsumtionen i Kanada eller den kraftiga

prishöjning genomfördes ungefär samtidigt. Enligt de ekonometriska under-som
sökningar, redovisats för Kanada från denna tid Olsson, 1991, tabell 65som s
borde prishöjningen ha lett till försäljningenminskning med 10 procent.en av ca

uteblev, förmodligenDenna grund privatiseringen vinförsäljningen.av av

Införande försäljning Iiquor-by-the-drink i delstateri USAav av

l och med totalförbudet avskaffades ficki USA varje kontrollenatt överstat
alkoholförsäljningen inom de frånoch flertalet tillät början thegränsernaegna
sale of liquor-by-the-drink. Sådan försäljning fårinnebär alkoholen konsu-att

på den plats där den köps Blose och Holder, 1987a; 1987b.meras
Införande sale of liquor tvåby the drink har undersökts i Washingtonstater:av

1949 och North Carolina 1978.
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konservativ lagWashington enliquor-by-the-drink-lagen iThe somvar
tillståndfick inte1954. Allakonservativt Bryant,administrerades restauranger

Tillstånd tillendasttillsammans medendast säljasoch alkohol fick mat. gavs
trafikhu-längs medoch inte tillinne i städerna statensrestaurangerrestauranger

vudleder.
påvisbarnågoninte hadebestämmelsernavisar deUtvärderingen att nya

alkoholpåverkade föra-rattfylleri ochfylleriomhändertaganden,på antaleteffekt
trafiken i vilka alkohol-dödsolyckor imedan andeleni trafikolyckor,delaktigare

ökade.påverkade varit delaktigaförare
antaleti ökningbestämmelsernaresulterade de ändradeNorth CarolinaI en av

antalet platser250 medankunde inhandlas medspritdryckerplatser där procent,
Blose och Holder,relativt konstantförblevalkohol kunde konsumerasvid vilka

1987b.
utifrån deolika länmellan bl.a.jämfördes utvecklingenutvärderingen närVid

statliga bestämmel-följa deskullebestämdelokala myndigheterna att nyaman
signifikant ökningmedfördebestämmelsernavisar deResultaten att ennyaserna.
och Blose, 1987,Holder6 och 7mellanspritförsäljningen procentprocentav

antalet polisrappor-och 24mellan 16signifikant ökning procentprocent aven
nattetid blandsingelolyckoroch antaletalkoholrelaterade olyckorterade, av

1987b.år Holder, l987a;Blose ochmanliga förare 20över
effekt den lagenstudie ingenmindre och preliminärvisadeDäremot nyaaven

alkoholrelateradeandelenrattonykterhet ellerpå grundantalet arrests av
Carroll, 1981.ochsamtliga olyckor Lacey, Stewartolyckor av

vilka tideroch undervilka dagarReglering paav
pågåfårochforsaljning serveringsom

påbestämmelserförekommersammanställning 1980MoserEnligt omaven
sprit, vin ochoch serveringvilka tider försäljningvilka och underdagar avsom

tiderreglering dagar ochländer. 1980 hävdarfår i alla Smartöl ske nästan att av
kontrollåtgärdema.tillåten de vanligastedå försäljning ärär en av

försäljning underförbjudervilka reglering förekommerländer iFlertalet deav
också underförbjudennågra länder försäljningoch helgdagar. Isöndagar är

timmardel dygnetsregelServeringstidema omfattar änlördagar. större avsom en
försäljningstidemavad gör.

utvidgningeffektergjorts gäller delsundersökningarFlertalet de av ensomav
och delsoch söndagarserveiingstiden kvällarförsäljningstiden ellerav

lördagsförsäljning.förbudinförandeeffekter motavav
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Effekter försäljnings-utökadeav
och påserveringstider kvällar söndagaroch

Sverige utvidgadesI 1985 försök öppethållandet i vissa frånsystembutiker kl.
18.00 till 19.00 torsdagar. Försöket utvärderades jämförelser med ettgenom
motsvarande antal kontrollbutiker. Jämförelsen omfattade bl.a. försäljningen av
olika och antalet kunder. Någon allmän ökning försäljningen påvarugrupper av
grund det öppethållandetökade påvisaskunde inte Christensen, 1988.av

deEn älsta studierna serveringstider har redovisats Popham 1962.av av av
Popham undersökte korrelationen mellan tidpunkten ölstuga öppnade ochnär en
antalet fylleriomhändertaganden. positivt fanns.Ett samband Fylleiiomhänderta-
gandena fördelade sig emellertid söndagar, då ölstugansättsamma var

fårstängd, vilket Popham konkludera försäljningstiden speglar dryckes-att att
mönstret än tvärtsnarare om.

Många utvärderingar utökade försäljningstider serveringstider har gjorts iav
delstater Australien. Tiden för servering under söndagar har utökats och effekten
på trafikolyckor har undersökts. Flertalet studier har genomförts Smith l978;av
1985a; 1987a; 1987b; 1987c; 1987d; 1987c; 1988a; 1988b; 19880; 1988d, som

någrahar för sin avhandling Smith, 1985b och ocksåanvänt harsom samman-
fattat forskningen områdetinom Smith, 1983; 1987c; 1987d; 1987e.

En de första studierna förändrade uppehållandetider genomfördesav av av
Raymond 1969. Raymond undersökte effekten vad hände närav som server-
ingstiden frånvardagkvällama utökades kl 18.00 till kl 22.00 i Victoria.
Undersökningen omfattade huvudstaden i Victoria. Antalet trafikolyckor med
personskada förändrades inte tidpunkten då flest olyckor inträffade ändradesmen
från 18.00-19.00 till 2200-2300. Den markerade förändringen den tidsmäs-av
siga fördelningen trafikolyckoma skedde i direkt anslutning till denav som
ändrade stängningstiden tolkar Raymond mycket tydlig påindikationsom en
vilket inflytande samhällets dryckesvanor har trafikolyckoma.stort

En studie hela Victoria visar också det mellan 18.00 och 02.00 skeddeattny av
ökning antalet trafikolyckor personskada ochmed Raymonds resultatatten av

med oförändrat antal olyckor bl.a. berodde effekten lagett att av en ny om
lägre maximigräns för rattonykterhet inte beaktatshade Smith, 1988b.

1970 infördes söndagsförsäljning i staden Perth i Västra Australien. Försälj-
två tvåtimmarspass.ningen omfattade treårsperiodenUnder den följande ökade

antalet dödade med 64 jämfört med utvecklingen under övrigaprocentperson
veckodagar Smith, 1978. Antalet beräknadedödsolyckor, ökadesätt,samma
med 17 procent.

också1970 ändrades bestämmelserna i staden Brisbane i Queensland. Där
infördes söndagsförsäljning mellan 11.00 och 13.00 respektive mellan 16.00 och
18.00. Mellam 18.00 och 20.00 treårsperiodökade under antalet dödsolyckoren
med 130 och antalet olyckor med egendomsskada med 85procent procent

ÄvenSmith, 19880. i samband lunchförsäljningenmed skedde ökning,en
Ökningensignifikant inte lika markant. kvarstod också undersom var men en
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från 22.00 tillförsäljningstidenutökningytterligaretreårsperiod. Enandra av
pågick Brisbane,isamväldesspelendåmånad 1982,höstenunder04.00 enca

1985a.Smith,olyckornarapporteradedeeffektingenhade
sönda-hotellenalkoholförsäljning1979introduceradesSydwalesI Nya

tillåten klubbar.söndagsförsäljningTidigare22.00.och12.00mellan vargar
23.00.från 22.00 tillvardagaröppethållandetiderhotellensutökadesSamtidigt

resulterande iolyckorantaletökadesöndagama24.00ochMellan 18.00
med 21personskadamedolyckorövriga28medsjukhusintagning procent,
med 12tow-away-olyckorbogseringmedsambandiolyckorochprocent
Smith,dagarövrigatidunderutvecklingenmedjämförtallt sammaprocent,

1987b.
vardagskvällarunderöppethållandetidenutökadedenstudiesärskildEn av

allvarligmedolyckorochdödsolyckorantaletökningsignifikantvisade aven
13ökningenkontrollperiod18.00-22.00 procentMed tidenpersonskada. varsom

1987a.Smith,
hotel-innebarvilketförsäljningstider,flexibla1977 attinfördesTasmanienI

ändradedetanmäldehanförutsattvilletimmaröppet deha ägaren attkundelen
ochvardagar10.00-22.00gälldeTidigarei förväg.veckauppethållandet en

antaletökningsignifikanttillleddeFörändringensöndagar.12.00-20.00 aven
medårsbasis ochPå06.00.och22.00mellanpersonskadamedtrafikolyckor

till 15ökningenkontrollområde uppgick procentiförändringenbeaktande ettav
kontrollperiod tillunderförändringenbeaktandeoch med1987dSmith, enav

1988a.Smith,11 procent
AustralieniförändringarnatillgänglighetspåverkandedeEn ge-senasteav

tillståndsökaklubbarhotell ochkundeEnligt dennaVictoria.i1984nomfördes
uppethållandetutökaochsöndagar20.0012.00 ochmellan attha öppetatt

ochsökteklubbarhotell ochallahälftenfrån till 24.00. Mer22.00 änvardagar av
tillmöjlighetenfåtal utnyttjadebarasöndagartillstånd ha ettfick öppetatt men

ökningledde tillFörändringenöppethållande vardagar.tillstånd utökatför en
1988d.Smith,åtrninstonne 33personskada medmed procentolyckorantaletav

systembutikerIördagsstängdaEffekter av
ochSverigeFinland,iinförts ellersystembutiker har prövatsLördagsstängda

Norge.
årmellansommarmånadernaunderstängdasystembutikemahaftFinland har

Åbo, Nåden-ochSaloigenomförtsförsökhadeDessförinnan1991.1978 och ett
månader 1977.dal under 8

försöksperiodefter1982från juli1lördagsstängninginfördesSverigeI en
1981.månader underfyra sommaren

Försö-hela 1984.underlördagsstängningförsök medgenomfördesI Norge ett
stängning.någon definitivinte iresulteradeket
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Finland

ÅboSäilä 1978a; 1978b undersökte effekterna fylleri i med hjälp polisensav
uppgifter antalet Omhändertagna Vissa observationsstudiermän.om och enkäter
bland poliser ordningsläge och spritlangning genomfördes också.om Antalet
omhändertaganden totalt ökade med 7 i börjansett försöksperiodenprocent av
och med 10 i slutet. Under lördagar däremotprocent minskade antalet omhänder-
taganden med dryg fjärdedel i början och med 4 i slutet försöket.en procent av

Åbo-undersökningenSlutsatsema kompliceras polisen skärpteav sinattav
ingripandepraxis vid tiden för försökets början. Effekterna fylleriet kan följ-
aktligen ha varit de redovisade.större än Jämfört med tidigare omhändertogs
enligt Säilä lindrigare berusade och i synnerhet under slutskedet ornhän-personer
dertogs antal berusade,ett bör klassificerasstort marginaldrinkaresom som
Säilä, 1978a; 1978b.

Sverige

Enligt den utvärdering gjordes fyramånadersförsöket i Sverigesom av sommaren
1981 medförde stängningen minskning antalet fylleriomhändertagandenen av
med 10 lägenhetsbråk med 7procent, misshandel utomhusca medprocent,ca ca
5 och misshandel inomhus medprocent 8 Socialdepartementet, 1982;procentca
Olsson och Wikström, 1982; 1984. Däremot visade utvärderingen inte på någon
effekt på den totala alkoholkonsumtionen skadegörelser, akutsjukvård och väg-,trañkolyckor med personskada. När det gäller alkoholkonsumtionen framhöll
den svarade för utvärderingenexpertgrupp relativtäven effektersom att stora
skulle svåra påvisa med tillgängliga data.attvara

Mot bakgrund bl.a. resultaten försöket beslöt riksdagen systembuti-av av att
kema skulle hålla Ävenlördagar från julistängt 1982. skulle utvärderingnu en
ske. Denna omfattade perioden mellan det lagen infördes och decemberatt 1983.

Också kunde rad positiva effekter redovisas. Antalet fall fyllerinu underen av
fredagar-lördagar tillsammantagna minskade med mellan 10 och 12procent

lägenhetsbråk med mellanprocent, 1 och 3 och misshandelprocent procent
inomhus mellan bekanta med mellan 5 och 12 Socialdeparte-procent procent

1984. Däremot ökadementet, antalet fall misshandel utomhus mellan obe-av
kanta och antalet fall skadegörelse beroende fredagsökningenav att störrevar

lördagsminskningen.än Utvärderingen inget belägg för effektenatt avtoggav
tid.över

Norge

I maj 1983 beslutade Stortinget Vinmonopolets butiker försökatt skulle ha
lördagsstängt under år1 från den 1 januari 1984. Statens institutt for alkohol-
forskning fick i uppdrag undersöka verkningarna försöketatt Nordlund,av
1984b.

Den utvärdering genomfördes hade experimentell uppläggning. 6som en par
städer valdes förhand med så likaut varandra möjligt frågaiparen som om
sådana förhållanden påverkakan alkoholkonsumtionen. För varje be-som par
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ochlördagsstängtskulle hastadvilkenlottdragningsedanstämdes somgenom
lördagsöppet.skulle havilken som

ekspe-antaletvisarkontrollstädemaoch attexperiment-mellanJämförelsen
ochmed 4,2värdeomsättningens procentmed 9,5minskade procent,disjoner

korrigeringNärmed 2,8procentalkohol 100 procent.iomräknatförsäljningen
1984a;Nordlund,1,2minskningen procentölförsäljningenförgjordes var

följdtillförsäljningsminskningenbedömdesårethela avRäknatl984b.
hänsyn1985. NärNordlund, tasuppgått 3,3tillhalördagsstängningen procent

ölförsälj-utvecklingenkontrollstäder iochexperimentmellan avskillnadertill
skillnad.emellertid dennaförsvinnerningen

ochlördagarunder nätterminskade motfylleriföromhändertagandenAntalet
ned-dennaemellertidÖkningen fredagarallt uppvägerframförundersöndagar.

Nordlund,1984;Nordlie,ochhalvårsvis Haugejämförelsengång görsnär
Nordlund,skillnadenemellertidkvarstårmed 1984jämförs1983När1984a.

1985.
studera-våldsbrotthusbråk ochlägenhetsbråkÄven polisanmäldaantalet
lördags-halvårsrapporteni attlägenhetsbråk konstaterarfrågades. I manom

tillelleranmälningarantaletminskningtillvarken lett enstängningen aven
också1984helaanalysenvisar attDäremotdagar.andratillförskjutning av
ocksålördagsstängningen,följd atttilllägenhetsbråk minskade menantalet av
1985.Nordlund,antaletminskadedetbidragit tillmåste hafaktorerandra

lördagsstängdadei20,2medökadevåldsbrott procentpolisanmäldaAntalet
under förstastädernalördagsöppnai de1,6medminskadeoch procentstäderna

Ökningen undermarkantspeciellt1984.Nordlie,och1984 Haugehalvåret var
del kvar-vissbeaktas,1984helaminskarSkillnaden när enfredagsdygnet. men
slumpva-tillskrivasÖkningen eventuelltkan,1985.Nordlund,står man,menar
påpekar,emellertid1984aNordlundSomlitet.antalet ärriationer, attgenom

utvecklinglikartadSverigeilördagsstängningenutvärderingenvisade enav
obekanta.mellanutomhusmisshandelför

medsambandiblodalkoholanalysförinsändaantaletNågon inverkan prov
Irgens-Jen-hafthainteförsöketförefallertrañkonykterhetsbrottmisstanke om

1984.sen,
iavgiftningsenhetervidklienter82intervjuundersökning ettEnligt paraven

den11stängningen,efter attförändratsintekonsumtion60 derasOslo attuppgav
ökatde121984.och Ihlen, attKroghminskatdenoch 2 uppgavökathade att

söndagskonsumtion.sinoch 3lördagskonsumtion2 sinfredagskonsumtion,sin
lördagskonsum-sinminskat6 hadefredagskonsumtion,sinminskathadeIngen
bedömningframhålls densöndagskonsumtion. I att somrapportensinoch 9tion

osäkerhet.medbehäftadsvår ochmycket storombedda ärblev göraklienterna att
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Effekter begränsningarrätten göraattav av
inköp eller att serverad beroende på ålder

fåDet länder iär sin alkohollagstiftning inte har några bestämmelsersom som
reglerar ungdomars köpa ellerrätt dricka sprit, vinatt ocheller öl eller bliatt

sådanaserverade drycker på barer och liknande.restauranger,
Enligt de svenska bestämmelserna får ritdrycker, vin och starköl inte säljass

eller lämnas till den inte fyllt år.20 ldersgränsenut för inköp år.18som ärav
Den gäller ocksågränsen för servering.senare

Frågan vid åldervilken skall ha inköprätt ellergöra bliom att serveradman att
har diskuterats flitigt i del länder. Dessa diskussioner har ibland lett tillen att
åldersgränsema sänkts, ibland till de höjts. Härigenom har det blivitatt möjligt att
undersöka vad ändringar åldersgränsema leder till. En rad utvärderingar harav
redovosats i olika facktidskrifter Ävensedan början l970-talet. några avhand-av
lingar och monografier har publicerats.

I början l970-talet gällde diskussionen i USA sänkning theav drinkingen av
förage den till rösträttsåldematt Williams och Lillis, 1986, enligtanpassa som

federala årlag 1971 sänktes till år.18 Också mängden andra argumenten
användes i emotionellt laddad debatt Douglass, 1980. Vietnam-krigeten spela-
de också in Cook och Tauchen, 1984. Var till dödaatt tasman ut attvuxen nog
och dö i krig, så borde ocksåett använda alkoholdrycker.man attvara vuxen nog

Åren 1971-1973 det 27 delstater genomförde sänkning dryck-var som en av
esåldem, vanligen från 21 till 19 eller år18 Wagenaar, 1983. sänkningen
ansågs emellertid många få negativa följdverkningar, bl.a. ökat antalav ett
trafikolyckor i de berörda åldersklasserna. Många ändrade därför inställning och
efter 1975 kom debatten istället handla åldern.höja En delatt gjordeatt staterom
också detta. Vidare stiftades 1984 federal lag enligt vilken 10 deten procent av
federala bidraget till väghållningen skulle hållas inne för de i oktoberstater som
1986 inte hade infört 21 år minimum legal drinking age Williams ochsom

ÅldernLillis, 1988. höjdes också mångai 1979 hade 14 21-års-stater. stater en
1986gräns, det 45 Hingson och Howland,stater 1987.var

Utvecklingen har varit likartad i Kanada och Australien.
En översikt resultaten frånöver undersökningar effekter sänkta ellerav av

höjda åldersgränser har redovisats Olsson 1991b. Enligt flertalet deav av
redovisade undersökningarna ledde ålderssänkningama till ökning trafik-en av
olyckom ide åldersklasserna.berörda Det medär sannolikhetstörsta sänkningen

åldersgränsen orsaken tillär den ökade olycksfrekvensen.av som
Wagenaar sammanfattar sin genomgång forskningen åldersgrän-sänktaav om

på följande Flertaletsätt: undersökningar effektenser sänkningav av en av
legal-drinking age delaktigheten i vägtrafikolyckor har funnit signifikanten

Åtskilligaökning bland de tidigare underåriga förarna. studier har också de-
påtaglig ökning åldersgruppenimonstrerat 16-17 år. finnsDet metodologiskaen

begränsningar hos många utvärderingama. Men grund resultatenav attav
sig i mängd områden under tillämpning varierandeupprepar metoder bliren av
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ökningiregel resulteraråldersgränsensänkningändåslutsatsen enatt somaven
1983.förare Wagenaar,blandtrafiksäkerhetsproblemen yngreav

olyckor hängereffektenundersökte hur1991och WagenaarOMalley
olyckor medminskningdenvisaralkoholkonsumtion. Demed att avsamman

åldersgränsen18-20-åringarbland närblir följdenförarealkoholpåverkade som
visarundersökningkonsumtion. Derasminskadtillkoppladhöjs direktär en

tycksolycksfrekvensenminskadegäller dendetfaktorockså viktig när varaatt en
ochbarermindre tid närtillbringaråldersgruppen restaurangeraktuelladenatt

undersökningendrar ärslutsats atthögre. Enåldersgränsen är avmansomannan
kvarstår efter21-års-gränsunderåriga mediblandkonsumtionenlägre staterden

åren.följandedefall underår, varjei närmastfyllt 21det att men
ochåldersgränsensänker näreffekterolikadet bli närSjälvfallet kan manman

intebort. Detprivilegium ärinnebäråldersgränsenhöja tasAtt etthöjer den. att
sänkningtilltill dettasiglikaellerlika lätt gärnasäkert som enanpassaratt man

alkoholdrycker.eller köpadrickautvidgaddärmed till rättåldern och attenav
möjli-åldersgränserÄndå höjningargälltfrån utvärderingardebildenär avsom

lederalkoholköpaföråldersgränsenhöjning rättenentydig. En attavmergen
trafikolyckor.antaletminskningtillundantagslöstnästan aven

olyckor orsakadealkoholbetingadegrundskadadeochdödadeAntalet av
iså Sverigeisjälvfallet inteåldersgruppernaberörda stortärförare i de somav

dramatiska föränd-någramedföraskulle inteåldersgränsensänkningUSA. En av
formule-1980står, DouglassValetskadade.ellerantalet dödaderingar somav

antal personerhos begränsatoch lemför livföreträdemellan ettrade det, att ge
handlasjälv kunnaårsklasserförprivilegietochfriheten attframför ett par

systembutiken.alkohol i

Finland 1969iIiberaliseringenEffekter av

Bakgrund
betecknats1969 harFinlandskedde ialkoholpolitikenliberaliseringDen somav

liberalisering-och1981Beauchamp,policyof alcoholparadoxthe somsom
Österberg Lagändring-1981.och Sulkunen,Mäkelä,klimaxdramatiskaens

frånbetänkande 1951isittjanuari, hadekraft den liträdde ettursprungen, som
vad detdock längreLagändringen gick änkommitté.parlamentarisk ursprung-en

1981.Beauchamp,gjordeförslagetliga
från sprit tillkonsumtionenledaändringen överbakommotivenEtt attvarav

låg alkoholkon-mycket1940-talet1930- ochunderFinland hadevin och öl. en
habedömdesvåldsbrott vilketfylleri ochfrekvensrelativt högsumtion avenmen

Österberg, 1981.ochAhlströmspritkonsumtionenmedgöraatt
systembutiker,flermellanöl,försäljningfriinnebar1969Förändringen av

öppethål-och längreåldersgränserlägrealkoholrättigheter,medfler restauranger
tillgänglighe-påtaglig ökningmycketinnebär dettalande. Tillsammantaget aven
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Antalet försäljningsställen för relativtten. alkoholstarkt öl mellanölett ökade
till 17 400 i och med vanliga livsmedelsbutiker kunde licens.att Tidigareca
såldes mellanöl endast i monopolbutikema.

Antalet serveringsställen tillkom med rätt mellanöl uppgick detattsom servera
åretförsta till 2 700. Antalet Alko-butiker ökade från 132 till 161 och antaletca

utskänkningsrättigheter från 968 till 1 101 Alko, 1988. Antalet kommuner med
etablera alkoholbutikrätt ökade från åratt 75 1968 årtill 104 1969 Mäkelä,

Österberg och Sulkunen, 1981. 1968 levde 50närmare befolkningenprocent av
i komuner i vilka inga alkoholbutiker tillåtna Beauchamp, 1981.var

Efter 1969 fortsatte alkoholbutiker och utskänkningsrättigheter öka medanatt
antalet licenser för försäljning mellanöl minskade påtagligt.mycketav

De liberala vindarna förefaller ha någotmojnat vid mitten 1970-talet. Sedanav
dess har vissa kommuner återkallat mellanölslicenser. Nyetableringen butikerav
har skett i lugnare takt. Alkoholreklamen förbjöds 1977. Mellan 1978 och 1990
har Alkos butiker haft Övervakningenlördagsstängt under sommarmånaderna. av
mellanölsförsäljningen har skärpts och har inte lika lätt kunnat fårestaurangerna

Österberg, Årutökade serveringstider Ahlström och 1981. 1987 antaletvar
butiker 226, antalet serveringstillstånd 2 037, antalet licenser för försäljning av
mellanöl 7 000 och för servering mellanöl 2 580. Antalet kommuner medav
alkoholbutik år134 1975 och 163 år 1987 Alko, 1988.var

Utvecklingen efter Iagändringen

påEffekter försäljning och konsumtion

Den lagen infördes under period med påtaglig ökning alkoholförsälj-nya en en av
ningen och de förändringar skedde skall denna bakgrund. Försälj-motsom ses
ningen ökade från 1,8 liter alkohol 100 procent 1957 till 2,9 liter 1968, 4,2 liter
1969 och 6,2 liter 1975 Beauchamp, 1981.

Mellan 1968 och 1969 ökade alkoholförsäljningen med 46 räknat iprocent
Ökningen100 alkohol. fortsatteprocent 1973, varefer Stabiliseringt.o.m. en

skedde. Försäljningsökningen gällde främst öl. Försäljningen öl gick frånav upp
0,94 till 2,11 liter alkohol 100 procent medan spritförsäljningen frånökade 1,43
till 1,58 och vinförsäljningen från 0,51 till 0,52. Konsumtionen mellanöl gickav

Österberg,med 240närmare 1983.procentupp
Mellan 1969 och 1975 det istället spriten ökade Försäljningenvar mest.som

frångick 1,58 till 2,81, medan vinet under tid ökade från 0,52 till 0,97upp samma
och frånölet 2,11 till 2,41.

Alkoholens andel den totala privata konsumtionen ökade från 4,2av procent
1964 till 7,3 Österberg1972, med markant hopp 1969 Mäkelä,procent ochett
Sulkunen, 1981.

Enligt resultaten från intervjuundersökningar 1968 påverkadesoch 1969 fram-
för allt dryckesfrekvensen, andelen konsumenteräven ökade Simpura,men
1987.
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på skadorEffekter
antalet intag-påtaglig ökning1975 innebarochmellan 1969Utvecklingen aven

buk-alkoholpsykos ochalkoholism,diagnosernamedsjukhusningar mänav
alkoholförgiftning ochgrundintagningarspottkörtelinflammation medan av

intagningarantaletökadeBland kvinnornasmå förändringar.visadelevercirrhos
bukspottkörtelin-alkoholpsykos ochalkoholförgiftning,alkoholism,på grund av

nivå och 19751969låg kvarilevercirrhosmedanflammation, stort samma
Ökningen relate-bedömdesintagningarantalet nära1980.Poikolainen, varaav

alkoholkonsumtionen.ökningenrad till av
dödlighetlevercirrhos visadepå grundfrån intagningarantaletskillnadTill av

Österberg, 1983.1968 och 1974mellanökningstaktsnabblevercirrhosi en
alkoholförgiftning underdödlighet iförändring ipåtagligskedde ingenDäremot

särskilt markantökadetrañknykterhetsbrottfallAntaletaktuella perioden.den av
trafikolyckoralkoholrelaterade1970-talet. Antalethälftenförstaunder den av

i början1960-talet ochunderökade brant1950-talet,något underökade av
ÄvenÖsterberg, våldsbrottallvarliga1983.1973minska efterför1970-talet att

1970-talet. Dethälftenförstapåtagligt under denförefaller ha ökat sammaav
Österberg, 1981.ochfylleri Ahlströmfallantaletgäller av
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Diskussion och slutsatser om
totalkonsumtionsmodellen
och restriktionernas effekterom

Totalkonsumtionsmodellen

Sammanfattning forskningenav
Den översikt forskningen lämnatsöver visar stödet för allmänt formu-attsom en
lerad totalkonsumtionsmodell överväldigande. finnsär Det mängd undersök-en
ningar och data visar vissa alkoholskador ökar med ökandeatt totalkonsum-som
tion och minskar med minskande totalkonsumtion. Ju alkohol det totaltmer som

dricks i samhälle, desto fler storkonsumentersett kommerett det finnas ochatt
desto fler kommer få skador sitt drickande.att av

De skador forskningen hittills visat har säkert samband med totalkon-ettsom
sumtionen dödligheten i levercirrhosär skrumplever, pancreatit bukspottkör-
telinflammation och i esofagus matstrupen, sjukligheten i levercirrhos,cancer
pancreatit, alkoholpsykos delirium alkoholförgiftning.och Vidare visar den att
det sannolikt också finns samband mellan totalkonsumtionen och dödlighetett i

i ändtarmen ioch frågairectum dråp.mord och Detprostatacancer samt om
finns rad andra ställen tjocktarm, blåsa, struphuvud, munhåla dären mage,
totalkonsumtionen också tycks ha betydelse för cancerfrekvensen. Det finns
troligen också samband mellan totalkonsumtionen och alkoholismett samt an-
mälda rnisshandelsbrott.

Även dödlighetssiffroma totalt påverkadetroligen totalkonsumtionen,är iav
varje fall i vissa åldrar.

Mera tveksamt det totalkonsumtionen påverkarär antalet trafikolyckor,om
trafiknykterhetsbrott och fyllerifall. Inget samband tycks föreligga mellan total-
konsumtionen och dödligheten i hjärtsjukdom, alkoholism, alkoholberoende, al-
koholpsykos och alkoholförgiftning.

Diskussionen totalkonsumtionsmodellenom
finnsDet framgått många undersökningsresultat stöder antagandetsom attsom

totalkonsumtionen har betydelse för förekomsten vissa skador och attav en
förändring totalkonsumtionen i befolkning med sannolikhet leder tillav storen en
förändring sådana alkoholskador. Förändringen dock, enligt delär deav en av
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kvadratisk somproportionell änundersökningsresultaten,redovisade snarare
någotvisatinteundersökningarocksåfinnsDethävdade.Ledermann som
dessadödsorsaker,ochsjukdomarstuderadevissasamband för menentydigt

kör.samstämmigheladetövrigtii tagetundantagutgör en
entydigaovanligtmåste bedömassåledesforskningsresultaten somTrots att

giltig.intetotalkonsumtionsmodellen ärhävdarfortfarande dedet attfinns som
delsförts hardiskussioninvändningar. Denharforskare somfinnsDet även som

och Harman,Parkerutgångspunkter t.ex.teoretiskaochteoriLedermannsgällt
sambandetfrågandels1980,1978;Popham,ochSchmidt1980, om1978;

och Co-Duffyhögkonsumenterförekomstenochtotalkonsumtionenmellan av
sambandetfrågandels1980b,Skog,1978;Lint,1980; deDuffy,1978; omhen,

skadorna.ochtotalkonsumtionenmellan

formFördelningens
konsum-redovisadeväl deår hurunder ärdiskuteratsframför alltVad senaresom

fram-Somfördelningen.lognorrnalateoretiskadenföljertionsfördelningarna
mångadetfinnsarbeteni sinatydliggjortSkogframför alltochgått somovan

och denverklighetenifördelningarmellanöverensstämmelsenexempel att
framhållits,tidigareockså,visarSkogperfekt.intefördelningen ärteoretiska som

likainteundersökningar är stortgjordaenligt somhögkonsumenterantaletatt
tycksintemissbrukarebortfallochunderrapporteringochteorin förutsäger avatt

förklaringen.helavara
formexakta närmastfördelningensperspektivalkoholpreventivt ärMen ettur

ochfördelningensned ärfrågorna huravgörande ärDeakademiskt intresse.av
framgåttökar. Sommedelkonsumtionenökar närhögkonsumenterantaletom

fallet.såundersökningar ärradvisar atten
harformfördelningenspåverkaåtgärder kangenomgripandesidanå andraAtt

avskaf-ledde1987Norström,undersökningEnligtNorström.bl.a.visats enav
konsumtionentotaladenskadornaökningtill attutanmotbokenfandet avenav

målsättningenUtifrånavskaffandet. atttillanslutningdirektiökade utom- inköpsbegränsningbakgrunddennaförefalleralkoholskadoma motminska
högkonsumen-justeffektharåtgärden. Denidealiskadenmotbok att vara

normal-samtidigtomfattning,skadomasdärigenomochdrickande somtemas
påverkas.intekonsumenten

effekt. Detliknandetänkas haåtgärderandranaturligtvisprincip kan ävenI en
åtgärderdessavilkakäntdock inteär

högkonsumtionochmedelkonsumtionenmellanSambandet
högkonsumenterochtotalkonsumtionenmellansambandetdiskussionI aven

misstolkningarfråndelvis1980Duffyoch1978 avCohenochutgår Duffy
Bruunståndpunkterdeutgångspunkterteoretiska somsåväl Ledennanns avsom
Duffytill1980b. ISkog,beräkningsfelfrån ettochfram svarför1975alet

detvisardatatillgängliga attsammanfattningsvisSkog attCohen konstateraroch
konsum-högförekomstenochmedelkonsumtionenmellansamband avfinns ett
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tion, kan diskutera hur starkt sambandet fömekandeatt är detatt ettman men av
oförenligt med tillgängliga data.är
Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning SAD har lämnat ett

remissvar Socialstyrelsens idéprogram Minska alkoholkonsumtionen med 25
till år 2000. Remissvaret mycket kortfattat och förutsätterprocent är att vissa

elementära bakgrundsförhållanden kända, påpekarSAD i sitt tilläggssvarär som
l990-04w25. Misstolkningarna har bl.a. gällt den del handlarsvaretav som om
totalkonsumtionsmodellen och sambandet mellan totalkonsumtionen och antalet

Öppethögkonsumenter. Sådana misstolkningar återfinns bl.a. i brev till deett
alkoholpolitiska kommissionen. SAD skriver: Misstolkningarna har främst gällt
totalkonsumtionsmodellen. I remissvaret minskning totalkonsum-attanges en av
tionen mycket väl kan öka snedfördelningen normalkonsumentemaattgenom
minskar högkonsumenterna. I somligaän tolkningar gjorts SADsmer som av
remissvar har bortsett från orden mer än. forskningDen finns visarman attsom
sambandet mellan totalkonsumtionen och antalet högkonsumenter starktär men

fördelningen naturligtvis inte följer någon naturlag.att

Sambandet mellan medelkonsumtion och skador

bedömaFör totalkonsumtionsmodellens alkoholpreventivaatt betydelse denär
centrala frågan hur sambandet mellan totalkonsumtionen och alkoholskadoma

Peele 1987 sambandet mellan totalkonsumtionenut. och skadornaattser menar
länderi Portugal, Belgien, Italien och Luxemburg å sidan och desom ena

Skandinaviska länderna, Irland, Ryssland och åPolen den andra visar deatt
alkoholrelaterade problemen, till vilka han vid denna jämförelse räknar antisoci-
alt drickande och alkoholism, relaterade tillär medelkonsumtionen.omvänt
Alkoholism, hävdar Peele, vanligare i de Skandinaviskaär länderna it.ex. än t.ex.

ÄvenItalien, har betydligt högre medelkonsumtion. Ravn 1987som t.ex.en
skeptisk till modellen på grund bl.a.är sambandet mellan totalkonsumtionenav

och skadorna. Efter genomgång del forskningen inom området draren av en av
han slutsatsen det finns empiriskt stöd för antagandetatt konsum-gott attom
tionen har samband med bruk ocheller skador, antalet studiertungt intemen som

någotfinner sådant samband alldeles för för vidareär kunnastort att utan
ignoreras.

Som den föreliggande forskningsöversikten har visat finns det klartett sam-
band mellan medelkonsumtionen och antal olika skador. Samtidigt står detett
klart ocksådet finns dödsorsaker och sjukdomar drabbaratt missbrukare påsom
grund deras höga alkoholkonsumtion inte kunnat påvisas haav sommen sam-
band med totalkonsumtionen.

finnsDet flera tänkbara förklaringar till alla skador alkoholmissbruka-att som
kan uppvisa inte gåtthar relatera till den totala konsumtionen. Av betydelseattre
med sannolikhet varkenär konsumtion eller skadorstor särskilt lättaatt är att

Detta Ravn 1987amäta. ytterligareär modellen. Menett argument motmenar
de brister kan de använda uppgifterna har bidrar troligen oftareanta attsom man
till faktiska samband inte kan påvisas påtill visa sambandatt än inteatt ärsom
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ofta dataförhållandet det ärfår det ärstödsådan slutsats attriktiga. En somav
bild.någon entydigvisarpåverkan inteförkänsliga somannan

under-i denbevisstyrkangällerharinvändning Ravn typEn avsomannan
detkorrelationer. Attallmänhet ärpå, dvs. ibyggerslutsatsernasökningar ensom

sambandochkorrelationssambandtillkantilltroi den sättaskillnad somman
gäller inteproblemDessatidigare berörts.harexperimentella studierpåvisats i

också korrelationerfrån länderolikadataberäknadekorrelationer utanbara
visalättfrån land. Detårfrån är attolika attt.ex.databeräknade samma

beräk-starkt detmycketvåldsbrott närläskförsäljning och ärmellansambandet
bådeFörklaringenl970-talet.och ärfrån 1960- attfrån Sverigedatanas

år. Härigenomföljdunderökadevåldsbrottslighetenochläskförsäljningen aven
0,9.omkringstarktmycketi falldettasambandpositivt äruppkommer ett som -

från denågra slutsatserkan draintesjälvfallet inteinnebärDetta att man
mångaså skullesigförhölldetsambandsstudiema. Omkorrelationsbaserade

sakna värde.samhällsvetenskapernasamband inomgällerforskningsresultat som
tidsserieanalysförmetoderstatistiskaår utvecklatsunderdetVidare har senare

trenderfiltrera bortstatistiskmöjligt vägdetutsträckningi gör attstorsom
renodla samban-därigenomochbakgrundsfaktorerkontrolleraoch gemensamma

många undersökning-också skett iSå harundersöker.faktorermellan dedet man
år.från senarear

påockså radspela indetta kanförändringar iochKonsumtionsmönstret en
sker,konsumtionenutsträckningi t.ex.berordel skadorolika En storsätt. var

alkohol-delmiljö. Omoffentligellerielleri bostaden en avrestauranger annan
denförmodligenkommertillfrån bostäderförskonsumtionen restaurangeröver

totalkonsumtionenöka medan ärfylleriochvåldsbrottslighetenregistrerade att
detvisakunnat1989vilket Lenke närminskande,och medeller tilloförändrad,

våld.gäller
för skadorså riskenkonsumtionsinhöjerkonsumtionsgrupper attNär nya

konsumtionmellansamvariationenstörningar förockså skapadettaökar kan
samban-kanbland kvinnor görakonsumtionen attökande t.ex.skador. Denoch

kon-dessaeftersomblir lägre,skadornaochtotalkonsumtionendet mellan nya
några år förkonsumtionsnivå underhögre attmåste liggasumtionsgrupper en

konsumtionsför-omedelbararisknivåtill den görframkomma attde skall som
Samti-dödlighet.deraseffektomedelbarfår i det t.ex.ändringar närmasteen

alkoholbe-utvecklartroligenkvinnorytterligarebildenkomplicerasdigt attav
sådanautvecklaförriskenochsnabbare attleversjukdomar än män atttingade

1983.och Batey,konsumtion Nortonvid lägreinträdersjukdomar
mellannågra sambandpåvisainte kunnatundersökningarfinnsdetAtt som

uppkomstmeka-Skadornasså konstigt.intehellerskadorochtotalkonsumtion är
inriktadvaritområdet harinomforskningen attMycketnismer varierar. merav

sådå märkligtintesamband.efter Det attärsystematiskt letaeller mindre man
del deochtotalkonsumtionenmellannågot sambandfunnitibland inte har aven

också kulturellaviktigadetfinnsMäkelä 1978Enligtskadorna.undersökta
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skillnader påverkar drickandets sociala konsekvenser, skillnadersom intesom
har med totalkonsumtionen.göra Föratt vissa skador det troligttyper är mestav

det inte någotfinns samband. Deatt Peele utgår från i sin jämförelse olikasom av
länder, dvs. fylleri och dödlighet i alkoholism, kan tillhöra denna kategori.

I diskussion sambandet mellan medelkonsumtionen och skadornaen börav
också den s.k. preventionsparadoxen Dennanämnas. betydligsäger delatt en av
alkoholskadoma återfinns i den del befolkningen inte kan betecknasav som som
alkoholister Skog. 1990. Detta särskilt falletär med skador till följd akutav
alkoholpåverkan, olyckor våld.och Alkoholistert.ex. och övriga alkoholmissbru-
kare löper mycket högre risk drabbas olika akuta skadoratt måttlig-vaden änav
hetskonsumenten grundgör, deras antal blir antalet skadadestoramen av
måttlighetskonsumenter också Förhållandet illustreras figurstort. av
Totalkonsumtionsmodellen och missbrukets orsaker

kanskeEn förklaringavgörande till totalkonsumtionsmodellen tidvisatt har mött
motstånd kan ha med det,göra Bruun alatt 1975 framhållit,att inte haretsom

någotfunnits logiskt nödvändigt samband mellan totalkonsumtionen och hög-
konsumtionen. Vissa försök förklara sådant samband haratt redovisatsett under

år. Skog 1985a; 1985b har introducerat begreppet kollektivsenare dryckeskul-
tur och ökande genomsnittlig konsumtionatt kan resultatmenar en ett attvara av
det sker kollektiv förskjutning hela populationen uppåt längs konsumtions-en av
skalan, kollektiv ökning konsumtionen i alla där alkoholkonsum-en av grupper
tion förekommer.

AntalKonsum- med denna Skade- Antal personerkonsumtionsnivátion risk med skador

Ö,m@n
§

run n

Figur Preventionsparadoxen. Måttlighetsförbrukama rekryterar lika
många akuta problem storförbrukama.som
Efter Skog 1990, 35.s
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dryckeskul-allmännarotad i dendjupthögkonsumtionvidare ärSkog attmenar
biologis-det finnsuppenbartförstås perspektiv. Detmåste i detta är attochturen

drickandet. Dessaindividuellapåverkar detfaktorerpsykologiskaochka som
högkonsu-blirisk andralöperindivider änvissa större atttillfaktorer leder att en
bestämmerspeciellt deochfaktorerockså kulturellafinnsdetMen sommenter. -

individuellabetydelse. Deocksåspelar äralkoholenroll storvilken avsom-
medanalkoholproblemutvecklarvissavarförförklaratillbidrakanfaktorerna att

mångaförklara hurintedäremotkanSådana faktorerdet.inteandra somgör
tillrelateratdessaOmfattningen är näraalkoholproblem.utvecklakommer att av

konsumtionsnivån kulturi ärallmännadenexponering ochmiljöbetingad en
1985a, 24.faktor Skog,rniljöbetingademått dennabrauppenbart sett

justkanskesvårvarittotalkonsumtionsmodellen ärtill att accepteraskälEtt att
psykologis-biologiska,individorienteradealternativ tilluppfattatsden ettatt som
ekonomiskagrundläggandeförklaringsmodeller. Sersociala t.ex.ka eller man

detverkarutvecklingmänniskas stötan-föravgörandevillkorsocialaoch ensom
någon roll. Menspelakanmedelkonsumtionenså banaltnågot somde att som

förklaringsmodellertillalternativtotalkonsumtionsmodellen ingetframhållits är
konsumtionentotaladenbaraindivider. Denenskilda sägergäller att omsom

flerochellerdricker oftareflerdricker, attflerinnebärvilket attökar, att
umgås alko-ställsmänniskorNärtillgänglighet.så alkoholensökardricker mer,

benägenhet-harindividerinnebärpå bordet oftare. Dettaholdrycker att ensom
konsumtionsnivå kommerhögskadligtutvecklamåskäl detvad att envaraav -

inte likaomgivningenskullevad deutsträckning görai ändetta störregöra omatt
tillgängligt.alkoholgjordeoftalikadärigenom inteochalkoholanvändeofta

1990.Skog,våta kulturerochtalatharförklara detta torraFör att omman
befolkningenfördelningtänktvisarFigurenskillnaden.illustreraFigur 2 aven

Antal personer -. . . . . -. . . . . .. . . . . alkoholisterblirPersoner somi
våta kulturerendast i.

I alkoholisterblirPersonersom
våta kulturerochbåde i torrai

HögMedelLág
alkoholismförDisposition

utveckla miss-fördispositionbefolkningensfördelning attTänktFigur av
alkoholism.bruk

1990, 34.SkogEfter s
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längs skala den individeella dispositionen förmäter utvecklaatten som ett
missbruk. Vissa individer såhar hög disposition de blir missbrukare också iatt
torra kulturer, medan andra med lägre disposition bara blir missbrukare ien
våta kulturer. Den alltsåöde i hög grad beroendeärsenare gruppens av
miljömässiga förhållanden. Alkoholens tillgänglighet viktig faktor i dessaär en
förhållanden.

Totalkonsumtionsmodellen alltså ingenting varförsäger vissa individerom
blir missbrukare och varför andra inte blir det. För detta krävs det andra model-
ler biologiska, genetiska, psykologiska ocheller sociala. distinktionDenna är-
inte särskilt tydliggjord varken i Brottsförebyggande rådets eller i Läkarsällska-

remissvar Socialstyrelsens idéprogram. Också detta har lett till missför-pets
stånd författarnahos det tidigare nämnda öppna brevet till den Alkoholpoli-av
tiska kommissionen.

Slutsats

Grundtanken i svensk alkoholpolitik riktig: minska den totala konsumtionenär att
den säkraste minska alkoholskadoma.är vägen att

Tillgänglighetens betydelse
dettaI avsnitt kommer resultaten sammanfattas från den forskning gälleratt som

effekter de alkoholpolitiska åtgärder åstadkommaföranväntsav attsom en
minskning totalkonsumtionen redovisat i avsnitt 2. Därefter redovisas delav en

den diskussion förts åtgärder.dessaav som om

Sammanfattning forskningsresulta tenav
gpåtagliga,De experimentliknande, förändringarna tillgänglighetenmest i Sve-av

rige har dels gällt starkölsförsäljning i livsmedelsbutikema i Göteborg och Bohus
län och i Värmlands län 1967-1968, dels mellanölsförsäljning i livsmedelsbuti-
kema helai Sverige 1965-1977. Försöket Göteborgi och Bohus och Värmland

mångdubblingresulterade i starkölsförsäljningen och nettoökningen av en av
Ökningenden totala alkoholförsäljningen med 5 totalkon-närmare procent. av

sumtionen till följd mellanölet bedömdes ha uppgått till 15 under deprocentav ca
aktuella åren.

studierDe gäller vad händer börjar sälja vin i livsmedelsaf-närsom som man
färema visar med undantag försäljningen ökar och ibland ökar mycketett att
påtagligt. någonAtt ökning inte inträffade i Quebeck forskaren gjordemenar som
studien Smart, 1986 kan bero flera olika faktorer, bl.a. kraftig prishöjning.en

Bestämmelser reglerar tiden för alkoholförsäljningen förekommer i näs-som
alla länder. Undersökningar vilka effekter förlängning eller förkortningtan av en

försäljningstidema har finns framför allt redovisade för delstaterna i Austra-av
lien och för de nordiska länderna i samband med lördagsstängningar. Flertalet



3174 Bilaga

varierandeeffekter trafikolyckorAustralien redovisargjorts istudier avsom
Finland, Sverige och Norge.har utvärderats isvårighetsgrad. Lördagsstängningar

skedde i Sveri-fylleriomhändertaganden. DetsammaantaletFinland minskadeI
ocksålägenhetsbråk misshandel, mins-också ochundersöktesSverigeI somge.

Även minskade dessa skadorpermanentningen 1983vidförsöket 1981.kade vid
skadegörelse, ökademellan obekanta ochmisshandel utomhusså när somsom

minskade lördagar.fredagar vad deänmer
drickaför köpaockså få saknar regler ungdomarsländerDet rätt attär som

åldersreglema diskuteratsocheller öl. Eftersomsprit, vineller bli serverade
många finns det antalår ändrats i länderantal ochmycket under ett stortett

resultat.handfasta Detundersökningar med ganskaexperimentliknande man
undersökningar orsakarEnligt flertaletallt trafikolyckor.undersökt framförär en

år ökningmed säkerhetåldersgränsen vanligen till 18sänkning stor avenav
från16-17-åringar. Bilden detrafikolyckoma blandochtrañkolyckoma även av

entydig.åldersgränsen möjligtgällt höjningarutvärderingar änär meromavsom
leder undantagslöstköpa alkoholåldersgränsen förhöjning nästanEn rätten attav

trafikolyckor.antalettill minskningen av
priset i rela-alkoholkonsumtionenfaktorernade viktigaste ärEn att styraav

Sverige har underi befolkningen. Ipå och inkomstentill priset andration varor
prishöjning -sänkning medEnår s.k. priselasticiteten legat -1.den närasenare

alkoholkonsumtionen medminskning ökningresulterat iharprocent caavenen
minskningvisarforskningsresultatfinnsDet attgottprocent. ensomomen

alkoholska-ökning radtill minskningkonsumtionen lederökning av enenav
Alkoholskatteutredningen,i SverigeundersökningenEnligt dendor. senaste

folköl -1,2 och förför starköl -1,3, förpriselastciteten19911991; Assarsson, är
således priset höjs medinnebär lvin ungefär -0,9. Dettaspritdrycker och att om

konsumtionenochså starköl med 1,3minskar konsumtionen procentprocent av
och vin med 0,9spritdrycker procent.av

har effekt storkonsu-också forskningsresultat visar prisetfinnsDet attsom
påverkar frekvensendetalkoholkonsumtion ochmissbrukaresoch attmenters av

alkoholförgiftning dödlig-delirium ochsjukdomsfall i alkoholism, samttremens
och trafikolyckor.heten i levercirrhos

illegalt hemtill-legalt ellerökade konsumtionenvisar denDessa resultat att av
denleda till, inteprishöjning kan förutsättasverkad alkohol, uppvägerensom

inte minskaskulle alkoholskadomaGjorde den detförsäljningen. närminskade
alltså sådan minskning sker.undersökningar visarpriset Flerahöjs. att en

mycket övertygande.forskningsresultaten tillsammantagnaredovisadeDe är
Ökas tillgänglighetenskador.påverkar alkoholkonsumtion ochTillgängligheten

alko-tillgänglighetenbegränsningförsäljningen och skadorna. Denökar somav
tillorsakensäkerhet den viktigasteinnebär medprispolitikhollagstiftning och är

invånare i de flesta andrabetydligt färreSverigealkoholskadoma i änäratt per
länder.
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Diskussionen tillgänglighetens betydelseom

frågor främstDe diskuterats anknytning tillmed de alkoholpolitiska restrik-som
tionema gäller effekter missbrukare, hur den illegala alkoholförsäljningen
påverkas och den begränsade tillgängligheten kan ha effektmotsattom en genom

alkohol blir attraktivare. Sist diskuteras tillgängligheten förklaring tillatt som en
missbruk jämfört förklaringar.med andra

åtgärdernas påtillgänglighetsbegränsandeDe effekter missbrukare

invändningEn vanlig de tillgänglighetsbegränsande åtgärderna de inteärmot att
påverkar sådanmissbrukare eller med konsumtion de riskeraratt attpersoner en

Ärutveckla missbruk. såalkoholist skaffar ändåsig alkohol tillett man man
genomgångenvarje pris. Men forskningsresultaten visar har nästansom av

samtliga tillgänglighetsförändrande åtgärder och händelser också påhaft effekt
höggkonsumenter och missbrukare, och ibland kanske i första påhandrent av
dessa Det gäller motboken, strejkema, lördagsstängningen ocht.ex.grupper.
priset.

Alkoholens tillgän lighet ocksåhar förmodligen betydelse för de behandlings-
resultat uppnås. terfallen blir troligen vanligare i samhälle där alkoholenettsom

lättillgänglig och rikligt förekommande i alla sociala sammanhang jämförtär med
samhälle med begränsningar tillgängligheten. Detta sig förmodligenett terav

vanligt fömuft för många behandlare.suntsom

åtgärdernas påDe tillgänglighetsbegränsande effekter konsumtion al-av
påkohol inte inköpts Systembolagetsom

såDet troligen framför allt prishöjningar leder till ökad konsumtionär att en av
hembränd sprit ochoch legal illegal alkohol. emmellertidDet ärav annan uppen-
bart denna ökning systemfönnedlade alkoholdrycker inte denatt uppvägerav
minskning den alkoholensysteminköpta prishöjningen medför. Gjordeav som
den det skulle inte alkoholskadoma minska såpriset höjs. Att sker harnär
framgått avsnitt 2.2.av

anledningarnaEn till detta förmodligen priset hembränd spritär att t.ex.av
påverkas priset systembolagts Höjs priset blir detsystemvarorav varor.
möjligt högre pris för hembrända produkterna, vilketde sannoliktatt ta ut ett
minskar konsumtiopnen hos de normalt använder hembränt.som

Hypotesen förbjuden fruktom
vanlig invändningEn framför allt restriktioner gäller ungdomars alko-mot som

holkonsumtion hinder och förbud bara det hela attraktivt. Argumen-är göratt mer
speciellt vanligt i åldersreglersamband med de finns förär inköp ochtet som

servering.
I USA har med hjälp frågeundersökningar undersökt konsumtionen iman av

åldersgrupperberörda i låg åldersgräns.med respektive hög Man harstater
antagit alkoholkonsumtionen 18-19-åringarbland högre i där denär äratt stater
tillåten där den förbjuden. Sådana skillnader redovisas McFaddenän är ochav
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1980 föroch Rachaloch MaistocollegestuderandeförWechsler 1979 av
Rachal detoch visarMaistoUndersökningenhigh-schoolstuderande. att varav

alls, högkon-ålder inte dracklegalhögrei medstuderandefler attstater somen
sällansig berusadede upplevtde änfärre och attattsumentema meruppgavvar

ålder.legal Om hypotesenlägremedgjorde istuderande attvad stater omen
detresultatenskullelockandefruktförbjuden motsatta.är varasannvoremer

något konsumtion ihögreSchwartz 1977ochredovisar RooneyDäremot en
årmed 18jämfört medårrespektive 21två med 20 gräns tre staterstater somsom

alls och högreinte druckitockså lägre andelredovisarMangräns. ensomen
med högrealkoholrelaterade problem isjälvrapporterade,förekomst stater enav

åldersgräns inte harhögslutsatsenSchwartz draråldersgräns. ochRooney att en
effekten istäl-alkoholkonsumtion ocheffekt ungdomarnasnågon attgynnsam

denlet kan motsatta.vara
från åren 1976-1981Future-projektetfrån Monitoring thedataMed hjälp av

high-school seniorsblandkonsumtionen1991ochOMalley Wagenaarvisar att
påpekar21-årsgräns. Manmed18-årsgräns imedi atthögre än staterstatervar

också konsum-visaändå oviktig. kanså inte Maninteskillnaden attär stor men
år den efterfrån år till 21 och18höjdedeminskade i gränsentionen attstater som

varit 21hela tidennivå däri de gränsenhöjningen hamnade stater,somsamma
åldersgrän-höjningendelvis resultatår. minskade konsumtionenDen är ett avav

multivariat analysockså hjälpkan medtrend.generell Mandelvis avav ensen,
skolk, rastill-religositet,sådanakvarstår faktorereffektenvisa även näratt som

förhål-iproportionellt fördeladEffekten relativtkontrolleras.och könhörighet är
effekten kvarstodOchföre lagändringen. närkonsumtionen äventilllande man

21-årsgränsen.hade passerat

orsakeroch missbruketsTillgängligheten
svårtkan dettotalkonsumtionsmodellengälerdetPrecis attnär sevarasom

på grundalkoholkonsumtion och skadorfaktor förtillgängligheten attavsom en
alkoholmissbru-haruppfattningtill denmotsägelseupplevsdetta ommansom en

hartillgänglighetenmissuppfattning. Attdockorsaker.kets Detta storär en
miss-inga teorierskadoralkoholkonsumtion ochförbetydelse motsäger attom

personlighet,uppväxtförhållanden, metabolism,bruket till del beror arv,en
ökarkonsumtionenbaraDetstressig livssituation.inlärning eller säger att omen

drickerflerfler dricker,så innebär dettatillgänglighetökadgrund attattav
skäl detvadindividerinnebär flerfler situationer. Dettaoftare och i att avsom -

problemdrickande kommerutveckla göramå benägenhethar attettattenvara -
alkoholofta ställer framinte likaomgivningensituation därjämfört meddetta en

på figur 2.bordet se
åtgärdernatillgänglighetsbegränsandeså dedetMen även att vorevoreom

bedömningbetydelse försaknaskulle dettamissbrukareeffekthelt avutan
flerhand förebyggai förstarestriktionerSyftet medberättigande. är attderas att

får skador.fler människorochmissbruka alkoholbörjarmänniskor att
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handlar inte, hävdat, normalkonsumentemaDet äratt tvungna attsom man
sig till alkoholpolitik till för de 10 befolkningenär procenten somanpassa av

åtgärder-ha problem med alkoholen. tillgänglighetsbegränsandeDeuppgessom
förhindraviktigaste funktion de 10 inte blir 20är att att procenten procentnas

eller mer.
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åtgärders samverkandeOlika
effektermotverkandeoch

motverkaåtgärderna samverka ellertillgänglighetspåverkande kanolikaDe var-
det ökadeavsaknad effektgivet.inte alltid Denslutresultatetandra och är av som

prishöjningförmodligen medmedförde harförsäljningsställen i Quebeckantalet
vid denna tidgenomförts i KanadastudierekonometriskaEnligtgöra.att som

konsumtionsminskningiha resulteratprishöjningengenomfördaborde den en
försäljningsstäl-antaletgrundeffekt uteblevmed 10 Denna attprocent. avca

ökade.samtidigtlen
effektenenligt dessa,Wittman antyder,Fillmores ochundersökningEn attav

försäljningsställen.påtaglig flereffektenprisinflation och lägre änär avmerav
förefallerbåda tillgänglighetsrelaterade faktorernamellan deSamspelet vara

före-områden inte ökadedär tillgänglighetenKonsumtionen i define-grained.
pålågkonsumtionen kvarmedanprishöjningamatill följdföll minska enav

områden ökade. Vidaredär tillgänglighetennivå i deeller ökade lättoförändrad
mångaområden medpriskänslig imindrekonsumtionenverkade det varsom om

Wittman, 1982.Fillmore ochförsäljningsställen
tillgänglighetenockså små förändringar ivisarfinns resultatDet attsom

undersökningarnarefereradepåtaglig effekt. de tidigarefå Enibland kan avaven
från klubbarenbartserveringförsäljningutökningvisarSmith 1987b att aven

alkoholpåverkade inblandadeföraretrafikolyckor medgjordetill hotelläven att
20ökade med drygt procent.

Även åldersregler för försälj-förhållanden måste beaktas. det gällerNärandra
forskningsresulta-viktigt de skildadetframhåller Mäkelä 1982ning är attatt se

åldersgränsen ändras,sammanhangrelation till i vilketändå föreligger isomten
Mäkeläfinns. betonarvilka kontrollresurseropinionsklimatet ochvilket är som

åldersstruktur ochockså beroende ungdomsgruppemaseffekternas attmenarav
l6-åringar ochår effekter beroendehelt olikaåldersgräns 18 har omen

håller till sinaåldersklass sigvarjeellerl8-åringar sig irör grupper omsamma
jämnåriga.

åtgärderolikasamspelet mellankomplicerathurviktig lärdomEn typer avom
ha varitmellanöl kanIntroduktionenfrån mellanölsperioden. sägaskan drasär av

ökadframgångsrik utvecklingdet helai övrigtled i mottaget enett en
alkoholstar-konsumtionminskaddrycker ochalkoholsvagakonsumtion avenav

tillgängligheten ökadeintroduceradesmellanölethändeka. Vad när attvarsom
oförändrad fördensamtidigtalkoholdryck,dramatisktmycket varsomen
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övriga alkoholdrycker. Om den ökade tillgänglighet mellanölsintroduktio-som
innebar hade följts motsvarande minskning tillgängligheten denen av en av

alkoholstarkare dryckema, höjning spritskatten, det möjligtärt.ex. genom en av
fåttintroduktionen inte hade de negativa konsekvenser den fickatt ävensom -

svårtdet åldersgrupperhur den ökade konsumtionen i deär inteattom se som
tillgånghade till skulle gått undvika i det reklampådrag såsystemvaror att som

småningom utvecklade sig.
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Inledning
Totalkonsumtionsmodellen skisserades för första gången fransk demograf,av en
Sully Ledermann 1956. Han konstaterade fördelningen alkoholkonsum-att av
tion visade i homogena populationer fonn lognormal gjorde det möjligten som

utifrån kunskaperatt medelvärdet alkoholkonsumtionen skattaom andelenav
storkonsumenter. Eftersom estimeringar alkoholvanegruppers storlekav genom

utnyttja teoretiska fördelningskurvorsatt kända egenskaperav kan upphov tillge
värdefulla kunskaper och insikter alkoholpolitiska effekter kallar jag det förom
teorins modellperspektiv. Ledermann ville härvid också förklara varför ändringar
i per-kapita-konsumtionen följdes ändringar i framförallt levercirrhosdödlig-av
heten.

Utgångspunkten för Ledermanns modell tanken, individerna påverka-attvar
des i sina alkoholvanor sociala Hans till mycket allmänt hållnaav normer. synes

i dessa sammanhang domineradesresonemang tanken ändring alko-attav en av
holvanoma utlöser snöbollseffekt: den påverkaren nästaena gruppens vanor

så slutligen alla berörs.att Ledermann hargrupps vidare utgått från antagandet,
sådan förändringatt skulle ske proportionellt i förhållandeen till de befintliga

alkoholvanoma. Ledermanns teoretiska antagande proportionell tillväxt iom en
alla alkoholvanegrupper överensstämmer inte med hans matematiska tillväxtmo-
dell Skog, 1982.

Det bör detnämnas sistnämnda, kausalaatt perspektivet detär teoretiskt minst
utvecklade. Det dessutomär fortfarande evidensfattigt det gällernär spridnings-
mekanismema för alkoholvanoma. Detta kommer inte i dettaatt penetreras
arbete.

Ledennanns resultat har givit upphov till vitalisering den epidemiolo-en av
giskt orienterade alkoholforskningen. forskargruppEn från Toronto har verifierat
Ledermanns modellperspektiv såväl utifrån kanadensiska försäljningsdata de
Lint Schmidt, 1968 med hjälp skattningar alkoholistprevalensensom påav av
grundval levercirrhosdödlighet Schmidtav de 1970.Lint, Inte minst i Norden
har Ledermanns teori initierat många insatser. Sålunda Klaushar Mäkelä kritiskt
granskat Ledermanns modell med utgångspunkt i finska data se Skogs redogö-
relse Mäkeläs finskspråkiga arbete; Skogav 1985. ingåendeDen harmestsom
granskat Ledennann Ole-Jørgenär Skog 1980, 1982, 1983 19832, 1985.
Skogs arbeten totalkonsumtionsmodellen innehåller bl.a.om genomgången av
25 alkoholvaneundersökningar från olika industriländer med variationer istora
alkoholkonsumtionen, från 3,4 liter till 75,1 liter alkohol manlig alkhol-ren per
konsument Skog, 1985.

Skogs arbeten, berör totalkonsumtionsmodellens båda perspektiv,som bekräf-
visserligen tendensema itar Ledermanns arbeten skiljer sig några väsent-men

liga punkter.
Ett resultaten Skogs arbeten blev vetskapav fördelningenöverav att av

alkoholvanor i olika kulturer varierar betydligt Ledermannän trodde, dvs.mer att
det inte tycks finnas någon enkel statisk modellkurva det möjligtgör medattsom
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storkonsument-storleksordningenförutsägaochhärleda avprecisionönskvärd
dessakänd. Trotsalkoholkonsument ärmedelkonsumtionennär pergruppen

ikonsumtionsvanorolikamedsamhällenolikaifördelningskurvorvariationer är
storkon-bärdessaochså avsvanslikformiga sätt enattdrag avenvargrova

ochdennaikonsumenterna10-15 svansåterfinns procentregelI avcasumenter.
konsumtionsnivåuppnår motsvaran-kurvanpunkt därdenvidbörjar ensvansen

alkoholkonsumenter.allaförmedelvärdetgånger2de
storkonsumtio-ochmedelkonsumtionenmellanrelationernaEtt attannat var

tillLedennannproportionella änmindre synesochkomplicerademeravarnen förhållandetpreciserarkalkylerSkogsenligtekvationifrån. Denutgick som
definieradestorkonsumenterandelen somochgenomsnittskonsumtionmellan
innebär ialkohol settstortkonsumtiondaglig5minstmed renavkonsumenter

ökningkraftigaremedförmedmedelkonsumtionen procent entillväxt enatt aven ialkoholkonsumtionenstorkonsumenter. ökningEnandelen avrelativadenav allaikonsumtionentillväxtpropoitionelldefinitivt inte avmedförsamhället en
medförmedelvärdet2dricker änintedemFör ggrmeralkoholvanegrupper. som

konsumtionsökning änmedelkonsumtionen störreökningenprocentig enaven istyrkanminskarmedelvärdetfrånavståndökandemedochmed l procent
relativtblirtillväxtendärpunkt,SkogenligtdetfinnsSålundasambandet. en

decilen99denbortombedömninghans avenligtmedelvärdet,oberoende av
ochLedemannskritikSkogsff.20 resonemang19832,sSkog,fördelningen av

övertygande.avseenden ärdessaidatatolkning
nämligentolkningar, attanalytikersandraockså delatycks iSkog settstort
alkoholkon-övrigafrånavsöndradspeciellbildatycksintealkoholister gruppen

åberopandealkoholkonsumtionz. underHan mo-avmed hög menar,sumenter
Syndrome,DependenceAlcoholWHO:stypalkoholismdefinitionerderna

och vissaberoendevissavilkai ärheterogen meralkoholister utgör grupp,att en
alkoholisterTotalt utgöralkoholvanor. settomgivningensberoendemindre av
ff.2119832,Skog,mottaglighetbegränsadmed semellertid gruppen

konsumtionstillväxtenbakommekanismema menarkollektivaBeträffande de
inteochnätverkindividernainompåverkan somömsesidigtviaskerdenSkog att

1980.Skog,snöbollen

studiedennaFrågor för
grundvaltotalkonsumtionsmodellen avgranskaskäl förfyrafinns attDet

belysningempiriskaochpreciseringbeskrivning,SkogsEftersomdata.svenska
arbetesdettaförgrundtilldenliggerutveckladedenmodellen mestärav

frågeställningar.
tämligenurvalSkogsipopulationernasvenskatvådeintardet förstaFör
svenskaDenmedelkonsumtion.lågmycket enade harpositioner, enextrema

harRUS,vuxenundersökningUtredningensAlkoholpolitiskaundersökningen,
urvalen25allablandmedelvärdetlägstafaktisktdetkonsumentlitermed 2,4 per
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Nilsson Svensson, 1971, medan den andra undersökningen, den svenska
delen i samnordisk studie, med 3,5 liter återfinns bland deen 5 urvalen med det
lägsta medelvärdet. Det genomsnittliga medelvärdet för alla urval i Skogs studie
uppgick till 14 liter. Speciellt med hänsyn till tolkningen totalkonsumtionsmo-av
dellen, med avvikandeatt alkoholvanoma endastpersoner beroendeär svagt av
förändringar i alkoholkonsumtionen det intressant studera teorinssynes attvara
giltighet inom för variationema i konsumtionen inomramen samhälle medett
relativt beskedliga alkoholvanor.

För det andra såenligtär alla undersökningargott alkoholkonkonsumtio-som
för såväl kvinnliga konsumenter för kvinnliganen alkoholister betydligtsom

Ävenlägre för manliga.än det saknas konkreta data visar vid vilkaom som
konsumtionsmängder och kvinnormän löper jämförbara risker för alkoholrelate-
rade problem förefaller det inte rimligt använda de värdenatt gäller försom
männens storkonsumtion på kvinnor Rydberg 1993. I den samnordiskam
undersökningen i Skogs data exempelvis finns det endast 6 kvinnor med en
konsumtion på 5 dagligen och 37 För RUS harmän. jag beräknat antalet
storkonsumenter 5cl till 30 och till 3 kvinnor.män Det kan tänkas storkon-att
sumtionens omfattning bagatelliseras i modeller baserar sig totalpopula-som
tionen alkoholkonsumenter och tillämpar identisk definition för kvinnlig ochen
manlig storkonsumtion. Det bör dock framhållas Skog har baserat vissaatt
analyser fraktioner centiler fördelningen i kvinnliga och manliga popula-av
tioner. I de grundläggande förhållandena mellan storkonsum-resonemangen om
tion, alkoholism och nonnalkonsumtion har dock dessa könspecifika förhållan-
den fokuserats.

För det tredje den respondentervet att rapporterade alkoholmängdenman av
ungefär 40-60 den såldamotsvarar mängdenprocent alkoholav per vuxen
invånare Pemanen, K. 1974. Detta behöver i och för sig inte medföra allvarliga
problem så länge respondenterna underrapporterar proportionellt till de verkliga
alkoholvanoma. Denna modell har ifrågasätts grundval befintliga data t.ex.av
Cooke Allan, 1983; Alanko, 1984. Det kan exempelvis tänkas norrnalkon-att

betydligsumenter del denrapporterar faktiska konsumtionen, ien varje fallav
effektivanär mätskalor kommit till användning, medan storkonsumenter bagatel-

liserar sina alkoholvanor eller respondenter överhuvudtagetatt uppgerinte alko-
holvanor omgivningen definieras avvikandesom beteende.av Om dettasom
skulle fallet måste sanningshalten i modeller byggervara beräkningarsom av
storkonsumtionens relationer till medelkonsumtion grundval självrapporte-av
rade uppgifter ifrågasättas, i synnerhet resultatennär i formpresenteras mate-av
matiska ekvationer vaskats fram med hjälp metodersom behandlarav som
uppgifterna de skulle bygga på intervallmetrik. Detta gällersom om i synnerhet
vad gäller storleken den kategori, enligt totalkonsumtionsteorinav endastsom är

påverkbar genomsnittspopulationen.svagt av
Skog har i sin diskussion undersökningar fokuserat brister i olika dataav som

legat till grund för kalkylema bland olika teoretiker området, bl.a. registrade
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i surveydatafelkällorhittatintehar jaginköpsmängder. Däremot omresonemang
och för deresultatberäkningamasförkonsekvenseroch deras resonemang som

forskarnasammanhangbör i detta nämnastill. attupphov Detharresultaten gett
kon-uppgifterundersökningenstolkaförvarnadeRUSgenomförde att omsom
a.a..Svensson,Nilssonkonsumtionsdatafaktiskakonkreta,sumtionen som

konsumtionsin-föralkoholårskonsumtionenuppgifternakallarDe renavom
Sålunda finns detkategoridata.endastuppgifterdylikaredovisarochdex som

hänsynspecifikttotalkonsumtionsmodellengranskning tavidskälstarka att aven
kvalitets-systematiskanämligenresultat,till funnaförklaringaralternativatill

alkoholområdet.survey-dataibrister
andelenregel fokuseratitotalkonsumtionsteoretiker stor-fjärde hardetFör

och intekonsumenternafraktionerellerdefinitionergivnaenligtkonsumenter av
undersök-finnsdetEftersomkonsumtion.genomsnittligastorkonsumenternas

deras kon-prevalenssåväl alkoholistemasuppgiftervissamedningar somom
kon-högmedindividerjämföra extremtmöjligheterdetsumtion, attöppnas en

uppgif-medtotalkonsumtionsteoringrundadeundersökningarenligtsumtion
slag.förstnämntundersökningarvidframkommitter avsom

Undersökningsmaterialet
antalmeta-analys, krävsdenna,studie ett stortgenomföraFör att ensomen

Olikastatistisk enhet.endastudievarjeeftersompopulationer, representerar en
förfogande3. Jagtill mittmaterialställtharopinionsinstitutforskare och genom-

tabell-tabell Iisurveymaterialgrundval 17 presenterasstudienförde somav
1-6,undersökningar nrriksrepresentativaåttafinns det17Bland dessabilaga.

representativaavgränsade,134 geografiskttillsigriktarFyraoch 17. men
bland dessa, 12,material ärEtt10 och 12.befolkningen nri nrsegment

sjukvårdsområdegeografisktsampel försystematiskt segmentvisserligen ettett
jämförelser medunderlättaföråldersfördelningrektangulärdet har att enenmen

årgångama. Femäldredenågotalkoholistpopulation, överrepresenterar avsom
två tillnämligensocialaspecifikasig tillriktarstudierna aggregat,analyseradede

ianställdatill de16,ochuniversitet 9 ettnrolikauniversitetsstudenter en
sjukvårdsbiträ-sjuksköterskor ochrepresentativ förstudieföretag 11, ärnr en

ochförurvalsfraktion män ärmedurvalstratifierat större15,den nr enett en
sigundersökningarna baserarSverige. Tioitvillingarför äldrerepresentativ av

två intervju-intervjuer. Förpersonligaövrigade13-17,6-10,enkäter nr av
läkarundersökning medmedsambandiintervjunskeddeundersökningarna en

bortfalletundersökningarna äroch 12. Förllblodprovstagning nrbl.a. tre av
bortfalletvarierarstudierför tio10 och 17,40 nröverstigeroch procentstort

11,10-15 nruppgår tilldetstudierför fyra procentochoch 30mellan 20 procent
15.12,13 och

surveyundersökningarexpertisgenomförtsharundersökningarnaAlla av
täckningsgradenstudie.ingår Avi Skogs attalkoholforskning. En,ocheller nr
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döma, dvs. respondenternas genomsnittliga uppgivna alkoholkonsumtion i pro-
den genomsnittligt försåldacent alkoholmängden invånareav år15 och äldre,per

har den med 43 mellangod kvalitetprocent studierna 1-4 har 75en procentnr
och 5 har 28 för de övriga icke-representatiprocent, befolkningsstudiemanr ärva
det för vanskligt beräkna täckningsgraden.att

En undersökningarna, nämligen 12, bedömer jagav exceptionelltnr vara av
god kvalitet dåoch inte bara i jämförelse med alla övriga 16 här ingående studier.
Den genomfördes i samband med utförlig medicinsk undersökning i kliniken en
inkluderande blodprovstagningar och har bortfall på endast drygt 10ettm.m.

Den undersökningprocent. äldre tvillingar omfattaderepresenterarsom personer
vid intervjutillfället 1967 mellan 42 och årsom 81 gamla. Eftersom jag intevar

ville ha alltför överrepresentation åldringarnasstoren dryckesvanor har jagav
vid alla de analyser avsåg konsumtionsuppgifter tagit bort samtligasom respon-
denter då 60 gamla eller äldre.som var

De 17 presenterade studierna sträcker sig tidsperiodöver drygt 25 åren av
1967-1992 under vilka alkoholkonsumtionen enligt försäljningsstatistiken va-
rierat med drygt liter alkohol invånare år15 och därutöver.en Motsvaran-ren per
de värde respondent i de olika exkl internt bortallper varierar däremotsurveys
i de representativa studierna med 4,7 liter för ochmän med 2,6 liter för kvinnor.
Förhållandet vissa studier inte representativaatt är har för de här aktuella fråges-
tällningarna ingen betydelse,större eftersom viss systematik har tillämpats viden
alla urval och inget urval har varit selektivt i den bemärkelsen det inneburitatt att
endast med specifika alkoholvanor skulle täckaspersoner undersökningen.av

En denna frågeställningarstudies medförav surveypopulationersatt storkon-
skall jämföras med alkoholproblematiker.sumenter För detta ändamål har en

population alkoholister analyserats. Denna population urval konsekutivaett av
alkoholpatienter från sjukhus i Stockholm underett åren 1976-1978, det s.k.
KARTAB-projektet vid Karolinska sjukhuset i Stockholm Damström-Thakker,
1990, Uppgifter alkoholkonsumtion samlatshar med hjälp intervjuer,om av
för övrigt genomförda ochsätt med instrumentsamma samma som surveyma-
terialet i studie 12 inom normalbefolkningen. Studie 12nr nämligenutgörnr
kontrollmaterialet för den kliniska population beskrivs. bådahär I undersök-som
ningarna har för kartläggningen alkoholvanoma metoden the last daysav seven
recall dvs. kartläggninganvänts, dag för dag de sju dagarunder föregicken som
intervjun, allt döma mycket effektivatt Alla tillgängligaen metod.av metoder att

alkoholistersmäta genomsnittliga konsumtion problematiska, eftersomär tiden
för intagning klinik kan atypisk alkoholkonsumtionenen kanen vara vara

maximum och kräver läkarhjälpett eller också försöker konsumera mindreman
mängder före läkarebesöket. Den genomsnittliga dagsförbrukningen för denna

uppgår för till 32män och för kvinnorgrupp till 22 alkohol dagligen.ren
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undersökningsmetoderTillämpade
uppgiftmedindividuella dataavidentifieradetillgång tillhaft omharJag

material.allabearbetatjaginneburitharalkoholkonsumtion. Detta attframförallt
minstansadesprimäruppgifterarkiveradedet,medfördefall genomI attett

försökt lösajagharförekomdärvid attfå12. De problemstudieförsorg somnr
sociologen.ansvarigeför studienmed densamarbetei

ochbetydligt lägre männensänalkoholkonsumtion ärkvinnornasEftersom
manliga konsumenter-frånnågot deavvikasåsom tidigare nämnts,vidare, anses

storkonsumtionochmedelkonsumtionrelationer mellangällervadnas
och kvinnor.förgenomförts mänberäkningarmina separatharSkog,1985

mås-normalkonsumtionstorkonsumtion ochmellangränsdragningVarje
erhållerkonsumtionsvärdehögtVillkorlig. Tasmindreeller manbli ettte mer

lågt blir detvärde tvärtom.excessivamedfå individer ettrelativt tasvanor,
för storkon-könsspeciñkmedför gränskonsumtioneniKönsskillnaderna att en

alkoholofta 5internationella litteraturen nämnsdenlämplig. Isumtion renär
definitivtgällervärdestorkonsumtion. Dettaförlägre gränsmereller som en

få kvinnorstudiersvenskaenligteftersompopulationer,manligaförendast
vilkariskvärderingar,svenskaEnligtdennaöverskrider gräns.överhuvudtaget

tvådevaltför kvinnorjagTestaren, harSystembolagetsiresulteratbl.a.
storkon-definitionTestarenenligtoch femfyrahögriskkategoriema som

riskvärderingarför olikatill grundforskningsresultat legatsumtion. De som
kroniskaincidensenmellansambandetberäkningarhuvudsakibygger av
alkohol.bruklångvarigtpankreatit ochlevercirrhos,skador,medicinska av

storkonsumtionkvinnligdefinitionför denna1993. GränsenRydberg m
ellerveckanalkohol i4055veckokonsumtion ängår procentvid meren

hållit mig till denjag däremotFör hardagligen. männenalkohol3,15 ren
5 Cl.nämnda gränsenoftainternationellt

utgångs-populationendatotalkonsumtioncn har inte sällanStudier somenom
fördelning ialkoholkonsumtionensberäkningarpunkt för och avresonemang om
beräkningarfallstudier baserassådanaSåvida det handlarsubstrata. inteolika om

populationenialkoholkonsumenterallablandmedelkonsumtionenallmänheti
population.storkonsumenter iandelentilli relation samma

tvåjagkategorin görsistnämnda avstegundersökning hör tillMin den men
sigområdet har använtanalytikerde andrafrån traditioner flestade av.som

alkoholkonsu-inte baraanalyser,minaijag nykteristerinkluderardet förstaFör
spridningenpåverkarkraftfältsocialahörNykteristema till det avsommenter.

imedelkonsumtionenmednykteristfrekvensenSverige varierarIalkoholvanor.
1991.Björ,Kühlhornriktningförväntadregionala idet planetvarje fall

Attstorkonsumentemas.änstörrerelativtsig därutöverDet rör stor grupp,om en
informationsförlust.medföraskullei analysernademha medinte en

undersökningarsvenskamångaialkoholkonsumtionenVidare bör nämnas att
normal-ellerveckandenunderdryckesvanomagrundval senaste enmäts av

riskerarstudierdessaoch 17. I168-12,undersökningarna l-5, personervecka
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dricker sällan under varjeän vecka klassificerassom nykterister,mer att som
medan i undersökningar alkoholvanomamätersamma grundvalpersoner som

år klassificeras konsumenter.ett Detta kan medföraav avsevärda skillnadersom
i medelvärden baseras antalet konsumenter Kühlhorn Leifman, 1993.som
Också denna bakgrund medelvärdemot respondent betydligtett bättreger ettper
underlag för jämförelser medelvärdeän alkoholkonsument.ett per

För det andra bör storkonsumentemas egenskaper hållas isär från icke-stor-
konsumenters. Eftersom storkonsumentema för relativt del denstorsvarar en av
totala konsumtionen påverkas medelvärdet för hela populationen deras drick-av
ande. Man kan därför med fog hävda det i viss utsträckning bliratt cirkelbevisett

hela populationensnär medelvärde bildar utgångspunkt för skattningen ande-av
len storkonsumenter. För undvika denna svaghet relateraratt jag i alla beräkning-

sambandet mellan storkonsumtion och medellkonsumtionar tillav nomialkonsu-
inkl nykteristers medelvärde,mentemas dvs. till medelvärdet för alla dem som

inte storkonsumenter förär mindre 5män och för kvinnorän mindre 3,15än
dagligen.
För denna sistnämnda strategi talar också funderingar eventuella brister iom

datakvaliteten. Om det skulle så med avvikande alkoholva-attnu vara personer
i betydligt utsträckningstörre normalaän konsumenternor underrapporterar

sin konsumtion, kan fortfarande beräkningar den relativa andelen storkonsu-av
i populationen när liggermenter så låggränsen vid 5 alkohol eller 3som ca

glas vin dagligen och uppgifter konsumtionsmängden för normalkonsumen-om
något så användbara.ter när Medelvärdet för alla konsumentervara däremot,

totalkonsumtionsteoretikemas oberoende variabel, har under dessa villkor fått en
rejäl snedvridning eftersom storkonsumentemas lågaför konsumtionsmängder
har skapat systematiskt underskott i dettaett estimat.

Resultat

Normalkonsumenterna och storkonsumentemas andel
Av tabell 2 framgår det finns skillnad i medelvärdenaatt mellanstor deen
manliga och kvinnliga konsumentema. I regel kvinnornasär medelvärden högst
hälften så Proportionenmännens.stora manliga storkonsumenter varierarsom
starkt mellan olika undersökningar och uppgår i genomsnitt till 7 för deprocent
17 studierna ovägt medeltal, redovisat i tabell 2. Trots tröskeln föratt
definitionen kvinnliga storkonsumenter betydligt lägre förär manligaänav är
deras andel lägre, i genomsnitt den 4är för de 17 studierna ovägtprocent
medeltal, redovisat i tabell 2 varierar kraftigt mellan olika undersökning-men
ar.

En del variationema kan hänföras till olika populationer undersökts.av att
Exempelvis bör undersökning begränsad tillär stadsdel i Stockholmen som en
uppvisa högre medelvärde riksrepresentativett än studie. Vidare kan viss,en en
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undersökningarnaförklarasstudiernamellan attvariationemadelmindre avav
för decapitakonsumtion. Denvarierandeår medolikaunder vargenomförts per

6,01. Den1984och lägst7,lO1979underhögststudiernariksrepresentativa
representativadeförsäkerhetemellertid medberorvariationendelenstörsta av

alkoholkonsumtio-förmätförfarandenolikamaterialetiundersökningarna att
mellanSkillnaderna1993.Leifman,Kühlhornanvändning,tillkommitnen

undersökning-representativakonsumtionsmedelvärdet i deoch högstalägstadet
liter2,5för kvinnornaochrespondentliterdrygt 4 perför männenär perarna

respondent.
mellansambandetanalysför minutgångspunktentidigare ärSom nämnts

medelvärdenatabell 2framgårstorkonsumtion. Det attochnormalkonsumtion av
kvinnligadeochmanligabåde för delägrespridningarna avsevärtoch är

medelvärdenmed dejämförelseinormalkonsumenter sompopulationerna av
konsumtionpopulationernasmed, dvs.storförbrukamauppstår är per respon-när

ungefär 30förkvinnor män procentsåväl förmedelvärden ärDessadent. som
normalkonsumenternas.högre än

samband mel-systematisktfick jagtotalkonsumtionsteoiin ettmedenlighetI
tvåi destorkonsumenterandelenochmedelvärdennonnalkonsumenterslan

norrnalkonsu-fördubblingkaraktärenden attkönsspeciñka avenavgrupperna
storkonsu-proportionenfördubblingåstadkom änkonsumtion avenmenters mer

5.menter
metodenmedelfelså ärhögtharockså estimaten attsig ettvisadeDet att

kunskapergrundvalproportionerkonkretaestimeralämplig för avmindre att
hittadeVidareLederrnann.kritikbekräftar Skogsvilket motmedelvärdena,om

storkonsumenterandelenrelativadenmellanekvationeralternativamångajag
resultat:likvärdigamed i detmedelvärde närmastenonnalkonsumenternasoch

kubiska.ochkvadratiskalinjära,
ekvationen frånhärrörpubliceradeockså Skogdentillämpade somJag av

cl5storkonsumenterandelenestimeraförsampletinternationella attdet stora
medelvär-alkoholkonsumentersallagrundvalalkoholkonsumenterbland av

underrepre-grunduteslötsstudier2populationenkönsblandadei den avden
resulterade ikalkylOckså denna15.ochkönsgrupp, ensentationen nrav en

proportioner.faktiskaochförutsagdamellanöverensstämmelsengod
medelvärdetochstorkonsumenterproportionenmellanrelationenBeträffande

trendentotalkonsumtionsteorin,sålundabekräftadesnormalkonsumtion menför
likhetendenmedmodellermatematiskaolikamedsambandenbeskrivakunnaatt

iögonfallande.för slumpenlämnadedesinsemellan stort utrymmeett varatt
positivtsystematisktfinnsdetsålunda ettSammanfattningsvis kan sägas att

storkonsumen-andelenochkonsumtionnorrnalkonsumenternassamband mellan
användaskalkylemadetsåpreciserbart sättintedet attbefolkningen, äri attter

ochkvinnorförutsattoch,populationer,enskilda attiutfalletfå förutsägaför att
förelig-skillnadersystematiskaolika,alkoholvanorsina attintemän rapporterar

utseende.sambandetsbeträffandekvinnorochmellan mänger
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storkonsumentemas konsumtion

Både för de kvinnliga och de manliga undersökta populationerna enligt tabellär
2 storkonsumentemas medelvärden relativt lika oberoendeoch nomialkonsu-av

medelvärden det finns faktisktmentemas icke-signifikant negativtett svagt
samband mellan tvådessa kriterier såväli de manliga de kvinnliga popula-som
tionema.

Variansanalyser icke-parametiska visade inga signifikantasamt skillna-tester
der mellan de redovisade medelvärdena för storkonsumenter sig i de kvinn-vare
liga eller manliga populationerna.

En förklaring till mina resultat skulle detta skulle kunnaattvara, samman-
hänga med olika mätförfaranden har tillämpatsatt vid olika undersökningar och
populationer.

För granska detta kanatt reda på, vilka resultatargumentet taman surveyun-
dersökningar med olika fårmätmetoder områdeni med olika alkoholistfrekvens.
Sveriges storstadsregioner Storstockholm, Storgöteborgtre och Stonnalmö skil-
jer sig från de övrigaavsevärt svenska regionerna vad gäller morbiditet i lever-
cirrhos enligt slutenvårdregistret, tabellse

åttaI de riksrepresentativa materialen i mitt urval har jag tillgång till respon-
dentemas bostadsort och kunde dela materialet i motsvarande regioner. Efter-

antalet individer inte skulle blir tillräckligt i vissa har jagsom stor slagitsurveys
ihop studie 1-4 till enda urval efter variansanalysett intestort visade någraatt en
signifikanta skillnaderna. Det frågan fyra konsekutivaär undersökningarom
under period år,fyra genomförda med identisk formuläretten av av samma
SIFO. Undersökningar med högst manliga5 kvinnliga storkonsumenter iresp
någon region har jag uteslutit nr 13 och den kvinnliga populationen i studie 5.nr

Resultaten återges tabelli I alla finnspopulationer det signifikanta skillna-
der i förväntad riktning vad gäller nonnalkonsumentemas alkoholvanor: de
dricker i storstadsregionema. För storkonsumenter föreligger däremot intemer
sådana tendenser. Endast i undersökning finns det signifikant skillnad,en en men

gården inte i förväntad riktning innebär storkonsumentema utanförutan att
storstadsområdena i denna undersökning dricker mest.

Den relativa andelen storkonsumenter tenderar enligt denna analys i alla sju
populationerna istörre storstädema. Skillnadernaatt dock inte alltidärvara
signifikanta.

Mina resultat talar olikheter i mätmetoder mellanmot deargumentet, olikaatt
undersökningarna skulle för den relativa likheten i storkonsumentemassvara
konsumtion. brister i datakvaliteten. En de redovisadedel skillnadernastor av
mellan populationerna bygger, tidigare inte skillnadernämnts, i de faktis-som
ka alkoholvanoma instrumenteffekter, olikadvs.utan metoder samla inatt
data alkoholvanor. Det kan tänkas två mekanismer kan skapa likforrnig-om att en
het i med hög konsumtion.grupper

Resultatet, ökning andelen storkonsumenteriatt de alkoholintensi-en av mera
populationerna visserligen leder till ökad andel storkonsumenterva inteen men
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utgår i sinSkogöverraskande.sigmedelvärde t.ex.derasökningtill ter somaven
alkoholistemasfrån föreställningenskrifter atttidigare me-analys i hans t.0.m.

samtidigtmedelkonsumtionlandsmedsystematisktvarierardelkonsumtion ett
storkon-dessablandalkoholister extremgrupphan representeraratt enansersom
utgick iLederrnannSk0g,19832.lågkonsumtionsländeriåtminstonesumenter,

bådetillledermodellfråntillväxtproportionellsina somenenresonemang om
konsumtion. Detderasökningochstorkonsumenterandelenökning avenaven

indike-intevilketmodell,matematiskahanskonflikt medemellertid istårsenare
genomsnitts-ökandemedmedelvärdestorkonsumentemasnågon tillväxt avrar

befolkningen.ikonsumtion
blir detekvationertotalkonsumtionsmodellensnämligenTillämpar man

med-förutsägertotalkonsumtionsmodellentillväxtmodelldenuppenbart att som
ökningsystematiskingenstorkonsumenter,andelenökning avför menaven
analysskrifter iockså sinautgår iSkogmedelkonsumtion. omderas ensenare
1993.förhållande Skog,från dettaexplicitkonsumtionsfördelningens svans

beskriv-rimligtotalkonsumtionsmodellentänkaskandet förstaFör att ger en
medelkonsumtio-förändringarvidstorkonsumenterblandskeendenning avav

intekonsumtionen nämn-ökardennainomandelDeras växer, gruppmennen.
värt.

storkonsu-blandkonsumtionsvärdenafaktiskadetänkasandra kandetFör att
de datadvs.konsumtionsökningar,för att somlämnar utrymmestortettmenterna

högområden medikonsumtionstorkonsumentemasangående respredovisats en
därmedochverklighetenbildbristfälliglevercirrhosmorbiditetlåg avger en

Underrap-observationer.på dylikabaseratsmodellermatematiskaockså de som
detdilemma.tidigarealkoholkonsumtion nänmts, stortettär,porteringen somav

definieraskulturgivenalkoholkonsumtion ihög somfullt tänkbart,är att en
inför siggällervadlikformigtsigbeter attstorkonsumenterochavvikande att

liggakankonsumtionendeldenförträngaintervjuarnaoch ansessjälva somav
ochellerundersökningardelta idetillåtna vägrarkulturelltovanför det attresp

period. Avsig ibefinnereller hontills hanintervjusituation torrarefördröjer enen
frågaintedetområde behöverdömadettaerfarenheter attdokumenterade vara

Lassenius,fylleriförseelserhändelser,konkretafömekandedirekt t.ex.ett avom
varierande alko-starktbeskrivasvårigheterockså handlakan att1974. Det om

beteende-flexibeltidimensionerobehagligaförtränga ettochholvanor attom
storkonsu-screeningvidförtalarerfarenheterInternationella att avmönster. man

faktiskadvs.negativa,falskahälftenfår ungefärintervjuerhjälpmedmenter av
Cutlernormalkonsumentersig mstorkonsumenter presenterar somsom

1988.
likfor-resultatetmed detöverensstämmelsestå iskulleförklaring omDenna

frågeundersök-imätmetoderolikanämligenerhållits,medelvärden attmiga som
debeteendeavvikandefånga in attgällervadineffektivalika menattningar är

ochnormal-förVidnormalkonsumenter. gränsenblandvariationerskapakan
deinnebärvilketunderrapporteringen attiökningstaktentilltarstorkonsumtion
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relativa frekvensema andelen storkonsumenter likainte starkt invalidisera-ärav
de storkonsumentemas konsumtion.som

Det därför intresseär studera bortfalls- och underrapporteringsproble-attav
i de här analyserade populationernamet efter de erhållna medel-samt att se om

värdena för storkonsumentema förefaller rimliga.vara

Storkonsumtionen och bortfallet

Bortfallet i surveyundersökningar problem,utgöra i synnerhetett stort näranses
sociala avvikelser står i blickpunkten. För få frågan detatt externagrepp om om
bortfallets betydelse för uppkomsten underskattning storkonsumenter-av en av

konsumtion och antalet storkonsumenter någraharnas materialenav närmareav
granskats.

En speciellt intressant studie i detta sammanhang 13. Denär genomfördesnr
förundersökning för fastställa strategin för deattsom en surveyundersök-stora

ningar den förra alkoholpolitiska utredningen APU lät genomföra,som RUS
RUS finns med i Skogs urval. Studien publicerades också i APUsett av
betänkande SOU 1971:77. Efter ytterligare metodanalyser ventilerades några år

doktorsavhandling i sociologi Björkman, 1979. Björkmans utgångs-senare som
material bestod slumpurval 000l svenskar,ett sedan slumpmäs-av av vuxna som
sigt delades tvåi hälfter. Den hälften fick postenkät och den andra blevena en
intervjuad. Båda fick identiska frågor. Eftersom enkätmaterialet hadegrupperna
bättre kvalitet intervjumaterialet, gjordesän sedan huvudundersökningen RUS
för APU enkätstudie. ingårDärför endast Björkmans enkätmaterial i den härsom
studien.

Undersökningen intressant två skäl. vidtogsär Det ambitiösa åtgärder förav
hålla bortfallet så lågt möjligt. Bl.a. blevatt de respondenter efter någrasom som

påstötningar inte besvarat föremålenkäten för personligt besök.ett Bortfallet
blev så lågt 13,3 Vidare blev alla respondenter, dvs. bådeprocent. desom som
svarade och de inte svarade enkäten, föremål registerundersökningförsom en

dåvarandei Kungliga Kontrollstyrelsens straffregistersärskilda för fylleri. Den
dominerande anteckningartypen i registret avdömda fylleriförseelser.av var
Därutöver noterades avdömt rattfylleri och avdömd rattonykterhet, kriminalregis-
terbrott hade begåtts under alkoholpåverkan såväl frihetsberövandeochsom som
icke-frihetsberövande åtgärder nykterhetsnämnder. En i prak-genom annan, men
tiken sällan förekommande anteckningar, bestod brotttyp alkohollag-av motav
stiftningen, hembränning.t.ex.

Det andra skälet för undersökningens centrala betydelse huvudundersök-är att
ningen RUS vad alkoholfrågor beträffar i genomfördesprincip med samma
formulär Björkmans. RUS satsade däremot inga extraordinära isom resurser
jakten på bortfallet, det gjordes också här granskning bortfallet imen en av
fylleriregistret. Eftersom huvudundersökningens bortfall uppgick till 20 procent
kan information erhållas vilken betydelse lågtmycket bortfall har i relationettom
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alkoholmissbrukare vidnågällerdetbortfallnormalt närtill att survey-ett mera
undersökningar.

och242individer,503 mänenkätstudien bestodförurvalsramBjörkmans av
tillbland kvinnorna13,6 ochtillbortfalletuppgickBlandkvinnor.261 männen

gånger registrera-fleragång och 319503 individerdessa13,3 Avprocent. envar
de regist-populationen. Entillsammans 5alkoholmissbruk,de för procent avav

blandregistreradeandelen männenvilket innebärkön,kvinnligtretade attvar av
säkerställ-statistisktförekom ingamålpopulationen. Dettill 8uppgick procent av

bortfallet imellanmissbrukareregistreradeprevalensenskillnader ida surveyn
svarande.deoch

Svensson,Nilsson1289urvalsramenhade i mänHuvudundersökningen
Prevalensenmissbrukare.registreradeprocent6,2101dem1971. Av var

och iblev 4,5svarandemanligadebland procentmissbrukareregistrerade
skillnad innebärsäkerställdastatistiskt attDenna12,3bortfallet enprocent.

femsåsom bordeRUSbortfallnormaltmed tappaundersökning stort en avcaett
två fem.selektivtintebortfalletmissbrukare när är tapparregistrerade avmen

regist-8huvudundersökningenföri urvalsramenkvinnorna1557Bland de var
svarande.bland debortfallet och 4i4dessamissbrukare. Avrerade varsom

problemet hatycksHär19,9kvinnopopulationeniBortfallet procent. sammavar
missbrukare.registreradefå kvinnor ärstorlek hos männen, mensom

problem. Demindreändåbortfallet äruteslutasdock inte ettkanDet att
konsumtionsnivån skullepå,intetyderpublicerade i RUS attuppgifter ärsom

speciellauteslutasdärför intekanstudie. Det attBjörkmansilägre änvara
atypiskainår storkonsumenterendasttill,nå bortfallet lederåtgärder attatt man
karaktä-Lasseniusrespondentenstrategi hosocheller utlösersituationer somen

1974.Lassenius,passivform vägranriserar avensom
består14,studiebortfalluppgifterexempel med ärEtt avsomnrannat om

år, det81mellan 42 ochundersökningsåret 1967vidsamtliga tvillingar varsom
blevtvillingspopulationendelenmanligatvillingsregistret. Denäldres.k. av

mittenfylleristraffregistret tilliförekomstundersökningföremål för avomen
lång siffrornavisarsåobservationstiden ärEftersom1970-talet. snararepass

i207de 9Av männenprevalensen.livstidenundermissbruk änincidensen av
hade6,4någon anteckning:14,4 procentsammanlagthadeurvalsramen procent

minst femoch 3,5fyra0,7två, 1,5 procent2,8 procentprocent treprocenten,
25,6blevenkätundersökningenför procent,bortfallettotalaregistreringar. Det

belastadedeFörbortfallet 34registrerade mestbland de procent.varmen
bortfallet 47blevregistreringar,fem procent.minstmeddemissbrukama,

bortfallet iiproblematikeröverrepresentationresultatLiknande survey-avom
1988.Andersson,studier t.ex.i fleraundersökningar har rapporterats

de l7Endasteffekt.snedvridandeha trebortfalletTotalt avsett ensynes
10-15storleksordningenbortfall iharmeta-analysenden härstudierna i ett

negliger-missbrukareunderrepresentationenstorlek gördvs. avprocent, somen
erhåller20-35bortfallsfrekvensema, procent,normalade enbar. Vid man
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systematisk underskattning och i synnerhet vid bortfallsfrekvenser 40över pro-
nr 6 och 17 substantiell delcent missbrukarpopulationen.tappar man en av

Eventuella snedvridande effekter bortfallet sålunda viktig faktorärgenom en
giltigheten de modellernär skall bedömas relaterar storkonsumtionen tillav som

medelkonsumtionen och endast bygger på surveydata med relativtsom stora
bortfallsfrekvenser. förhållandeDetta kan emellertid inte förklara, varför kvalita-
tivt utmärkta studier med negligerbart bortfall redovisar konsumtions-ett samma
mängd för storkonsumenter studier betydligt lägre kvalitet och medsom ettav

bortfall.stort
kanDet därför inte uteslutas, åtgärderextraordinära för minska bortfal-att att

let inte leder till valida resultat, kompenseras ökad underrap-utanmera genom en
portering.

Registrerat missbruk och konsumtionsuppgifter
Framförallt i forskningen från USA har hittat skillnader mellan kliniskastoraman
alkoholister sådanaoch i surveyundersökningar klassificerats storkon-som som

både vad gäller rapporteringen alkoholrelateradesumenter problem och alko-av
holvanor. Sålunda rubricerar Room han sammanfattar ochnär redogör för förhål-
landena på området förhållandena detta tvåde världarna alkoholpro-som av
blem, Room, 1977. Bl.a. visar enligt Rooms undersökningar endastegna en
mycket liten andel respondenter från surveyundersökningar mindre 1änav
procent dryckesmönster liknar det alkoholisterett i kliniska populatio-som som

uppvisar.ner
Undersökningar det registrerade missbruket belägg för, registreradeav attger

alkoholmissbrukare mångahar sociala problem många återfalloch i alkoholrela-
terade problem Collet 1968. Risken, hitta normalkonsumenter iattm
populationer med fler nykterhetsanmärkningän i fylleriregistret emellertidären
liten Kaij 1960. SålundaL; drar försiktiga bedömare vid estimeringar av preva-
lensen socialt belastade alkoholister mellan alkoholismgränsen och icke-av
alkoholism vid två registreringar och fårisken många falska negativa itar att
mått baseras denna definition Lassenius, 1972, medan andra användersom
det års1944 nykterhetskommitténs tillämpade missbruksbegreppet som base-av

på enda registrering kriterium för alkoholistklassifikationras en som
Bohman,l978.

Mot denna bakgrund det intresse studera,är vilka konsumtionsuppgifterattav
registerade alkoholmissbrukare lämnat i de material analyseras här.som

Det finns nämligen uppgifter frekvensen nykterhetsanmärkningar förom av
intervjuade respondenter i studierna På13 och 14. grund den registreradeattav
andelen kvinnor så liten i studie 13 ochär okänd för studie 17 begränsasnr nr
denna analys till endast Av de totalt 20 registrerademännen. i studiemännen nr
13 ingen respondent nykterist eller ingick i det interna bortfallet. Medelkon-var
sumtionen år alkohol varierade i förväntad riktning: för de ickeper av ren
registrerade den 315 cl, för de 17 respondenterna med registrering 427 clvar en
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Utifråncl. kriterietregistreringar 11592med minstrespondenternaoch för de 3
flera registrer-respondenterna medtvåemellertid destorkonsument treavvar

under 5 cldag fastkonsumtionsmängdnegativa, dvs. defalskaingar uppgav en
klassiñcerad. dekorrekt Avmedanstorkonsumenter,förmodligende varenvar

storkon-klassificeradrespondentendaanmärkning,hade17 somenvarsom en
fyllerister omkringundersökningar16 borde enligtövrigaBland desument. om

negativa.falska5-10 vara
popula-sönderintervjuatämligenenkätundersökning med14,För enennr

42-59-åringar depopulationen1967undersökningstillfälletbestod vidtion av
eftersom konsum-också analysdennauteslutitsår äldre har60 och ursom var

svaradeFörhållandena för deregisterdata. mäntillskall relaterastionsdata som
framgår tabellkonsumtionsfrågoma 5.av

lågtilltillbakafunnitkan haalkoholproblematiker vägenvissaTrots enatt
nykterhetsanmärkning-5med minstblandåtminstonekonsumtion är personerna

1974.Lassenius, Iicke-storkonsumenterlåg hittasannolikheten att surveymn-ar
så lågrespondenterdessasåsom redovisadedendersökningar rapporterar en

alkoholdricker 5demdrygt 5 änendastkonsumtion procentatt merav
storkonsumenter.i kategorinharrmardärigenomdagligen och

avvikande alkoholva-medsålunda sannolikt,förefallerDet att personervara
de iandrakonsumtionvisserligen änstörre attrapporterar personer menennor

drickandet.excessiviteten iredovisarregel inte
sannolikhetenförhållande kan är störretill dettaförklaringarnaEn attvara,av

under derasinträffardennaundersökningmednå respondenterdessaatt omen
påträffas,de, deochproblemperioderderas närundernyktra perioder attän
fokuserarmätmetodenspeciellttillfället nyktra närde förrapporterar vanorna,

ytterligare förklaringsju dagama. En ärdedrickandet under attsenaste en
kan betecknassociala problemmedförintervjusituation som en spe-personen

känsligaskall lämnaeller haneftersom honinteraktion,asymmetriskciellt upp-
riskernanågot gengäld. borde ökarfå i Dettaokänd instansgifter till attutanen

avvikande beteende.rapporteringbristfälligtill av
alkoholva-excessivaunderrapporteringselektivSammanfattningsvis kan av

irelativa konstansenförklara denbetydelse förcentralfaktor attavnor vara en
sig grundvalkanstorkonsumenter,för väntamedelkonsumtionen avsom man

surveyundersök-de svenskaenligtbekräftatstotalkonsumtionsmodellen och som
ningarna.

alkoholisterStorkonsumenter och

för tolkningenmodellerrimligainte hittasyfteTotalkonsumtionsteorins är att av
fördelningenfå kunskapersurveydataalkoholkonsumtionen enligt attutan om
nå syftedettasamhälle. Förialkoholvanomade faktiskadiffusionen attoch ettav

central roll.alkoholvanorfå kunskaperföralternativaspelar vägar att enom
alkoholism,kompletterandealternativa eller vägen ärdenförNyckelbegreppet

alkoholproblem.förhjälpfår sökerflestadedvs. den diagnos personer somsom
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Det kan tänkas kunskaper och derasantalet alkoholisteir dryckesva-att om om
kan kasta ljus konsumtionsunderskottet i surweydata och betydelsenövernor om

denna felkälla för totalkonsumtionsteorins budskap.. Detta underskott varierarav
starkt mellan olika surveystudier. likaDet i allmänhetem ellerär större änstort
hälften faktisktden konsumerade alkoholen. Såsom analyserna inomav ramen
för vissa undersökningar i detta material visade medhar excessivapersoner
alkoholvanor betydelse producenter umderskottet norrnalkon-större änen som av
sumenter.

främstFörst och bör någotalkoholism inte enhetligt begreppnämnas att
möjliggör skarp ingåravgränsning. Excessiva alkolnolvanor i definitio-som en

det finns ingen kvantifiering dessa i definitioner. Detgâängse ärnerna, men av
svårigheterindividernas kontrollera alkoholvanorma det centralautgöratt som

kriteriet i moderna definitioner t.ex. DSM-IH eller i WVHO:s Alcohol Depend-
Syndrome.ency

genomgångSkog redogör i sin totalkonsumtionsnnodellen övertygan-ettav
alkoholistbegreppet.de för flexibiliteten i uttgångspunktHans i övrigtsätt är att

antalet storkonsumenter betydligt antalet iidentiñerade alkoholisterär större än
återfinnsSkog, 1975 och alkoholistema i den svanstippen kon-att ytteersta av

sumtionskurvan. alkoholistprevalensemHan visserligen mindre iatt ärmenar
lågkonsumtionsländer omkring konsumtentema1 i högkonsum-änprocent av
tionsländer omkring 5 konsumenterna alkoholisterprocent attav menn gruppen
relativt mindre känsliga för förändringar i alkohollpolitikenär medänsett grupper
mindre excessiva alkoholvanor Skog,19832.

svårt ställning Skogs antagandenDet till dien här punkten. finnsär Detatt ta
vårdenalkoholistfrekvenseninga uppgifter inom oceh sannolikheten för iden-om
myckettifikation lika boeroendealkoholister förmodligenär alkoholistpre-av av

myndigheters och ambittioner.valensen olika resursersom av
ochenligt uppgift selektiva rellevantaDen min minst undersökningen imest
EssenMölller,Norden den s.k. Lundbyundersökningen 1956;är Hagnelh 1968;

Öjesjö, 1983. Ett svenskt samhälle Lundby blevmed det fiktiva naamnet noga
undersökt psykiatriker vid olika förekomstentillfällen hölev alko-och bl.a.av av
holism utredd den psykiater fáltarbetet diagnostisera-genomfördeattgenom som
de respondenterna. Undersökningen Dels därförunik flera densätt.är att
praktiskt bortfall dels några fåfáltarüaetetär genomfördestaget utan experter.av
Av döma förelåg förhiållande mellan undersök-reciproktrapporterna att ett mera
ningspersonema och den läkare åstad-fältairbetet kangenomförde änsom man

frågeundersökningar.komma i normala
frånModerna resultat Lundbyundersökningen fråm screeningen 1972 avser

dessvärre endast manliga alkoholister.
Av den undersökta kohorten år952 sscreeningen 25 ochvidmänav varsom

äldre klassificerades totalt 90, dvs. 9,5 alkkoholister. deladesDessaprocent som
Öjesjöin i missbrukare gränsfall ggäller alkoholism,vadtre guppar, en grupp a

bestående12 3,3 kohorten, alkoholberoendeprocenta s av av en gruipp som
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alkoholisterkroniskakohorten och slutligenomfattade 2,8 procent gruppenav
6,2två sistnämndakohorten. Deutgjorde 3,4 procent,procent grupperna,avsom

Lundbydömamedicinsk mening. Avalkoholister i ärattutgör rapporterna
landsbygsförhål-genomsnittsförhållandennågon storstaddefinitivt inte utan resp

återspeglas i studien.landen
Öjesjö identifieradeockså mån alkoholisteri vad dessa 90undersökte somvar

vårdsektom, sociala sek-inom deninom den medicinskaalkoholproblematiker
samtliga 90 alkoholisterför trafiknykterhetsbrott. Avkriminalregistretoch itorn

mening kända.medicinsk 47de 59 alkoholistema i69 identifierade och varavvar
mening tillalkoholister i medicinskidentifieradeSålunda uppgick prevalensen av

manliga befolkningen.den5 procent vuxnaav
Lundby-undersökningarnascreening-metodmedUndersökningar änen annan

frånstudie 1970-71 2 283representativlägre resultat. En personer avseen-avger
åldrarna 18-65stad iexklusive Stockholmsi Stockholms lände befolkningen

ettårsprevalensen alkoholism.avsåg estimeraår bortfall procent bl.a.12 att av
föroch diagnostiseradefick inbjudna till klinikenblevUndersökningspersonema

och kvinnor-åkommor. klassificerades 4,8Avolika psykiska männen procent av
befolkningen.denalkoholister dvs. totalt 3,11,4 procentprocent vuxnaavna som

också gränsfall. de publice-fråga dvs. Avinkluderar missbrukare,Diagnosen i
tillfrågade alkoholistema registre-förnekade 15 derade data döma procentatt av

alko-proportion förmissbruksanmärkningar och motsvaranderade utanpersoner
tillfrågade. Halldin, 1984.41holdiagnos uppgick till 34 procent av

daglig konsumtiontvå storkonsumtion, 5kriterierSkog använder ett
till RUS studie 13förundersökningendaglig konsumtion. Omoch 10ett

så uppgår där, liksom i den andrastand-in för i Skogs urvalanvänds RUSsom
storkonsumenter med 5studie 6, prevalensensvenska studien i Skogs urval av

10-cl-storkonsumentermanliga sidan till 4 Föreller den ärprocent.mer
Storkonsumentprevalensen i de 8Omotsvarande prevalenser 1 procent.resp

påuppgår manliga sidanmin studie denriksrepresentativa undersökningarna i
tillsammanlagt 4 lprocent procent.resp

skullesålunda identifierade alkoholisterfinns inget stöd för antagandet,Det att
till andra under-fördelningens svanstipp hänsyni närutgöra tasextremgruppen

så det finnskonsumtion. detsökningsmaterial intervjudata Snarare ärän attom
surveyunder-storkonsumenter enligtbefolkningen det finnsfler alkoholister i än
förhållandenräknas med. Dessas.k. gränsfall skallsökningar, i synnerhet om

kännetecknasbygga datatotalkonsumtionsteorinvisar ettatt avsomsynes
påtag-förorsakat delsalkoholkonsumtionpåtagligt i rapporteradunderskott av en

systematisk underrapor-alkoholproblematiker delsunderrepresentationlig enav
excessiva alkoholvanor.tering av

storkonsu-också alkoholisters ochanledning jämförafinns emellertidDet att
vetenskapliga litteraturensaknas det i denalkoholvanor. Dessvärrementers me-

analysersammanställningar ochsystematiskaorienterade artiklartodiskt samt av
funnit i littera-konsumtionsuppgifter jag haralkoholisters alkoholvanor. De som
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finns sammanställda i tabell frånDels härrör de tabellturen Skogsen som
påsammanställt grundval litteratursökningar, fråndels nyligen publiceratettav

WHO-projekt, dels kommer frånde andra projektpublicerade jag hittathar isom
litteraturen. dessaAv uppgifter döma måste räkna med det sigatt rörattman om

någonstansgenomsnittsvärden mellan 15-35 dagligen, dvs. betydligt högre än
medelvärdet för manliga storkonsumenter konsumtionmed daglig minst 5 cl,av
där medelvärdet ligger kring 8 cl.

måsteDet emellertid framhållas, alkoholisterna alkoholvanor ofta bliratt
kartlagda vid intagningen i behandlingsmiljö, de befinner sig i atypisknären en
situation och deras drickande högt. sålundanär De sannolikt denär genom-är att
snittliga alkoholistens kontinuerliga dagskonsumtion ligger i den undre kanten

de redovisade värdena. Detta visa bl.a. norsk undersökning med uppfölj-av en
ningsintervjuer, där intervjuarna vid intagningen resulterade i betydligt högreett
värde de 4 uppföljningsintervjuema Samtidigtän visade studien emellertid också

de frånuteblev uppföljningsintervju såvidavisade, återkomdeatt vid ettsom en
tillfälle, konsumtionsuppgång destörre övriga Skogän Duckert,senare en

1993.
De genomsnittliga tvåvärdena de detta uppföljda populationernasättav

redovisas ävenledes i tabell Den egentliga alkoholistpopulationen, påuppföljd
detta lågthade mycket medelvärde 10,5sätt, dagligen.ett

I de 8 representativa studierna i denna studie uppgick genomsnittskonsumtio-
för de 5 drack bland konsumenterna till 8,1 i dagligen,procent mestnen som

för de 4 drack 8,9 cl, för de 3 drack 10,1, förprocent mest procent mestsom som
de 2 drack till slutligen12,1 och för fördelningens 99:e decilprocent mestsom
16,4 cl, dvs. den percentilen dricker mindreöversta kanän sig enligtväntaman
typvärden för alkoholistpopulationer.kliniska

Att alkoholkonsumtionen alkoholisterhos förmodligenmäta svårareär förän
norrnalbefolkning. Därför olika mätförfaranden troligen diffe-ännu störreen ger

i redovisaderesultaten de intervjuresultaten iän nonnalbefolkningen, bl.a.renser
det faktum, intagningen i systematiskt kanklinik samspela medattgenom etten

tillstånd.atypiskt Eftersom undersökningen kontrollmaterialet till13 ettvarnr
patientstudien och respondenterna intervjuades med instrument detärsamma
befogat fokusera dessa två material. Indelade enligt den uppgivna konsum-att
tionsmängden deunder sju dagarna har genomgåendemåttdetta använtssenaste
för årskonsumtionenestimera materialen såvälredovisas för bådaatt medelvär-
dena för den aktuella dagliga konsumtionen den dagliga konsumtionenförsom
under period konsumtionennär högst. normalmaterialet blevTrots atten var som
föremål för utförlig hälsokontroll uppvisaralkoholkliniken, endast deen en av
200 manliga respondenterna det medelvärde individerna i patientrnaterialetsom
uppnår, tabellse

Det bör det i normalmaterialet betydligtfinns starkare tendensnoteras, att en
till differenser mellan drickandet under den aktuella veckan och drickandet under

dryckesperiod i det kliniska materialet.änen
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underalkoholistmedintervjusannolikhetenminstyrkerDetta attatttes enen
Ålåg.relativtsurveysituationerstånd itill ärvåt period kan kommarelativten

populatio-i kliniskadrickandetuppgifterpå,det teckenfinnsandra sidan att om
proble-inträffarklinikintagningen i näreftersomatypiskt höga,kan envaraner

störst.är sommen
alkoholistpopulatoner,förmedelvärdenafaktiskadock de attvisarTotalt sett

för storkonsumenter.delångt högremedelvärdena änär
hasurveymetodikeninriktadekonsumtionendimensionelltDen synes en

med hög konsum-identifieraförsensitivitetochspeciñcitetbristande att personer
därförkangivna. Detkartläggningförhållanden för äroptimalation, även enom

endastsurveyundersökningariförsökuteslutas,intedessvärre att genomatt
fånga intillförlitlighetacceptabelsånågotkonsumtionsmått med närdirekta

misslyckas.dömdakanstorkonsumtionen attvara
enligtgraderadebliralkoholkonsumenterinnebärmedicinskaDet synsättet att

kategorin.i denalkoholisterkroniska grövstamedmultidimensionell skalaen
på grunddimensionernaendastAlkoholkonsumtionen representerar somen av

mättillfállet. Deaktuelladetlåg hög videllerspeciellperiodicitet kan varaav
kontrollera dennasvårigheterrespondenternasberördimensionerna attövriga

psykologiska konse-sociala ochmedicinska,alkoholrelateradeochkonsumtion
både på detmått användspräglar dedrickandet. Detta synsättkvenser somav

förekomstengällerdetepidemiologiska planet när mätadet attkliniska och av
befolkningen.alkoholism i

utvecklaralkoholkarriärerundersökningarlongitudinellamedsambandI om
problemförekomsten1983, attVaillant samtillustreraroch att summan avav

alko-allvarlighetsgradenföravgöranderegistreringarochproblem ärantalet av
endastproblem t.ex.bestämtallvarlighetgradenoch inteholism ettavav

endimensionelladet synsättet.sin skriftkritiserar ikonsumtionsmängden. Han
mellandiskussionerreferera dearbeteför dettaöverskridaskulle attDet ramen

litteraturen.publicerats iforskareorienterademedicinsktsociologiskt och som
multidimensio-måttinnehållasurveyundersökningarmåsteFörmodligen av

nuvarandedemedtillkommaCAGE för rättaellersåsom MASTnell atttyp
kvalitetsbristema.

låga. Läggerdefinitivt förförefallerstorkonsumenterförMedelvärdena vara
uppskattningsvis denharalkoholistprevalensenförhållandet, stor-därtill attman

så liggersurveyundersökningen,enligtstorkonsumenterprevalensenlek avsom
storkonsu-oflexiblamedelvärdettillmed hänsyndetill handsslutsatsen nära att

faktiskaåterspegla deintesurveydatasvenskadei enligtmentpopulationema
perkapitakon-för ökadtillväxtmodellockså, deninnebärförhållandena Detta att

verklighetenpå, inte baraförenklarvilartotalkonsumtionsmodellensumtion, som
också den.förvriderdenattutan

sålundabörriktningfelkällomasminautgångspunkt förMed omresonemang
medstarkarekorrelerarkonsumtionsmängdenochprevalensstorkonsumentemas

storkonsumtionsteo-medelkonsumtionen ängivetvisochnorrnalkonsumtionen
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rin upphov till Alternativt kan det tänkas, storkonsumenter efteratt tro. attger en
tids drickande får kontrollproblem och perioderväxlar mellan med högextremt

lågoch konsumtion förhållande ingårett bl.a. i de modernaextremt defini-som
tionerna alkoholism, så årsmedelvärde lågtrelativtblir och kanske lägreatt ettav

tidigare. Det skulle innebäraän sociologisk homogenävenattsenare en popu-
lation inte det vad gäller alkoholvanoma och förutsättningarär deattav personer

totalkonsumtionsmodellen vilar på, bräckliga speciellt för den centralaärsom
variabeln.

Totalkonsumtionsmodellen och alkoholpolitiken
Totalkonsumtionsmodellen ocksåanvänds för förklara sambanden mellanatt
konsumtionsökningar och skador. I detta avseende kommer min kritik inte i
konflikt med totalkonsumtionsmodellen, det minär tvärtom,utan attsnarare
tolkning faktiska förhållandenade det lätt begripligt, varför ändringar igörav

Ävenmedelkonsumtionen omedelbart ledsagas ökad skadefrekvens. detav en om
skulle övergången frånfallet storkonsumtion till alkoholism ledsagasattvara av

minskad årskonsumtion och variationer mellan alkoholintensivastörre ochen
sånyktra perioder torde konsumtionsökningar i befolkningen ökar rekry-mera

teringen till denna beskrivningarI totalkonsumtionsmodellen i populär-grupp. av
vetenskaplig form ofta ingendras skarp mellan totalkonsumtionsmodellengräns

effekternaoch restriktiv alkoholpolitik den svenska, nämligen attav en som en
efterfrågapriser och restriktioner förändrad eller tillgänglighet lägregenom ger

konsumtion och lägre skador Olsson, 1990. Denna måsteaspekt i en mera
frånvetenskapligt orienterad skrift skiljas totalkonsumtionsmodellens antagan-

fördelningenden alkoholvanor, för sambandet mellan restriktioner, kon-om av
sumtion inte oberoendeoch skador gäller eller gäller totalkonsumtions-av om
modellen ellerkorrekt, alltför grovhuggen i vissa delar felaktigt.o.m.ger en en

Ävenbeskrivning normal- och totalkonsumtion.sambandet mellan alko-av om
holvanoma sprider sig från storkonsu-teoretikernasätt änett annat tror, t.ex.

till normalkonsumenter, så mellangäller ökad konsumtiondetta sambandmenter
invånare och skadefrekvens. sammankopplingenstörre Eftersom total-per en av

konsumtionsmodellen tvåmed de restriktivandra alkoholpolitikimomenten en
så vanligt förekommande, vill jagär resultat i alkoholpoli-sammanfatta mina ett

tiskt perspektiv.
På faktaplanet visar mina resultat måstehögkonsumentemas andel de faktoatt

mycket totalkonsumtionsmodellens ekvationer vaskat framstörre än ochvara
framförallt deras konsumtion alkoholvanoma iberoende samhälletäratt mer av

framkommer sannoliktsurveydata. förefaller storkonsumenterän Det attsom av
enligt 5 definitionen för och 3,15 för kvinnor fördefinitionenmän svarar en
betydligt del 30 konsumtionen könsgrupp.istörre än procent av resp

Detta ställer storkonsumenter i blickpunkten normalkonsumenterän närmera
det gäller bedöma vilken stårhuvudsakligen bakom de föränd-att vanegrupp som
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någotiakttas vid prissänkningar,ringar i totalkonsumtionen kan t.ex. somsom
också vissa teoretiker hävdat.

Även mina data i utsträckning stöd för den sistnämnda tolkning-större gerom
faktiska bilden förmodligen komplex. Diskrepansen mellan total-denär meraen

förmågamatematiska modell och modellens förutsä-konsumtionens eleganta att
med beskedliga krav precision ochprevalensen storkonsumenter iävenavga

förklara konsumtionstillväxtensgrad modellens möjligheter dyna-ännu större att
uppenbar.mik är

måste framhållas,först och främst deti alkoholpolitiskt perspektivSett attett
påtagliga effekterbelägg för alkoholrestriktioner harfinns goda empiriska att

når antingen direkt al-alkoholrelaterade problemens storlek. Restriktionemade
måhända också nå via kedjere-eller kan de dem indirektkoholproblematikema

åtgärderfrån nätverk. försvagning dessaaktioner nonnalkonsumentemas En av
få effekt, dessa överföringspro-skadegenerande oberoende hurkan endast aven

ut.cesser ser
totalkonsumtionsmodellenstår något i till den tolkningDetta motsats av som

såvisserligennormalkonsumenter skall ställas i blickpunkten. Dethävdar äratt
alkoholkonsumtionengenomsnittskonsumtionen förändrarförändringaratt av

skadeeffektema intemitten fördelningen och minst ii ärmest svansen,av men
årskonsumtionenökning medproportionella till konsumtionsförändringar. En av

årskonsumtiontvå normalkonsument medfördubbling hosliter innebär en enen
förbrukningpå två ökning för storkonsument medliter och 10 procent en enen

åstadkomma betydligt skador i det fallet.20 liter, kan större senaremen
restriktionspolitiken helst borde kompletteras medMitt perspektiv innebär att

åtgärder åtgärder för etableraderiktade storkonsumenter. Att dennamot typav
framgångsrika särskilt utvecklas.missbrukare inte brukar behöver intevara

åtgärder,riktade brukar betydligt dyrareOm storförbrukare änmot som vara
några sistnämndaicke-individbundna restriktionema kan substituera dede s.k. av

fråga tider, där det totala antalet restriktioner skallviktig i utgöraär etten
Även någotenligt mina resultat utsikterna förefallerminimum. vara gynn-om

villenligt alternativa tolkningen totalkonsumtionsmodellen,denän avsammare
hållning.konservativjag rekommendera en

Fotnoter
1 för respondenter med alkoholkonsum-erhöll för sambandet mellan medelvärdetSkog

år med dagligalkohol och proportionen storkonsumentertion i liter m enren per
bland alkoholkon-respektive 10 eller pmkonsumtion 5 eller ps mermer

ekvationer Skog, 1985, 17:följandesumenter s
mlv99m175p50,0028 p10O,OO043resp. .

2 engelskspråkiga förlitteraturen för detTotalkonsumtionsteorin kallas i den mesta
finnasframförallt indikerar det inte tycksdistribution theory, vilketsingle att en

till specifika kurvor.specifik alkoholistgrupp upphovsom ger
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3 Speciellt vill jag i detta sammanhang tacka Romelsjö, Ulf Rydberg,Anders Hans
Bergman, Kerstin Damström-Thakker vid KarolinskaBengt Institu-Aretzsamt
tetKarolinska Sjukhuset, Nils-Magnus Björkman Stockholms universitet,vid Orvar
Olsson vid Centralförbundet för Alkohol- Narkotikaupplysning CANoch samt

Sundborn vidLars Samhällsvetenskapliga Forskningsinstitutet i Uppsala SAMU.
Vidare vill jag tacka dr Damström-Thakker, docenten Anders Romelsjö profes-samt

Gösta Carlsson och Ole-Jørgen Skog värdefullaför synpunkter fram-sorema som
förts efter läsningen mitt manuskript.av

4 Denna undersökning pilotundersökningen till RUS enkätdelen. RUSrepresenterar
genomfördes sedan frågormed vad gäller alkoholfrågor identiska ingåroch i Skogs
sampel. har spåraJag inte lyckats RUS. Den andra svenska undersökningen iatt
Skogs sampel studie 6 i mitt sampel.är nr

5 visade sigDet loglinjära modeller tillfredsställande lösningar. Ekvationen 1att gav en
för proportionen storkonsumenter bland på grundvalpm de manligamännen av
normalkonsumentemas medelkonsumtion i liter alkohol i 16mm populationerren
population har uteslutits15 enda storkonsument fanns med blevattnr pga en
följande:

1930,0077pm: mm
Ekvationen för proportionen storkonsumenter bland kvinnor påpk grundval deav
kvinnliga normalkonsumentemas medelkonsumtion i liter alkohol rnk i popula-ren

följande:tionema 1-17 blevnr
197pk0,00327 mk4
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Tabellbilaga

alkoholkonsumtion.undersökningar med uppgifterTabell Sjutton svenska om

År Beskrivning Män KvinnorFörkort-Nr
ning

år 547575RepresentativA1 18-741 1997
år 550 542RepresentativA2 18-742 1988
år 561 575Representativ 19-743 A3 1989
år 563 548Representativ 19-74A4 19904

2785år 2327Representativ 18-74B 19885
åra 910877Representativ 18-74NO 19796

1356 2238sjukvárdsomrádeRepresentativ för iH84 1984-867 ett
Storstockholm

län 1323 1439årRepresentativ för StockholmsH90 18-748 1990
335 485för vidSTU Representativ studenter1991 ett9

ár5storstadsuniversitet 18-30
1054 1359StockholmRepresentativ för stadsdel iKH 199110 en

Stockholms 314 75AB för företagRepresentativ i11 1986-89 ett

200 200årSystematiskt urval med likaKART 1978-79 20-70 stora12
åldersgrupper sjukvårdsområdei iett
Storstockholm

åre 227 209RepresentativAPU 1967 15-7013
år 4510 6345Representativ för tvillingarTVl 1961 42-8114

386 2214sjuksköterskorförMED Representativ15 1991
199201svensktRepresentativ för studenter vid16 UP 1991 ett

luniversitet
1100ärm 996Representativ 18-7417 THE 1992

3 ll 2 1987 FlomelsöSimpura, 1991 Romelsjö,Se Kühlhorn Leitman, 1993; se sese5 5 1993pågående Romelsjö Leifman1993 Kühlhorn, 1993 projekt,Lundberg, sesesea l 1976;Cederlöf 1970, Medlund denna delBjörkman, 1973, 1987Mützell 1987; msem se ° pågående Laboratoriet för42-59-åringar året för projekt,innehåller vid undersökningenendast
l Sundblomöverrepresenterade1993 systematisktstressforskning; Karolinska Institutet männen;12 Narkotikaupplysning, Stock-pågående Centraltörbundet för Alkohol- och1991 projekt, Olsson,

holm
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Tabell Normal- och storkonsumenter enligt svenska17 undersökningar.

storkonsumenterStudie NormalkonsumenteraSamtliga

Aikoholkonsum- Andel Alkoholkonsum- Alkoholkonsum-
årtion i tion ári tion i årper per per

%n rn s m s m s

Män
575 660 886 6,73 3057 1525 435 4771
560 633 1145 3,39 3157 2672 4612 423
561 707 1092 7,13 3157 2723 519 4303
563 672 1300 6,22 3956 3624 454 4334

2327 233 594 1,70 3167 2132 233 3705
377 455 730 4.22 3103 1519 337 3655

1356 713 376 7,00 3049 1431 537 4677
1323 607 373 5,35 3131 2051 461 4303
335 962 1005 15,22 2331 1012 627 5199

1054 665 1070 5,69 3413 2397 500 43110
314 1230 1332 21,97 3155 1543 637 51511
200 1264713 7,50 3333 2933 465 46212
227 335 525 4,44 2352 450 242 24213

5214 456255 0,86 3175 1754 226 22614
0,03399 325 239 321 32115 - -

201 970 986 12,94 2876 1200 637 68716
996 532 365 4,72 3206 2139 39917 399

Kvinnor
547 242 329 2,01 1646 3531 213 253
542 566239 4,06 2164 16302 209 255
575 956323 4,52 3045 34223 199 237
543 337 2012223 2,01 1272 192 2364

2735 70 173 7640,22 2030 66 1495
910 165 361 1,76 12562167 129 131s

2233 319 515 4,02 12702113 243 2637
1439 253 576 2,55 23262595 196 2353
435 497 629 10,10 9231393 340 3209

1359 343 630 3,33 22402155 27710 236
75 633 751 21,33 721 33011 1321 366

2,505200 229 322 259 1931600 23512
0,962209 93 216 331547 79 16013

6346 56 149 0,36 1640 452 50 10714
0,3272214 162 139 7331392 156 15715

199 511 667 11,03 1363 1052 343 34315
1100 214 365 2,46 1730 311 174 17417

minst aikdag5 män; minst 3,15 alkdag kvinnor
2 mindre än storkonsumenter inkl nykterister
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föralkoholkonsumtionlevercirrossjuklighet 1988 ochIncidensenTabell av
Sverige.storstadsområdena och i övrigaoch kvinnor imän

Levercirrhossjuklighet 100 000InvånareOmråden per
invånare 19881000

SamtligaKvinnorMän

54,5938,3471,26Storstadsomráden 2 658

Övrigt 36,8028,0845,748015

42,3931,3153,768 459riketHela
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Tabell Skillnader konsumtioneni mellan storstadsområden och övriga om-
råden för normalkonsumenter och storkonsumenter ochi studie ien samma
respektive könsgrupp för riksrepresentativa undersökningar med minst 15
storkonsumenter.

Män Kvinnor

Studie Studienr nr

1-4 5 6 17 1-4 6 17

Normalkonsumenter

Storstad

Antal 652 801 227 243 771 264 295
Medelvärde 528 306 445 445 248 175 247

Övrigt

Antal 1446 1978 561 684 1371 578 757
Medelvärde 458 211 297 386 178 112 146

3,94° 5,96° 5,98° 2.519T-testz 6,33° 4,23° 5,19°för skillnader
storstadövrigt

Storkonsumentera

Storstad

Antal 59 24 21 12 36 10 11
i procent samtliga 8,3 2,9 8,5 4.7av 4,5 3,6 3,7
respondenter i storstad

Övrigt

Antal 102 3224 15 34 6 14
iprocentavsamtliga 6,6 1,2 2,42,6 4,5 1,0 1,9
respondenter utanför storstad

Hest 2,709 3,o9b 2,441 2,19bpá skillnadeni 1,41 0,14 1,55
proportionen storkonsumenter
storstadövrigt

Storstad

Medelvärde 2805 2893 3311 21882585 2385 1635
Övrigt

Medelvärde 3597 3441 2847 25983097 1804 1861
2,153T-testmförskillnaden -o,a3 0,58 -o,ss -0,65 0,81 -0,52

storstadÖvrigt

l 20-4,9 Enkelriktat pá individuellatest värden transformaterats till naturliga Iogaritmer;som3a:p0.05; b:p0,01; c:po,o01; 5 +
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tillhörighet till storkonsument-Rapporterad medelkonsumtion ochTabell
antaletuppdelade enligt5cl alkohol dagligen förkategorin minst män

studie 14.nykterhetsregistreringar nr

Antalet nykterhetsregistreringarMännen i
tvilllngsundersökningen

SummaMinst2 3 4 51

120 4789323 140 55 40Antal respondenter
769 253år 440 542 437Alk 411100 procent

2.5 5.8 0,9storkonsumenter 2,5 2,1 5,5procent

alkohol alkoholister.uppgifter daglig konsumtion iTabell Vissa avom ren

År Kvinnor Samtligaför seIektiondiagnos MänPlatsLand

241Australien Avgillningsklinik1992
15Bulgarien vårdförAlkoholklinik öppen2 1982
30Kenyia vårdAlkoholklinik för öppen3 1982
30Mexico Poliklinik4 1982
23Norge från5 Multicenterstudie e1992

praktikersjukhus och 10
24USA slutenvård is 1992 en

sjukhusavdelning för
alkoholister

25 22Summa 1-6
18Norge Behandling1979
18Norge Behandling1979
10.5Norge Behandling1979-80
6.5Norge Öppen vård, speciell1982-85

rekrutering
19Danmark Behandling965-671
10Finland Behandling956-571
25Canada Behandling967-681
23Tyskland 1960-63 Behandling
26Australien 1966-67 Behandling
34Frankrike Alkoholister i barer1959

2232Sverige Konsekutiva alkoholister i1976-81
specialklinlk fören

alkoholister
5ÖppenSverige specialmottagning1983

15Sveriges för kvinnorKlinik1991

l32l Skog199019832 KälIa:Damström-Thakker1 993; Källa: SkogKälla: Saunders mm 65 19891987 Dahlgren1993 Holmberg Malmström
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Tabell Dagskonsumtionen cli alkohol 100 under den veck-procent senaste
under period patienten dricker förnärsamt och kvinnormänan en mestsom

i ochpatient- norrnalmaterialet, kategoriserade dagligenligt konsumtion
under veckan.senaste

Kategorierenligt daglig kosumtionunder veckansenaste

O 0,1-4,9 5-9,9 10-19,9 20-39,9 40+ Totalt

Män

Kliniskt material n44 n15 n19 n72 nä3 n166 n539
Senaste veckan 0 3 7 15 30 55 32
Dryckesperiod 28 19 23 23 35 51 37

Norrnalmaterialet n42 n143 n10 n4 n1 n0 n200
Senaste veckan 0 2 7 14 36 3,5-
Dryckesperiod 1 4 11 11 27 7,4-

Kvinnor

Klinisk material n16 n7 n28 n42 n50 n21 n164
Senaste veckan 0 3 7 15 29 58 22
Dryckesperiod 16 14 14 16 30 49 24

Nomtalmaterialet n64 n135 1 n0 n0 n0 n200
Senaste veckan 0 1 6 0,9- - -
Dryckesperiod 1 4 25 3,7- - -

1 Skog det kan finnasatt viss liten modellenmenar utanför den hären grupp
2 Undersökng 13 har rektangulärfördelning för jämförelsennr en att underlätta

med klinisk populationen
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Man kan urskilja två huvudstrategier for preventionsarbete: riskgruppsstrategin
och populationsstrategin. På det alkoholpolitiska området innebär den förstnämn-
da strategin inriktar åtgärderna storkonsumentema,att medan denmotman

påsikte generell konsumtionsminskning, dvs.tar intaget minskassenare atten
bland dem liten måttligäven med eller konsumtion.

Logiken bakom riskgruppsstrategin ganska uppenbar: detär storkonsumen-är
uppvisar den risken för alkoholskador,tema största och därför det angelä-ärsom

minska just storkonsumtionen. Frågan dockget att denna strategiär alltid ärom
den effektivaste. Rose 1992 har visat populationssuategin haratt störreen
potential för preventionen rad hälsoproblem. Förklaringen till detta denärav en
s.k. preventionsparadoxen: skaderiskenäven i medär störst extremtom gruppen
hög såexponering, denna så litenär endast mindre del fallenattgrupp en av
återfinns här. Visserligen riskexponeringen lägreär bland befolkningen,resten av

sin storlek de fler fall.men genom genererar
På basis surveydata har Kreitrnan 1986 funnit stöd för preventionspara-av

doxens giltighet alkoholområdet: enligt resultaten det med litenär grupperna
måttligoch konsumtion för de alkoholrelaterade proble-merpartensom svarar av

och reduktion antalet storkonsumenter skulle således endast hamen, en av en
begränsad effekt jämfört med generell konsumtionsminskning. Självdeklare-en
rade uppgifter konsumtion och upplevda problem det fråga härärom som om- -

naturligtvis problematiskaär vad gäller tillförlitlighet, och frågakan sigman
vilken inverkan detta har på resultaten. En invändning ligger till handsnärasom

storkonsumentemasär problem såvälatt är frekventa frågornagravare som mer
vanligen har upplevt eller flera problem visst slag. Seettavser ettom man av

Sinclair och Sillanaukee 1993 för kritik detta slag. Man kan frågavidare sigav
vilken räckvidd resultaten har; de problemäven beaktats inte trivialaärom som

det intresseär granska slutsatserna giltigastort för de allvarli-att är ävenav om
formerna alkoholskador.gare av

Syftet med denna studie undersöka preventionsparadoxensär giltighet föratt
olika former alkoholrelaterad dödlighet vilka tillsammans täcker lejonpartenav

den alkoholbetingade dödligheten. En väsentligt annorlunda metod kommerav
appliceras. Genom begränsningarna i dennaatt metod inte identiskaatt med deär

fås bredarenämnts underlaget för bedöma potentialenett hossom attovan
alternativa preventionsstrategier.

Metod
Vad bestämmer incidensen viss skada dels alkoholkonsumtionensärsom av en
nivå och fördelning, dels skadans riskfunktion, dvs. relationen mellan alkoholin-

och relativ risk. Om riskfunktionen linjär saknar docktag konsumtionensär
fördelning betydelse. Utfallet de två alternativa preventionsstrategiema kom-av

här belysas modellsimuleringar, vilka så långt möjligt baseradeatt ärmer genom
på tillgänglig empiri. Ansatsen kan i korthet påbeskrivas följande incidensensätt:
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bestämdempirisktochriskfunktionutifrån skadansberäknasviss skada enenav
sedanbelysespopulationsstrategiUtfalletkonsumtionsfördelning. genomav en
totalkonsum-reduktionvidminskarincidensenmyckethurberäkningar avenav

ställtWHOvadkonsumtionsminskningsådan ärEnmed 25tionen uppprocent.
erfarenhet.historiskförockså inomliggerdenår ochmål 2000,inför ramensom

matcha dennaförstorkonsumentemablandminska attmåste intagetmycketHur
belysningdettaberäkningtotalkonsumtionen Ensänkning avger enavav

riskgruppsstrategin.
själv-dödsolyckorlevercirrhos,dödlighet i samtbehandlasskador ärDe som

kategoribredareförrepresentativtkanlevercirrosmord. Om avantas envara
välganskaskadeformerdessatäckersjukdomar,idödlighetalkoholrelaterad tre

dödligheten.alkoholrelateradetotaladen
intervjuundersökning-påbaseradkonsumtionsfördelningen ärSkattningen av

från fyradataharsamplingvariationenminskaSIFO. Förutförda om-attavar
vilketcirka 75Täckningsgraden är procent,slagits1987-1990gångar samman.

undersökningar. Förfå i dennabrukarvadhögre typ merenänär avman
1993.LeifmanochKühlhornbeskrivning,detaljerad se

100litergenomsnittskonsumtionenskattadedenvisarkolumnTabell
efterår, N213316-74konsumtionskategorier mänår för olika enprocent per
capita.10 literkonsumtion1.39faktornmeduppräkning perensom ger

och LeifmanKühlhornintagkvinnorsochmellan2.5könskvot mänsGivet en
för helalitercirka 7genomsnittskonsumtionvidgällaskulle detta1993 en

000.till 100så deräknatsharFrekvensema attbefolkningen. summerarupp
framgår de 20i kolumnkonsumtionensnedfördelningenvälkändaDen av

totaladencirka 40förintaget procenthar det största avprocent svararsom
CVstandardavvikelsemedelvärde ärVariationskoefñcientenkonsumtionen.

med 1.24.lika
denberäkningenjag vidrealistisk harpopulationsstrateginFör avgöraatt

regressionseffektdenbeaktattotalkonsumtioniminskningen25-procentiga som
konsumtionsminskning-relativadeninnebärDetta1985aSkog attrapporterar.

beskriverformelFöljandekonsumtionen.initialadenfunktionavtar avensomen
A2:konsumtionreduceradochinitial A1mellanförhållandet

A1Kl.47-0.l66LnA1A2

erhålls0.748Kdata. För1985autifrån Skogsskattatshar enExponenten
visarTabell 14Kolumncapita.konsumtionenminskning25-procentig perav

konsumtionskategorier, medolikaförkonsumtionsminskningen enrelativaden
förtill 21konsumtionsklassen procentden lägstaförfrån 35variation procent

25-procentigefterkonsumtionsfördelningen5 visarKolumn re-högsta.den en
formelnenligtbeaktatsregressionseffektendärtotalkonsumtionen,duktion i

ovan.
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Tabell Observerad medelkonsumtion liter år100% olika konsum-iper
tionskategorier kolumn 1, relativ reduktion vid% miskning totalkon-en av

med 25%sumtionen kolumn 4, och medelkonsumtion efter reduktion
kolumn 5.

Konsumtion Antal Andel total Reduktion % Reduceradav
literår konsumt. % konsumtion

0.0 8 000 0 0.0
0.9 22 000 2 35 0.6
3.6 10 000 4 30 2.6
5.6 10 000 5 29 4.0
7.7 10 000 8 28 5.5

10.1 10 000 10 27 7.4
12.0 5 000 6 26 8.8
13.7 0005 7 26 10.1
16.1 5 000 8 25 12.0
19.3 0005 10 25 14.6
25.3 5 000 13 24 19.3
55.3 0005 28 21 43.8

100 000 101

Resultat
dettaI avsnitt redovisas modellberäkningar 1 den reduktion i alkoholbeting-av

ade dödsfall i levercirrhos, olyckor suicidoch förväntas följa 25-pro-som av en
centig minskning totalkonsumtionenen, och 2 den reduktion krävs iav som
genomsnittskonsumtionen bland storkonsumentcrna för nå effekt.att samma
Avgränsningen storkonsumenter godtycklig;naturligtvis här har de definie-ärav

de 5 har den högstarats konsumtionen.procentsom som

Levercirrhos

På basis Skogs l985b modellestimering från Pequignotdata med flerasav av
1978 fall-kontrollstudie, kan anslå riskfunktionföljande för levercirros:

Ne0.083ARisk

där N grundrisken dvs. riskenär för icke-konsumenter, och årskon-A betecknar
sumtionen liter 100 alkohol. framgårSom figur 1 denna funktionprocent ärav
starkt konvex; konsumtionsökning åttacirka fördubblarliter risken, vilketen

dramatisk riskökning höga nivåer.ger en
I modellberäkningama har denna riskfunktion med grundrisken Nanvänts
fixerad till 3100 000 Skog 1985. Tabell 2 följande uppgifter för respektiveger
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levercirrhos.Riskfunktion förFigur

totalrisk,relativcirrhosdödlighet,förväntadkonsumtionskategori: procent av
cirrhosdödlighet. Denalkoholbetingadtotali cirrhos,dödlighet procentsamt av

väl med den100 000,cirka 21dödligheten, stämmertotalaförväntade somper
inivå förutsättsdengenomsnittskonsumtionen varitår dådeobserveras som

koncentrerade till de 5fallenframgår vidareliter. Det är7beräkningarna att
fall, ochsamtliga70cirkakonsumtionen,har den procentstörsta avprocent som

alkoholbetingade.deungefär 80 procent av
totalkon-minskningberäkningarnavisarförutsättningarMed dessa att aven

cirrhosdöd-alkoholbetingadedenförväntas reduceramed 25sumtionen procent
Tabell 3.med 58ligheten procent

dockfinnsfördelningensfallen iansamlingenkraftigaMed den ensvansav
modellbe-ocksåbekräftasriskgruppsstrategin. Dettaförpotentialuppenbar av

tillräck-detpopulationsstrateginuppnå effekt ärFörräkningarna: att somsamma
med 28sitt intagminskarprocenten5destorkonsumentema överstaligt att

procentenheter7för övriga. Dettabibehållen konsumtion ärmed merprocent
dennainnebär förpopulationsstrateginvadän grupp.
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Tabell Förväntad dödlighet levercirrhosi olika konsumtionskategorier.för

Konsumtionskategorins
bidrag % till

Konsumtion Antal Dödlighet i Relativ Cirrhos Cirrhos
literår cirrhos risk alla alkbetingade

0.0 8 000 0.2 1.00 1 0
0.9 22 000 0.7 1.08 3 0
3.6 10 000 0.4 1.36 2 1
5.6 10 000 0.5 1.59 2 1
7.7 10 000 0.6 1.89 3 1

10.1 10 000 0.7 2.31 3 2
12.0 5 000 0.4 2.71 2 1
13.7 0005 0.5 3.11 2 2
16.1 0005 0.6 3.81 3 2
19.3 0005 0.7 4.98 4 3
25.3 5 000 1.2 8.14 6 6
55.3 5 000 14.8 98.36 69 80

100 000 21.3 100 99

Tabell Redaktion % alkoholbetingad dödligheti vid minskningen av
totalkonsumtionen denmed 25% och konsumtionsminskning % krävssom
bland storkonsumenter för uppnå effekt.att samma

Dödsorsak Reduktion Matchande% reduktion iav
aIk.betingade storkonsumtionfall %

Lever cirrhos 58 28
Olyckor 36 48
Suicid 38 46

Dödsolyckor
föregåendeI avsnitt utgick frånvi empirisk riskfunktion för cirrhos, där riskenen

årsintagetrelaterad till alkohol. funnit någonJag har inte motsvarandevar av
funktion för olyckor i litteraturen, varför sådan påkommer skattas indirektatten
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död.våldsamRiskfunktion förFigur

riskfunk-Existerandefonn.funktionensbestämmaförsta härEtt ärväg. steg att
alkoholkoncentratio-funktionolycksriskenregeltioner beskriver avsom ensom

m.fl. 1974.Borkensteinexponentiellaoftast t.ex.ochi blodet BAC, ärnen
åpå årsbasismellan alkoholintagkopplingfinnsdetOm vi näraatt enaantar en

å bör dendryckestillfälle den andra,och intag ävendryckesfrekvenssidan och per
cirrhos. Ett stödförformexponentiell, dvs. hafunktionensökta samma somvara

värnpliktiga Andreas-uppföljningsstudieimodellfonn finner viför denna aven
våldsamuppföljningsperioden förrisken underredovisasm.fl. 1988. Därson

olika kon-irespektive 37 procentutgjorde 61självmorddär olyckor ochdöd
logaritmeradeimplicerar denexponentiell modellsumtionskategorier. En att

intealkoholkonsumtionen, vilkettill motsägslinjärt relateradrisken skall avvara
data Figur 2.

bland icke-konsu-eller riskengrundriskenåterstår bestämma NDet attnu
dödlig-observeradeföljande Denvilket gjordesoch sätt.menter exponenten,

ligger 80litergenomsnittskonsumtion 7vidi olyckorheten män runt peren
capitakonsumtionenmellanaggregerade sambandetPå det000. basis100 perav

andelenalkoholbetingadeden1993 kani olyckor Norströmoch dödligheten av
1989.beräkningsmetod, Norströmförtill 43olyckorna skattas procent se

45.6100 000.000, dvs.således 1-0.4380100tillGmndrisken N ñxerades
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Figur Riskfunktion för dödsolyckor.

Genom sökprocedur valdes sedan värde givetett denen exponenten som,
observerade konsumtionsfördelningen Tabell kolumn 1 och 2, genererade en
dödlighet på 80 100 000. valdaMed den fås0.039 denexponentenper
riskfunktion visas i Figur Jämfört med cirros riskökningen försom attser
olyckor måttlig; den relativa risken i den femär procent högsta konsum-mer
tionskategorin 8.5 jämförtär med 100 förnära cirros.

Tabell 4 visar den beräknade dödligheten i konsumtionskategorier.olika Som
framgår bidrar storkonsumentema till fjärdedel alla dödsolyckor, tillen av men
hälften de alkoholbetingade.är Liknande baseraderesultat, intervju-av som en
undersökning, för alkoholbetingade olyckor dödlig utgångrapporteras utan
Skog l985c, 196.

Motsvarande beräkningar förde cirrhos vid handen populations-attsom ger
strategin dvs. 25-procentig generell konsumtionsminskning förväntas redu-en

de alkoholbetingade olyckorna med 36 Med riskgruppsstategincera procent.
uppnås denna effekt storkonsumentema minskar sitt intag med 48om procent
Tabell 3.
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konsumtionskategorier.olikaolyckor fördödlighetFörväntad iTabell

Konsumtionskategorins
% tillbidrag

DödsolyckorDödsolyckorRelativDödlighet iAntalKonsumtion
aIk.betingadeallariskolyckorliterår

051.003.68 0000.0
1131.0410.422 0000.9
271.155.3000103.6
371.245.7000105.6
581.356.1000107.7
681.486.70001010.1
441.593.6000512.0
551.703.9000513.7
651.874.3000516.1
762.124.8000519.3

1182.676.1000525.3
50248.5419.5000555.3

10010080.0000100

Suicid
Även kanhärtillgänglig.riskfunktionempirisknågonsuicidheller för ärInte

förstödåberopas1988från Andreasson exponen-resultaten endock somm
dödsolyc-förprocedurindirektamedskattadesfunktion. Dennatiell somsamma

med literkonsumtionsnivå 7likagivetsjälvmordenobserveradedekor. Av en
resultataggregeradeenligtsålunda 47000 kan100 procentcirka 37 per

sålunda tillñxeradesNGrundriskenalkohol.tillattribueras1993Norström
medlikavärdeiresulterade exponentenSökproceduren ett000.19.6100

olyckor;förlik denmycketriskfunktiondennaframgår 4Figur är0.042. Som av
iolyckorförresultatenocksåföljerdettasnabbare. Avnågot attdockden växer

konsumtionskate-den högstaSålundasuicid.förgällerdrag även genererarstora
ochTabell 5,fallenalkoholbetingadedehälftencirkaockså härgorin av

huvudsakipopulationsstrategin ärrespektiveriskgruppsstrateginutfallen av
Tabell 3.olyckorfördesamma som
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Figur 4. Riskfunktion för Suicid.

Tabell Förväntad dödlighet suicid för olikai konsumtionskategorier.

Konsumtionskategorins
bidrag % till

Konsumtion Antal Dödlighet i Relativ Suicid Suicid
literår suicid risk alla alkbetingade

0.0 8 000 1.6 41.00 0
0.9 22 000 4.5 121.04 1
3.6 10 000 2.3 61.17 2
5.6 10 000 2.5 1.26 7 3
7.7 10 000 2.7 71.38 4

10.1 10 000 3 81.53 6
12.0 5 000 1 1.66 4 4
13.7 5 000 1.7 1.78 5 4
16.1 5 000 1.9 1.98 5 6
19.3 5 000 2.2 2.26 6 7
25.3 5 000 2.8 2.90 8 11
55.3 5 000 10.1 10.31 27 52

100 000 36.9 99 100
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Diskussion
alkoholområdetpåpreventionsparadoxen ärstöd föranförtsresultatDe somsom

därför angelägetbrister.väl kända Detmed sina attsurveydatabaserade synes
då sigbegränsaoch intenågonmedgiltighetparadoxens attansatspröva annan

tidigareuppehållit vid isigalkoholskadoma,allvarligamindretill de mansom
levercirrhos,dödlighet ifokuseratstudie harFörliggandeundersökningar.

bredarerepresentatativ för denhärCirros kansjälvmord.ocholyckor somses
sjukdomarl approxima-då hardedödlighet ialkoholrelateradkategorin senareav

1985. Sammanta-Sarles1978;TuynsIevercirrosriskfunktiontivt somsamma
alkohol-totalaganska väl denbeaktatshärdödsorsakerdärför detäckerget som

dödligheten.relaterade
svagheter.naturligtvis sinaharappliceratsmakro-metodmikro tillDen som

approxi-riskfunktionemamån de skattadei vadtillknutenosäkerhetenFrämst är
oberoende datamedkontrolleraskanDettafunktionerna.de sannamerar

på skattadebaseradestudie,i dennagjortssimuleringarDeföljande sätt. som
25-procentigpredicerarriskfunktioner,ochkonsumtionsfördelningar att en

dödlighe-alkoholbetingadereducera denskalltotalkonsumtionenminskning av
respektive.och 3858, 36suicid medocholyckor procent,levercirrhos,iten

samband sefrån empiriskaerhållsmed dejämföraskanprediktionerDessa som
dödstal. Mot-respektivetotalkonsumtion ochiförändringarmellanAppendix

försålunda 31metodenden är procentbaseradesiffrorsvarande senare
baseradprediktionenlevercirrhossjälvmord. Förför är34olyckor och procent

prediktionenmedidentiskAppendixeffektestimatet seaggregeradedet som
dockbör58 Detdvs.makro-metoden, atttill noterasmikroerhölls med procent.

å andra sidanAppendix;överskattat sekaneffektestimatetaggregeradedet vara
base-riskfunktion,derasgällakandettam.fl. 1978 ävenPequignotantyder att

alkohol-aggregeradeutgår från deni ställetfall-kontrollstudie. Om vipårad en
däralkoholrelaterade sjukdomaridödlighetkategorinbredaredeneffekten av

prediktion: härfår något lägreviAppendixrimligt,föreföllestimatet ensemer
denminskningtotalkonsumtionenireduktion25-procentigskulle avengeen

48dödlighetenalkoholbetingade procent.
prediktionemaoberoendevarandramellan demåste konsistensenAllt i ett av

skälintekonstateratssmå diskrepansertillfredställande. Desägas gersomvara
slutsatserna.allmännamodifiera detill att

konsumtionsminskningenregressionseffektvisssimuleringarnaI var en
annorlundamycketblirutfallet inteintresseinlagd. Det kan attatt noteravara av

reduceraskonsumtionendvs.minskningar,proportionellavi i stället attantarom
förväntad reduk-får viantagandedettaMedkategorier.i allamed 25 enprocent

respektive 40suicid 39ochi olyckor procent.64i cirrhostion procent,

ICD150,itumör matstrupeICD140-149, malignmunhåla och svalg1 i läpp,Malign tumör
ICD577,pancreatitICD571,ICD303, IevercirrosalkoholberoendeICD291,alkoholpsykos

ICD860alkoholförgifmingoch
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tvåDe preventionsstrategierna har belysts beräkningarseparatagenom av
utfallen för dödsorsaker. För globaltre värderingar samladär beräk-en mer en
ning intresse,större hänsyn till den relativa storlekentarav respektivesom av
dödsorsak. sådanEn beräkning vid handen 25-procentig minskningattger en av
totalkonsumtionen väntas reduktion 46 de alkoholbetingadege procenten av
dödsfallen i cirrhos, olyckor och suicid. För nå effekt med riskgrupps-att samma
strategin krävs storkonsumentema deatt 5översta procenten minskar sitt intag
med 36 med övrigas konsumtion bibehållen. sådanprocent En trunkering skulle
i sig reducera konsumtionen capita med cirka 10per procent.

Utifrån de resultat redovisats i denna framstårstudie knappast densom ena av
tvåde preventionsstrategierna klart överlägsen den andra. Det tydligastesom

fyndet är preventionsparadoxen inte giltig föratt levercirrhosär och sannolikt
heller för andra allvarliga, kroniska alkoholskador. Populationsstrategin ger
dock god utdelning här,även dess relativaäven potential framträ-en ärom mer
dande det gäller olyckornär och suicid. Det dock fel hävda riskgrupps-att attvore
trategin utsiktslös förär prevention tvåde sistnämnda skadorna.av

Resultaten således inga för populationsstrategin,övergeargument attger
samtidigt de antyder vissa tidigare studier t.ex. Kendellatt 1987 underskat-som

potentialen i riskgruppsstrategin. Frågantat dåär hurnärmast framkomligpass
respektive strategi När det gäller totalkonsumtionen framstår måhända i dags-
läget reduktion den storleksordning diskuterats här ganskaen avläg-av som som

I längre tidsperspektiv sådandockett förändringär fulltsen. möjligt denen -ligger i alla fall inom för historisk erfarenhet. Vad gäller påverkanramen av
storkonsumternas intag visar kontrollerade utvärderingar s.k. brief interven-av
tions förvånansvärt goda resultat se Bien mfl., 1993 för översikt. Insatseren av
detta slag inte särskilt resurskrävande,är vilket skulle underlätta institutionali-en
sering sådan verksamhet, inom för primär-t.ex. och sekundärvård.av ramen
Storskaliga behandlingsprogram detta slag kan mycket väl effekter ärav ge som
märkbara populationsnivå Holder och Parker 1992.

Appendix
Den aggregerade alkoholeffekten dödsolyckor och suicid rapporterad iär
Norström 1993. Det existerar dock ingen analys svenska data sambandetav
mellan alkoholkonsumtion capita och dödlighet i alkoholrelaterade sjukdo-per

se 1. Jag har därför skattat följandenot modell differentierademar data för
perioden 1965-1990:

LnD; bAWt LnNt+
LnD betecknar den naturliga logaritmen dödligheten män, 15+, medan N ärav

felterm inkluderar andra etiologiska faktorer. AW vägden konsum-ärsom en
tionsserie år15 med geometriskt avtagande lag-vikter. Värdet lag-pararne-

bestämdes sökprocedurtem se Norström 1987a till 0.8. Det skattadegenom en
värdet för effektparametem b 0.32 S.E. 0.07, vilket statistiskt signifi-ärvar
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0.20.-0.30 S.E.MA-paramtererinkluderadeFeltermsstrukturenkant. en
öknininnebärResultatetp0.96.6.88, attQvitt brus g avResidualema envar
Resultatetmed 38dödlighetenöka procent.litermed väntaskonsumtionen en
sjukdomarklassi dennadödligheten87cirkavidareimplicerar procent avatt av

intedelkategoridensiffra förmotsvarandealkoholinducerad; somskulle vara
ochcirrostumörer,80alkoholbetingad, är procentdefinitionsmässigt pancrea-är

tit.
Denmän.levercirrhosidödlighetockså förskattadesmodellMotsvarande

inklu-Feltermsstrukturen0.10.0.50 S.E.häralkoholeffektenestimerade var
QbrusvittResidualema0.19.S.E.-0.33MA-parameterderade varen

skullecirrhosdödligheten96implicerarEstimatet procentp0.99. att4.96, av
resul-andrajämfört medhögtframstår mycketalkoholbetingad. Detta somvara

förklaringmöjligöverskattad. Enkanpå effektparametemtyderoch att varatat,
omfördelningtillleddedetta1955:avskaffandemotbokssystemetstill detta enär

från självasvårcirrosdödligheten äreffekt attkonsumtionen separerai vars
förklaringdenna ärtalar attVad1987b. emotalkoholeffekten Norström som

analyse-tidsperioddenunderganskaböromfördelningseffekten somsvagvara
upphört,helt haden70-talet börmittenefter1965-l990; menhärrats

analyserarsjunkateckeningavisar senareatteffektparametem manom
resultatetavvikande ärtill detförklaringarAlternativa1975-1990.perioder, t.ex.

konsumtions-svenskadenellerlåg prevalens,harfaktorer attcirrogenaandraatt
effek-harfördelningismå avvikelser storaavvikande;fördelningen är svansens

riskfunktion.starkt konvexharpå utfallter ensom
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försvensk alkoholpolititkHöga alkoholpriser de viktigaste medlen iär attett av
hålla denna politik kommertillbaka konsumtionen. Förutsättningarna för att

alkoholpriser.förändras väsentligt lägreländer mednär gränserna öppnas mot
bli för det fall svenskaVilka skulle de sociala och hälsomässiga konsekven sema

EG-nivå försökaalkoholpriser till föreliggande artikel skall jagIanpassas
frågeställning alkoholskadeutvecklingen fördenna projektionerbelysa genom av

alkoholkonsumtionen. projektionervissa fixa förändringar den totala Dessaav
på totalkonsumtionen och olikabasis dokumenterade samband mellangörs av

skadeindikatorer.

och alkoholskadorTotalkonsumtion
tvåindelning efter Skog l985a alkoholskador utefterTabell visar1 aven grov

missbruk,skadan resultat akut eller kronisktdimensioner: är ettom av av rus av
bör påpekas detsomatisk eller social karaktär. Det emellertidoch den är attom av

överlappning mellan de olika kategorierna. Exempelvis alkoholför-finns vissen
ocksågifming orsakas hög berusningsgrad, förutsätterextremt ettav en men

står klart alkoholskadorkroniskt missbruk. dock begreppDet äratt ett som
dimension.änrymmer mer en

mellan totalkonsumtion alkoholskador detdet gäller sambandet ochNär är
skadorna studerat, i levercirrhos.främst somatiska, kroniska synnerhetde man

oftasådana riskfunktion, dvs.Utmärkande för skador konvex, exponentiell,är en
innebärmed ökande intag. Detta fallen till överväganderisken accelereraratt att

förutsättning uppstååterfinns storkonsumenterna. En för skalldel bland detatt ett
och prevalensen sådana såledestotalkonsumtion skadorsamband mellan är attav

variationen itotalkonsumtion speglar storkonsumtion ellervariationen i preva-
empiriska förhållerDet starkaste stödet för siglensen storkonsumenter. detatt

förändringar i denfaktum genomsnittliga konsumtio-det detsättet utgörs attav
utseende.påverkar fördelningensregel inte En generell slutsats här är attnen som

ökning i den återspeglar ökat intag inomgenomsnittliga konsumtionen etten
samtliga konsumtionskategorier; samfällt sigbefolkningen tenderar röraatt upp

finns dock undantagoch ned längs konsumtionsskalan 19850. DetSkog l985b,
från denna generella det studerade sambandetregel vilka också påverkakan
mellan konsumtion och skador se nedan.

Observera sådana linjär riskfunktion inteprevalensen skador haratt enav som
påverkas såledeskonsumtionen fördelningen intehur fördelad. Här behöverärav

stabil tid för samband mellan skador ochskall förvänta sigöver att ettvara man
genomsnittskonsumtion.



6242 Bilaga

alkohalrelaterade skador.Tabell Olika typer av

indirekta beteendemässigaDirekta skadorsomatiska
skador

Bakrus OlyckorSkador av
akut s Antisocialt beteendeAlkoholförgiftning

Psykiska, ochsocialSkador Levercirrhosav
ekonomiska problemkroniskt missbruk

Cancer

Pankreatit

Metod

Modell

effekt ökning totalkonsumtionen med 25vilkenprediceraFör sägatt en av
i levercirrhosfår krävs underlag i formdödligheten ettprocent t.ex. av en

mellan totalkonsumtion och levercirrhosdödlighet. Försambandetskattning av
det naturligtvis utgår frånviktigt vi skatt-prediktionsfeletminimera är attatt en
möjligt. regelså Skattningar detta slagtillförlitligning ärär som av somsom
aggregerade konsumtion ska-data rörande ochtidsserieanalyserbaserade av

flertal komplikationer de inte beaktas, kandor. teknikDenna ett omsom,rymmer
resultat.missvisande Den viktigaste komplikationen härupphov till ärgrovtge

skensamband:tidsserier innehåller vilket kan skapade flesta trender,starkaatt
kausalttvå utvecklas i riktningserier kan eller motsatt attutan varasamma
Felter-feltermsstrukturen.komplikationkopplade till varandra. Ytterligare ären

utanför modellen. Enbl.a. förklarande lämnatsinkluderar variabler avmen som
kvadratmetodenför vanlig minstaförutsättningarna regressionsanalys är att

intenågon sådant antagandetidsserieanalysfeltennen inte har struktur. I är ett
regel autokorrele-variablerrealistiskt, framför allt därför utelämnade äratt som

rade, dvs. har struktur.en
hartidsserieanalysteknik förkomplikationer beaktas i denBägge dessa som

ARIMA-model-brukar benämnasoch Jenkins 1976, ochutvecklats Box somav
trendfria. Dettadifferentiering stationära, dvs.ler. Med hjälp tidsseriemagörsav

råseriema och Xtsambandet mellan Yti stället för analyserainnebär attatt
VXt,VY; och därårliga dvs.sambandet förändringarna,anlyserar mellan deman

risken för skensam-VYtY;-Yt.1. minskar starktDifferentiering detta slag attav
feltermsstruktu-uppstå. andra komplikationen hanterasband skall Den attgenom
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skattas och inkorporeras i modellen. ökar väsentligt tillförlitlighetenDetta iren
modellens effektestimat.

ARIMA-modeller lämpar sig för skattningar eftersläpande effekteräven av
time-lag, vilket framför allt aktuellt i samband med kroniska skadorär t.ex.
levercirros.

bakgrundMot de goda egenskaper utmärker skattningar påbaseradeav som
sådanaARlMA-modeller, kommer underlaget för projektionema. Detutgöraatt

sig dels publicerade analyser, dels analyser jag utfört inom förrör om som ramen
föreliggande projekt. Flera analyserna gjorda tidsserier för andra länderärav

Sverige. betingas dels tillgängligheten studier, ocksåDetta detän av men av
faktum data olämpliga för skattningarsvenska totalkonsumtionens effektäratt av
på skador med starkt konvex riskfunktion levercirrhos. Skälet tillt.ex. detta är
effekten motbokssystemets slopande 1955. reform ledde tillDenna ökatettav
intag måttlighets-bland storkonsumenter, medan det minskade bland ochsnarast
småkonsumenter. alltså såKonsumtionens fördelning ändrades densätt att

således frånblev snedare. Här har undantag den generella regelbundenhetett
nämndes konsumtionsfördelningens stabilitet. Denna ornfördel-som ovan, om

ning hade stark effekt levercirrhosdödligheten för-Norström 1987a ochen
modligen andra kroniska skador.även

Vid tidsserieanalys sambandet mellan totalkonsumtion och dödlighet ien av
uppstår svårighetercirros skilja mellan effekten ändringar i genomsnitts-att av

konsumtionen ändringar i fördelningen;och den effekten tenderar attsenare
absorberas den förra. Följden detta överskattar effekten ändring-är attav av av

sådani totalkonsumtionen alltsåNorström 1987b. För undvika bias detärattar
utgå frånlämpligare icke-svenska data det gäller kroniska, somatiskanäratt

skador; alkoholeffekten här bör inte kulturellt beroende. Det kan denvara
våldsbrottslighet;däremot förväntas för sociala alltsåskador t.ex. här ärvara

utgångspunkt.svenska data lämpligareen
påDe skattningar totalkonsumtionens effekter olika skadeindikatorerav som

används underlag i projektionema baserade semi-logaritmiskärsom en mo-
dell följande utseende:av

VLnDt bVAt +VLnNt1

står invånareLnD; för den naturliga logaritmen dödligheten 100 000 ellerav per
någon skadeindikator, våldsbrottslighet vid tidpunkt betecknarAt.ex.annan

invånare år,genomsnittskonsumtionen alkohol 100% 14 medan Növerav per
påver-noise feltermen, vilken bl.a. innefattar andra etiologiska faktorerär som

Vkar D. Symbolen betecknar modellen skattas differentierade serier.att
Parametem skattas uttrycker vilken effekt förändring iärsom som en genom-
snittskonsumtionen skadeindikatom följandehar den aktuella i det benämns

effekt alkoholeffekt.denna i allmänhet
formModellens implicerar kurvlinjärt konvext samband mellan dödlighetett

och konsumtion, vilket realistiskt antagande med tanke hur den underlig-är ett
gande riskfunktionen i allmänhet Vidare modellen multiplikativ iärut.ser
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additiv; innebär antagande interaktionseffekter,till detta ett attmotsats om
andra etiologiska faktorer.alkoholeffekten inte absolut, beror värdetär utan av

Även observationsstudier rörande medicinskaantagande realistiskt; idetta synes
finner ofta rökning förstärker effekten alkohol.skador attt.ex. avman

fåsdå använder modellen ovan Om viVad betyder de resultat närsom man
erhållits fårför b vi den faktor med vilkenexponentierar det värde Dsom

liter. b exempelvisgenomsnittskonsumtionen förändras med Omförändras när en
e°21,22.fås ökning i kapita konsumtionen medhar skattats till 0,2 En per en

Påalltså med faktorn 1,22, dvs. med 22liter beräknas öka dödligheten procent.
minskning konsumtionen med liter förändring imotsvarande sätt av en enger en
e°2O,82, dvs. minskning med 18dödligheten med faktorn procent.en

Time-lag
för inte bara berorhar dokumenterat risken levercirrhosKliniska studier att

påverkas ackumulerade livs-alkoholintag denindividens aktuella ävenutan av
ocksåförhållande, gälla andraLelbach 1975. börtidskonsumtionen Detta som

måste beaktas vid analyserformer kroniska, somatiska skador, även aggre-av
så i totalkonsumtionennivå. dock inte effekten förändringgerad Det är att av en

år. effekten sig gällandefördröjning antal En deluppträder med görett aven
påtidsperiod. Med tanke denmedan fördelad längreomedelbart, ärresten en

förvånandelånga individnivå verka överhuvud-latensperioden kan det att man
förståsfår någon kan med reservoiranalogi: vidomedelbar effekt. Dettataget en

åringången finns reservoir individer ligger dettill givet det näraett av somen
lång dryckeskarriär.för levercirrhos grundkritiska tröskelvärdet döatt avav

100-1-

80-,8-

eo-,6- g
5
.z
g 40-,4-
3
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I å 20-,2-

||II||nnnu........
0, 77

15 20 250 5 1010 15 20 250 5
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dödlighet lever-sambandet mellan totalkonsumtion och iTime-lagFigur i
cirrhos.
Källa: 1987bNorström
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året återspeglaskonsumtion ökar under vilket iOm dessa individers genom-
det kritiska tröskelvärdet jämförtsnittskonsumtionen kommer flera att passera

oförändrad. konsumtionen i stället hademed konsumtionen hade varit Omom
individers leverfunktion ha förbättrats, med färre dödsfallminskat, skulle dessa

följd.som
totalkonsumtionen kroniska skadoreftersläpande effekternaDe är täm-av

Skog 1984. Enligt dessa resultatligen väl etablerade empiriskt Norström l987b,
konsumtionen fördelad ansenligeffekten förändring iden samladeär enav en

två femtedel effekten omedel-decennier, ungefärtidsperiod, ärän men en avmer
årfyra figureffekten realiseras inom loppet 1.bar, och ungefär halva av

eftersläpande effekter beaktats där det tillämpligtdessaI projektionema har är
har gjortsalkoholrelaterad dödlighet. Dettatotal dödlighet och attgenom

inkluderar konsumtions-för samtidiga konsumtionenmodellen i stället den1 en
årsårets konsumtion, däroch tidigarevariabel vägd väg-är summa avsom en

i figur prediceradeenlighet med det lag-schema visas 1. Denningen gjorts i som
således både de eftersläpande effekterna.den omedelbara ocheffekten inkluderar

Resultat
gäller effekterna olika skadeindi-redovisas i det följandeDe projektioner som

kationer av

genomsnittskonsumtionen med 25 respektive 50ökning i procent,0 en

genomsnittskonsumtionen med 25minskning i procent.0 en
då målsättning tillWHOs knutenalternativet intresseDet ärär ensenare av

årcapita med 25 till 2000.reduktion konsumtionen procentav per
år dödsorsaksstati-utgångspunkt det för vilket1989,Som är senastetas som

år 6,55 litergenomsnittliga alkoholkonsumtionen dettastik tillgänglig. Denär var
den predicerade effekteninvånare intresserad15+. Den läsare är av avsomper

beräkna detta. vinågon förändring i konsumtionen kan lätt Antag t.ex. attannan
0,756,55 literkonsumtionsökning dvs.effekten med 75söker procentenav

aktuella skadeindikatom 0,1alkholeffekten för den4,91 liter. Om vi ärantar att ,e°1491 alltså75 beräknasfår konsumtionsökning medvi: 1,63. En procent
63öka den aktuella skadan med procent.

effekter skador i allmänhet begränsa-totalkonsumtionensAnalysema ärav
alkoholkonsumtion ökarhögrede till Skälet till detta männensär att samo-

urskilja eventuellstatistiska metoder skall kunnaför medlikheten att enman
väsentligt lägre kon-kvinnorna hartotalkonsumtionen. Genomeffekt att enav

mycket mindre; dettaockså betydelsen alkoholsumtion den relativa gör attär av
Dåorsaksfaktorer. det enligtbruset andralätt försvinner ieventuella effekter av

någonför könsskillnad iinte finns beläggm.fl. 1992individdata Andersson
förmöjligen med undantag cirr-alkoholskadorrislcfunktionema för somatiska

skattadet därför lämpligareeventuellt förhöjdhos, där kvinnornas risk ärär att
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Alkoholkonsumtion dödlighetFigur ochcapita i Preussen.per

på påalkoholeffekten skador bland kvinnor basis estimat för Könsskill-män.av
dånaden i alkoholeffekt somatiska skador bör förväntas proportionell tillvara

könskvoten konsumtion.i Kvinnornas genomsnittskonsumtion cirka 40är pro-
Kühlhorn och Leifman, alkoholeffekten för1993; kvinnor harmännenscent av

sålunda antagits 40 den effekt skattats för män.procentvara av som
Följande skadeindikatorer har inkluderats: Total dödlighet, alkoholrelaterad

dödlighet sjukdomar, dödsolyckor, självmord, mord misshandel. Resulta-samt
redovisas avrundning siffrorna, vilket kan intryck exakthetten utan av ge av en

endast skenbar. Man skall dock ha klart för sig projektionemaär ärattsom
förknippade med viss felmarginal, vilket diskuteras i det sista avsnittet.en

Total dödlighet
Total dödlighet klassiska indikatornden befolkningens generella hälsotill-är
stånd. Sambandet mellan totalkonsumtion och dödlighet därför intres-är stortav

tidigEn studie här Bandel 1932 i grafisk form demonstreradeärse. som en
förbluffande god samstämmighet mellan alkoholkonsumtion capita ochper man-
lig överdödlighet kvoten mellan manlig och kvinnlig dödlighet för rad länderen

skelskiftet. Figur visar hans data för Grafiska belägg detta2 Preussen.runt av
fåsslag inte särskilt starka, signifikant samband vid ARIMA-är ävenettmen en

analys serierna för 1992.Preussen Norströmav
våra pårelevans för syften skattningarna alkoholeffekten självaAv större är av

dödligheten i till överdödligheten. ARIMA-analyser franska ochmotsats av
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respektive 1861-1913 samstämmigaför perioden 1885-1958svenska data ger
genomsnittskonsumtionen med liter ökningskattningar; ökning en ger enaven

skattningardödligheten med 1,2 Dessaden manliga stämmer ävenprocent.av
ganska realistiskt antagandeförmed resultatet Preussen, gör ett omom man

dödlighet.relationen mellan överdödlighet och manlig
hälften 1800-talet illustrerar hur dettai Sverige under andraUtvecklingen av

Under denna period minskadesig uttryck Norström 1988.samband kan ta
år.från nivå på ungefär literkonsumtionen hög 10 liter till 7 Dennaen per

nedgång på enligt resultaten dödlighetenkonsumtionen 30 minskadei procent
konsumtionsminskningungefär 3,5 avsevärdbland med Enmännen procent.

påpekasalltså inverkan mortaliteten. bör dockhade tämligen blygsam Deten
särskilt dramatisksig enskild faktor skall hainte kan förvänta attatt enman en

så multi-faktoriell orsaksbakgrund dödlighet.effekt fenomen medett somen
med i den svenskajämföra med effekten faktorkan viHär av en annan som var

Ökande faktorerreallöner tecken förbättringar i radstudien: reallön. är en som
långsiktiga materiell standard,åberopas förklara trender i dödlighet:brukar för att

30-procentig ök-förhållanden, utbildning, Enligt resultatensanitära etc. ger en
mortaliteten blandallomfattande indikator reduktion i männing i denna enmer

på indikator uttryck för effekterungefär betyder7 Detta attprocent. som geren
påfrån lång särskilt mycket starkare inflytande dödlighe-rad faktorer inte haren

totalkonsumtionen.änten
alkoholkonsumtionens inverkan. För detfinns dock inget skäl förringaDet att

svårt urskilja den generella effektenförsta; det kanäven att av enom vara
spårhelt säkert sina i synnerhet vikonsumtionsförändring, densätter om-

där koncentrerad, dvs. i debetraktar dödligheten hälsoindikator den ärsom en -
sjukvårdensvanlig inom alko-befolkningsgrupper där storkonsumtion är samt

holsektor.
dödlighet. Givet könsk-redovisade alkoholeffekten manligDen enavserovan

påpå blir alkoholeffekten hela2,5 mellan och kvinnors konsumtionmänsvot
utgångspunkt frånMed detta estimatbefolkningens dödlighet 30 lägre.procent

för olika förändringar i totalkon-har förändringen i total dödlighet predicerats
sålundasumtionen tabell En ökning i konsumtionen med 252. väntasprocent

fler dödsfall.vilket knappt 1 300öka dödligheten med 1,4 procent motsvarar
Påminskning i konsumtionen med 25Resultatet blir analogt vid procent.en

sådubbeltberäknas konsumtionsökning med 50sätt storprocentsamma en ge
effekt ökning 25 procent.som en
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olika förändringaralkoholrelaterade skador vid iTabell Projektioner av
utgångsnivån6,55 vidalkohol litergenomsnittskonsumtionen capitaperav

989.I

konsumtion capitaFörändring I per

+50%Alkohol- +25% 25%
effekt

dödadöda AA

dödlighetTotal
2,8 2 5691,4 1 276 -1,4 258Tot. 92 094 0,0084

dödlighetAlkoholrelaterad
-26 -332 80 1 046302 0,18 34 446Mån 1
-11 -62 27 148Kv. 556 0,072 13 70

Dödsolyckor
-251 30 61314 286 -12Mån 2 045 0,08

146-67 11Kv. 1 321 0,032 5 71 -5

Självmord
385178 -14 -154 34Mån 1 122 0,09 16

-43 22 99457 0.063 10 47 -9Kv.
dråpMord och

43 5620 25 -16 -21Tot. 129 0,11

Summa
-748 2 072Mån 923

-182 421200Kv.

-930 2 493Tot. 1 123
anmäldaMisshandel

432 34 13 589Tot. 39 641 0,09 16 6 295 -14 -5

Alkoholrelaterad dödlighet i sjukdomar
alkoholkonsumtiondäri stället för total mortalitet till dödsorsakerOm är enser

effekt totalkon-förvänta starkareetablerad riskfaktor bör vi naturligtvis oss en av
från fall-kontroll och lon-olika observationsstudiersumtionen. Enligt resultaten

iför inplacering katego-kvalificerar följande dödsorsakergitudinella studier en
munhåla svalgläpp, och 140-dödlighet: Malign irin alkoholrelaterad tumör

alkoholberoende150, alkoholpsykos 291,malign i149, tumör matstrupe
860.alkoholförgiftning Depancreatit 577 ochlevercirrhos 571,303,

våldsam död behandlas separat. Denalkoholrelaterade dödsorsaker utgörsom
manligadenlevercirrhos med 33enskilda dödsorsaken här är procentstörsta av

dödligheten. Levercirrhoskvinnliga alkoholrelateradedenoch 39 ärprocent av



Bilaga 6 249

också föremålindikatorden varit för flest studier vad gäller sambandet medsom
Sålundatotalkonsumtionen. har tidsseriedata för England, Kanada Ontario,

Norge och Finland analyserats författaren med applicerande modell 1 därav av
hänsyn tagits till eftersläpande effekter. framgårI tabell 3 estimaten varieraratt
från 0,13 England till 0,23 Ontario. Det vägda medelvärdet för dessa estimat
viktade i proportion till deras inverterade standardfel 0,18.är

Tabell Skattningar genomsnittskonsumtionens effekt på dödlighet lever-iav
cirrhos Skattningarna gjorda på dijferentierade tidsseriermän. med applice-
rande semilogaritmisk modell.av

Period Estimat Standardfel

England 1919-1974 0,13 0,06

Finland 1931 980-1 0,14 0,06

Norge 1931-1980 0,22 0,12

Ontario 1946-1974 0,23 0,04

finns inga direkt jämförbara analyser för övrigaDet de enskilda alkoholrelaterade
dödsorsakema. tillEtt skäl detta de absoluta talen i de flesta fall tämligenär äratt
små förskjutningaroch i diagnostisk praxis kan upphov till skenbaraatt ge

Bådaförändringar. förhållandendessa skulle sarnbandsanalyser osäkra.göra
påDäremot finns analys norska data Skog 1987 sambandet mellanen av

totalkonsumtionen och hela kategorin alkoholrelaterade dödsorsaker definierad
från framgårovan. resultaten denna studie sambandetAv mellan total-attsom

konsumtion och alkoholrelaterad dödlighet har styrka det mellansamma som
totalkonsumtion och levercirrhos. Projektionerna den alkoholrelaterade död-av

utgångspunkt frånligheten därför alkoholeffektenkan med levercirrhos.göras
lämpligt alkoholeffektenEtt värde för det vägda parameterestimatet 0,18.är

Enligt resultaten tabell ökning ikonsumtionen respektive2 med 25 50ger en
proportionell ökning den manliga alkoholrelaterade dödlighe-iänprocent en mer

också34 respektive kan effekterna ökning80 procent. Manten notera att av en
respektive minskning 25 inte symmetriska blir imed detärprocent utan svagare

fallet. har med modellens icke-linjära konvexa form.Detta göraattsenare

Dödsolyckor
avgörande härOlyckor hör till kategorin akuta alkoholskador, dvs. vad är ärsom

tillståndet långvarigt flertaldet berusning missbruk. Ettänmomentana av snarare
Åtminstonepå individnivå förstudier visar alkohol förhöjd olycksrisk.att ger en

trafikolyckor riskfunktionen accelererande med ökande BAC,konvex, dvs.är
populationsnivåPåvilket sannolikt gäller andra olyckor. äräven typer sam-av
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Delvis beror dettaväl dokumenterat.mindrealkohol och olyckormellanbandet
olyckskategoriema tämli-enskildaantalet fall i de ärproblem;metodologiska

eventuelltsvårigheter urskiljaochmycket brusfå skaparvilket ettatt sam-gen
olyckskategorier. Etti andraavsevärd variationharsynnerhetband, i när enman

olyckskategorier.enskildaslå ihop allaproblemdettakomma är attsätt runtatt
sålunda skattadprojektionemagrund förligger till äralkoholeffektDen som

perioden 1925-1989underdödsolyckor i Sverigesamtligaförtidsserienbasis av
1986 finner ivad Skogväl medResultatetskattningar. stämmeregna en

data.norskaanalysmotsvarande av
förgiftnings-olyckskategorier inkluderats utomsamtligaprojektionema harI

föregående avsnittiredan inkluderatsE860-E869 vilkaolyckorna merpartenav
E980-E989. DeE870-E929 ochE800-E858, stör-alkoholförgiftning, dvs.som

och 2030motorfordonsolyckor männenskategorierna procentprocentär avsta
och 5126fallolyckoroch männensolyckor procentkvinnornas procent avavav

kvinnomas.
med 25totalkonsumtioneniökningframgår beräknasi tabell 2Som en

3014 respektivemeddödsolyckor blandantaletöka mänrespektive 50 procent
kvinnor 5siffror förMotsvarande600 fall. ärrespektive300cirkaprocent

fall.respektive 150ungefär 70respektive ll procent

våldsbrottslighetochSjälvmord
och socialatotalkonsumtionsambandet mellanårförst underDet är senare som

statistiska metoder. Häroch med modernasystematisktanalyseratsskador mer
självmord ochnämligenpå social skador,två indikatorerviskall ta upp

två fenomenoch mord. Dessamisshandelpolisrapporteradvåldsbrottslighet
destruktiva beteen-repertoiruttryck för vidarebetraktaskan extrema avensom

exempel kanalkoholetiologi. Somstark nämnasmindreellerden med mer
alkoholbakgrund,pekarstudierfamiljevåld, där fleraochsjälvmordsförsök en

sambandsanaly-försvårar aggregeradeindikatorertillförlitligadär bristenmen
själv-å sidan ochtotalkonsumtionmellansambandeninnebärDetta att enaser.

vidare ochavspeglaå andra kandenvåldsbrottslighet sägasmord och ett mer
beteende.destruktivtalkohol ochsamband mellangenerellt

Alkoholeffektenindikatorerna.aktuellaför deprojektionerredovisarTabell 2
påskattningar,1935-1989 egnaför periodenskattadE950-E959suicid är

ochmordskattningar1950-1984 egnamisshandelsbrottpolisanmälda samt
olyckorskador ochsomatiskaFörLenke 1990.1921-1984dråp E960-E969

iför dvs.värdettill 40 män,för kvinnoralkoholeffekten procentsattes av
dettasjälvmordgällerdet ärkonsumtion. Närikönsskillnadenproportion till
nöd-riskfunktionen intesocialaskadansgivet; görinte likaförfarande attnatur

könsspeci-ocksåfår stödDettaoch kvinnor.fördensammavändigtvis mänär av
kvinnligadettotalkonsumtioneneffektenpekaranalyserfika att avsom

vadalltså starkareför äneffektencirka 70 män,självmordstalet är procent somav
rnisshan-Seriema förtotalkonsumtionen.utifrån andelkvinnornasförväntas av
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delsbrott saknar uppdelning kön, vad gäller mord könsspecifikär analysen
inte meningsfull. Dessa analyser således Som framgårtotalen.. de skatta-äravser
de effektparametrama praktiskt identiska för de olika indikatorema.taget I detta
sammanhang kan det intresse i till vad gälleratt notera motsatsvara av som
medicinska skador det finns anledning förvänta kulturell variation i deatt g en
här aktuella sambanden. Analyser franska sålundadata visar väsentligtav svagare
effekter totalkonsumtionen såväl våldsbrottslighet Lenke 1990 påav som
självmord Norström 1992.

Resultaten visar ökning i genomsnittskonsumtionenatt med 25 respektiveen
50 beräknas öka självmorden blandprocent med 16män respektive 34 procent
och bland kvinnor med 10 respektive 22 För antalet dråpmord och blirprocent.
utfallet ökning med 20 respektive 43 och för misshandel 16 respektiveen procent
34 procent.

Slutsatser
dennaI artikel har jag redovisat projektioner alkoholskadeutvecklingen förav

vissa fixa förändringar den totala alkoholkonsumtionen. Enligt resultatenav
skulle ökning i konsumtionen med 25 respektive 50 leda till ökningen procent en

antalet döda med cirka l 200 respektive 2 500 fall. En minskning i konsumtio-av
med 25 resultera i cirkaväntas 1 000 färreprocent döda.nen

Tillförlitligheten i dessa prediktioner beror dels hur väl de valdapass
skadeindikatorema täcker de faktiska alkoholskadoma, dels kvaliteten i under-
laget för projektionerna, dvs. tillförlitligheten i de skattade alkoholeffektema. När
det gäller den första punkten har jag endast inkluderat dödsorsaker där alkohol-
konsumtion etablerad riskfaktor. dåär Risken är försummar någonen att man
dödsorsak där det faktiskt existerar alkoholeffekt, dock alltför förären suom svag

kunna urskiljas vid statistiska analyser. Omatt dödsorsaken tillräckligtär stor
skulle alkoholeffektäven kunna upphov till betydande antal fall.en svag ettge
Den närliggande dödsorsaken dettamest slag dödlighet i hjärt- och kärlsjuk-ärav
domar.

Forskningsresultaten här dock alltförär förmotstridiga kunna utgöraatt ett
acceptabelt underlag för den slags projektioner gjorts En viss rimlig-som ovan.
hetskontroll resultaten fås jämföra två prediktionernade ökning-av attgenom av

i den totala dödligheten, vilka gjorts oberoende varandra.en Den förstaav
prediktionen har utförts basis data och resultat avseende total dödlighet, denav
andra deutgörs predicerade iökningarna dödsorsaker där alkohol-av summan av
konsumtion etablerad riskfaktor.är Som framgår tabell 2 skillnadenären av
mellan tvådessa prediktioner mycket liten.

Detta till de redovisadeär projketionematrots naiturligvis förenade med en
viss felmarginal och det kan intresse få uppfattning dess storlek.attvara av en om

Underlaget för projektionerna statistiska analyserutgörs sambandenav av
Ävenmellan totalkonsumtionen och olika skadeindikatorer. dessa analyser ärom

utförda med den optimala tillgängliga felmarginalemametodermest är hos deav
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varierarstandardfeletFelmarginalentämligenalkoholeffektemaskattade stora.
dödsolyckordödlighet,alkoholrelateradförskadeindikatorema;olikamellan de

misshandelochför mord äroch 30mellan 20densjälvmord ligger procent,och
förändring-prediceradestandardfelet ideFelmarginalencirka 50den procent.

sålundakandödsorsaker ovandödaantalet summantotaladet avarna av
ungefär 30tilluppskattas procent.

någon heltäckan-varitinteambitionenharsociala skadorgäller attdetNär ge
tillgänglig-dikteratsvåld självmordochindikatorervaletharbild. Härde avav

uttömmande.illustrativafår betraktas änresultatenochdataheten snararesom
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Oregistrerad alkoholkonsumtion

Jämfört flertaletmed andra länder den försäljningenär registrerade alkoholav
relativt låg i Sverige. Liksom i andra länder finns dock alkoholkonsumtionen

inte redovisas i den offentliga statistiken. Omfattningen den icke registre-som av
rade alkoholkonsumtionen emellertid svårär mycket beräkna. För somligaatt
delar finns vissa data tillgängliga medan det för delarandra knappast finns några
användbara uppgifter alls.

All detaljhandel med starköl, vin och spritdrycker sker i Sverige via de mono-
polbutiker drivs Systembolaget åldernAB, där vid försäljning år.20ärsom av
Restaurangema hänvisade till köpaär sprit, vin och importerad starköl frånatt
Systembolaget. Svensktillverkat öl säljs dock direkt från svenska bryggerier till

Öldär servering tillåten från år.restauranger, är 18 klass säljs i vanliga
livsmedelsbutiker med försäljningsålder år.18en

Tillverkning och import sprit i princip endast tillåtenär för det statligaav
monopolbolaget Vin Sprit AB. Liksom för sprit tillverkningär vin ochav
starköl tillståndspliktig och import endast tillåten för Vin Sprit. Däremot är
import öl klass fri, medan den efterföljande försäljningen tillståndspliktig.ärav
Såväl starköl klass tillverkas vid privata bryggerier. tillåtetDetsom att
tillverka vin och öl i hemmet för bruk. I förhandlingar med Europeiskaeget
Unionen har Sverige nyligen förbundit sig framgent avskaffa Vin Spritsatt
monopol.

Införsel alkohol vid utlandsresor tillåten i begränsadeär kvantiteter för denav
fyllt år.20 Efter vistelse utanför Sverige i minst 24 timmar gäller flygsom är

tillåtetdet fritt införa liter1 sprit, literl vin och 2 literatt starköl. Den intesom
någonmed sprit kan i stället ha vin.med sig 2 litertar Förutom dessa kvantiteter

får ytterligare 5 liter starköl liter vinoch 5 eller införassprit erläggandemot av en
schablontull.

Den registrerade försäljningen således Systembolagets försäljning,utgörs av
bryggeriemas försäljning starköl och öl klass till försälj-restauranger samtav
ningen öl klass i butiker.av

Tillskotten till den alkoholförsäljning i den offentligaredovisas statistikensom
många olika slag.är De viktigaste införsel konsumtion i sambandär och medav

utlandsresor, hemtillverkning smuggling. kommerHärtill bl.a. teknisk spritsamt
gåvoroch från utlänningar Sverige.gästarsom

Några nordiska exempel
Trots omfattningen den oregistrerade alkoholkonsumtionenatt har diskuteratsav
under lång årrad har forskningen det mörkertalets.k. varit mycketen om
begränsad. Detta gäller inte bara Sverige också andra länder. I Norge har detutan
dock gjorts kontinuerliga beräkningar hembränningens omfattning sedan 1956av
och i Finland sedan 1968.
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totaladenberäknaförsökgjortsdetår attunderförstDet är somsenare
till dekoncentreratsharkonsumtionen. Dessaoregistreradedenomfattningen av

Danmark,iSverigesåväl igjortsharbedömningardärländernanordiska som
konsumtio-registreradetill dentillskottetIsland harIoch Norge.IslandFinland,

tvåfinns[Norge1990.Gudmundsdottir1987för33tillberäknats procentnen
år31nämligenstorleksordningar, procentnågot olikaredovisarberäkningar som

Reinås 1991.1989föroch 56Nordlund 19921991 procent
harår 1984Danmark. FörFinland ochilägremörkertalet ärVärdena

uppgickFinlandikonsumtionenoregistreradeÖsterberg denberäknat1991 att
Österberg indikerar1993 att1992förberäkningarPreliminära15till procent.

hemtill-ökadprivat importökadpå grund samtfrämstökat,harmörkertalet av
öl.ochvinverkning av

registreradedentilltillskottetberäknat1988Thorsen attår 1986 harFör
svaradefjärdedelarUngefär17minstDanmark trei procent.konsumtionen var

isänktsvin harochölprisernaEftersomTyskland för.medgränshandeln
danskatill denbidraggränshandelnssannoliktår detunder attDanmark ärsenare

minskat.haralkoholkonsumtionen
konsumtionen.registreradetill dentillskottetberäknadedetredovisadesOvan

totaladenandelkonsumtionensoregistreradedenberäknarställeti avOm man
15Danmark:13Finland:följande: procent,värdenabliralkoholkonsumtionen

3624 altoch Norge: procent.25Island: procentprocent,
ocksåolikastorleksordningen är utanbara samman-emellertid inteDet somär

sambandiimportPrivatalkoholkonsumtionen.oregistreradedensättningen av
viktiga komponen-docktordeutomlandskonsumtionochutlandsresor varamed

materialet,norskai detinslagviktigtdäremotHembränning är ettländer.i allater
länder finnsandraFörDanmark.Finland ochalls iknappastförekommermen

storlek.mörkertaletsvärderingarsystematiskainte avtyp avsamma
mellanskillnaderredovisasalkoholÄven smugglingen storagällerdetnär av

mycketmedan denIsland, ärochitillskott NorgeviktigtDenländerna. utgör ett
Finland.Danmark ochibegränsad

1930-taletunderFinlandiÖsterberg vanligaresmuggling1994Enligt var
smugglingstraditionentidigarevärldskriget. Den varefter 2:aårenoch närmast

betyd-minskatharsmuggla SjövägenMöjligheternaharrmstädema. atttillknuten
båtarnagrunddelskontroll och attbetydligt störregrund avdelsligt enav

tid.betydligt kortarei hamnliggernumera
tillgångökadFinlandhåll ivissa noterakundeår sedannågra enFör man

Estland. DetRyssland ochfrånprivatsåldes resenäreralkoholdrycker, avsom
fårinteländerfrån dessabesökare tabestämmelseinförts attemellertidhar omen

haregel tycksDennadagar.kortareFinland änivistelsen är trealkoholmed om
betydligt.reduceratsprivatförsäljningentillbidragit att

storlek och sammansätt-konsumtionensoregistreradedenUppskattningen av
dedata. Isvårtolkadeochbristfälligaganskapåskälnaturligabyggerning av



Bilaga 7 257

olika länderna det delvis olikaär data vilket kantyper använts, ha bidragitav som
till osäkerhetsmarginalema olikaatt i olika länder.är stora

Härtill kan läggas ungefäräven data kan ledaatt till olikatypsamma av
bedömningar i olika länder. Som exempel kan hur värderarnämnas iman svar
frågeundersökningar. Sålunda har i de norska materialen Reinåsettman av
1991 multiplicerat de redovisade värdena med konstant på 1,4. Om denna inteen

blir storleksordningenanvänts den icke registrerade alkoholkonsumtionens
andel totalkonsumtionen 26 i stället för 36av procent.

Detta konstaterande skall inte uppfattas kritik de norska beräk-motsom en
ningarna bara exempel på metodologiskautan ett överväganden iattsom större
eller mindre utsträckning påverkar de mörkertal beräknas. Det kan naturligt-som
vis inte uteslutas det rimligtär värdera data olikaatt i olika länder.att sätt
Skilda värderingar emellertid, bl.a. tillsammansär med tillgången dataatt
växlar mellan ländema, osäkerhetsmoment redovisadeett skillnadergör attsom
mellan länderna bör tolkas med försiktighet.

Svenska undersökningar
Under år har uppskattningen det svenska mörkertalet bl.a.senare av presenterats

Svenska bryggareföreningen Kolk 1992 och l993a. Beräkningarnaav avser
1990 respektive 1991. Andra beräkningar har nyligen Kühlhornpresenterats av
1994 och Hibell 1994. Till dessa bedömningar den totala omfattningenav av
den oregistrerade alkoholkonsumtionen kommer bl.a. två färska specialstudier av
hembränningen Philipson 1993 och smugglingen Philipson och Kolkm
1993, utförda för bryggareföreningens räkning.

bådaDe sistnämnda kommer dock inte kommenteras ytterligare. Det främ-att
skälet de endast behandlarär delaspektsta att problemkomplexet. Etten av annat

skäl den osäkerhet förknippadär med denär metod i de bådaanväntssom som
undersökningarna intervjuer med poliser respektive tulltjänstemän.

Kolks undersökningar har för viss kritik, medan Kühlhomsutsatts och Hibells
så detär inte funnitsännu tillfälleatt till kritiska synpunkter. Kühlhornnya 1993

har bl.a. kritiserat Kolks användning vissa från frågeundersökningardataav om
hembränningens omfattning där de intervjuade ombads bedöma hembränninatt g-

andel den totala alkoholkonsumtionen för respondenten själv, iumgänges-ens av
kretsen och på Att bedömningarna för hemortenorten. huvudöver användstaget
finner han helt omotiverat.

Han kritiserar konsumtionenäven i bekantskapskretsenatt används ut-som
gångspunkt för beräkningar den vanliga hembränningens omfattning, vilkaav
i stället bör bygga respondentens uppgifter de alkoholvanoma.om egna

Kühlhorn förnekar dock inte möjligheten ickeden statistikförda sektornattav
kan ha den storlek Kolk redovisat, tillgängliga data tillåterinteattsom men anser
de uttalanden i undersökningen.görssom

Med utgångspunkt från analys sambandet mellan den registrerade alko-en av
holkonsumtionen och alkoholrelaterad dödlighet framhåller Kühlhorn, i motsats
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denmedsamvarierardömaalltstatistikförda sektornickedenKolk, atttill att av
spritförsäljningmonopolbolagetsochhembränningdet gällerstatistikförda. När

FinlandReinås 1991såväl i Norgeframförtslikartadehar somresonemang
sektorOregistreradÖsterberg finnasFörhållandet kandet1993. stor seratt en

deunderproblemalkoholpolitisktöverhängandeettdärför inteKühlhorn som
kanhembränningen ettdock inteförnekarHanvillkoren.nuvarande att vara

problem.växande
diskussio-gällerdetspeciellt1993b,Kolk närtillbakavisatsharKritiken av

förändrasomfattning ochsådan ettskulleintemörkertaletatt vara avnen om
sambandetförståelsenikomponentviktigskulledet intesådant avsätt att vara en

alkoholrelateradeoch desamhälletialkoholkonsumtionentotaladenmellan
skadorna.

mörkertalsberäk-diskussionendelredovisningenkortfattadeDen omen avav
iAvsiktensakfrågan. ärställning islutligtillsyftar inteSverigeiningarna att ta

förknippa-problemmetodologiska äroch dekomplexitetenbelysastället somatt
antagandenvilkaväljs ochmetoderVilkamörkertalet. änstudiermedde somav

Olikasanning.slutligingenframtid,iåtminstoneså det, närafinnsgörsän ensom
tillräck-avsaknadoch, ivärderingarochbedörrmingarolikaforskare kan avgöra

alkoholkonsumtionenstotaladendiskussionentroligtdetbra data,ligt är att om
fortsätta.omfattning kommer att

olikademörkertalettotalasåväl detuppskattningenpåStorleken somav
handi förstaberäkningarnaiåt. Skillnaden ärsigskiljer avkomponenterna

från frågeunder-datamedberäkningarhar KolksSålundametodologisk karaktär.
medangruppmedelvärdenfrån vissautgångspunktmedsökningar vägts

desina vägningargrundardatamaterialet,till helatillgånghaftKühlhorn, som
individuella svaren.

data.tillgängligagäller tolkningarskiljaktighetmetodologiskYtterligare aven
påkonsumtionentotaladenandelhuruppgiftenexempel gäller storEtt avom

hembränt.bedömerfrågeundersökningen utgörsirespondenterna avorten som
storskaligadenindikatoranvändasuppgiftdenna kanKolk att ensomanser

KühlhornochHibell attmedanomfattningsprittillverkningensillegala anser
medförknippadehemorten ärsituationenuttalandenintervjupersonemas om

sammanhang.i dettainte användasde börså osäkerhet attstor
olikasiganvänderdelvis typerberäkningarnadeHärtill kan nämnas avatt tre

frågeundersökningarfråndataenbartredovisning byggerKühlhomsdata.av
data.andrabeaktarHibellochmedan Kolk även typer av

Kolksmaterialen.svenskai denivåskillnaderganskafinns treDet stora
bådadehögreligger änalkohol 100miljoner liter20,3 procentbedömning
litermiljoner14,4slutarKühlhomsstorleksordning.likartadiandra ärsom

och kankomponenterdock vissaHibells saknarmiljoner liter.12.4Hibellsoch
redovisatharnivå. KühlhomKolksuppåt, tilldock intejusteraskomma att

liter,miljoner14,4sifframblirfallettvå material. detfrån olika Iberäkningar ena
maxnivå 29,2ochmiljonermininivå 11,5iresulterarandradenmedan enen
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Tabell Beräknade kvantiteter den icke registrerade alkoholkonsum-av
tionen omkring 1990 enligt Hibell och Kolk. Miljoner liter 100 % alkohol.

Hibell Kolk

Direktimport 4,0 8,6
Konsumtion utomlands 3,2 2,0
Övrigt i anslutning till resande 0,2 0,5

Olaglig sprittillverkning 1,2 4,0

Hemtillverkning vin 1,9av 1,8

08° 1,2°Smuggling

Teknisk sprit 0,4a

11,33Summa 20,3
ännu beräknada

1 Här saknas uppgifter ännu inte är beräknadesom
2 Avser för mycket införd alkohol privatpersoner. Den storskaliga smugglingenav

har ännu inte beräknats
3 Avser den storskaliga smugglingen

miljoner. I sin sammanfattning utgår Kühlhorn från siffran 14,4, varför redovis-
ningen nedan bygger den beräkningen. ocksåSe tabell 1.

De olika beräkningarna innehåller inte riktigt komponenter. Sålundasamma
ingår alkoholkonsumtion utomlands it.ex. Kolks och Hibells beräkningar men
inte i Kühlhoms. Ett exempel Kolk, iär till bådaannat de övriga,att motsats
beräknat konsumtionen teknisk sprit.av

Med utgångspunkt från nämnda totalsiffror kan det beräknas den oregistre-att
rade alkoholkonsumtionens del totalkonsumtionen 25utgör iav procentca
Kühlhoms och Hibells beräkningar 25 respektive 22 procent, medan värdet är
högre i Kolks redovisning 31 procent.

De skillnadernastörsta för enskilda gäller hembränningen och denposter
privata importen. Differensema för hembränningens omfattning har delvis be-
rörts Hibell och Kühlhorn har inte det möjligtovan. ansett göraatt separaten
bedömning storleken den storskaliga produktionen. Kolks uppskattningav av av
den delen påslutar 2,0 miljoner liter, dvs. halva den illegala sprittillverkningen.
Ytterligare orsak Kolk utgått frånär den hembrändaatt spriten haratten en
alkoholhalt på 50 medan Kühlhorn och Hibell, indirekt, utgåttprocent från 40ca
procent.

När det gäller den legala privata importen i samband med utlandsresor lägger
Kolk och Kühlhorn vikt Hibellstörre vid hurän andel respondenterna istor som
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totaladenalkholdryckerinförda ärbedömtfrågeundersökning har att aven
kvantitetervid hurviktstället lagtiHibell har störrekonsumtionen. stora man

skillnader ibl.a.finns detvid varje Dessutominbrukar föraatt resa.manuppger
svenskaankommande resenärer.antaletbedömningen av

förstnämndavisar dendelenoch legalaillegalamellan denjämförelse attEn
25förberäkningarHibellsenligt procentsmugglingochhembränning casvarar
den illega-Utifrån Kolks kanalkoholkonsumtionen.oregistrerade rapportdenav

30i Kühlhomsoch25-30storleksordningeniberäknas ligga procentdelenla ca
mörkertaletfjärdedelaralltså likartade dvs.Nivåema treär att avprocent. ca

oregistre-tillskottetlagligadel detmycketalkohol. Enlegal storutgörs avavav
samtligautlandsresor. Ianslutning tillieller förtärsinförsalkoholkonsumtionrad

mörkertalet.hela60gäller dettaberäkningar procent avca
och i andrasprittillverkningolagligbestår handi förstadelenillegalaDen av

mycketnaturligtvisdelardessadataTillgängliga ärsmuggling.hand omav
inte kanår, varför detundervärdenvisar högredemosäkra. Flera senareav

åren.under desprit har ökatillegalkonsumtionen senasteuteslutas att av

kommentarAvslutande
i definnsde diskrepanserochförtsallmännaDet somovansomresonemang
detfinnssvårighetermetodologiska närdepekarbedömningamasvenska som

alkoholkonsumtionen.registreradeickedenomfattningenberäknagäller att av
verkligendatadata, dvs. mätervalidabristennaturligtvisproblemEtt är som

fåbaramörkertalet finnsiflertalet komponenterFördet de mäta.attavser
nödvändigtdetvalida databristmed ärtillgå. situation attIuppgifter att en

uppgifterJu fleringående komponenterna.demått ochutveckla fler avenvar
varandra destostödjerberäkningsgrundema störrede olikaochfinns mersom

denomfattningenverkligabedömning densigmöjlighetenblir närma avatt aven
konsumtionen.oregistrerade

till dedelområden,allainombehövs mestuppgifterFler serom manmen
smuggling-sprittillverkningen,illegalaså bl.a. dendetkomponenternaosäkra är

ytterligare belysning.behoviDanmarkgränshandeln med störstäroch avsomen
sedan deni dagslägetomfattningunderordnadtroligensistnämndaDen är av

emeller-Gränshandelsperspektivet är1992.sjönk höstenvärdesvenska kronans
svenskt medlem-eventuelltbeaktandemedminstsikt, inteviktigt etttid attav

gränshandeln.ökningkraftigleda tillkanEUEuropeiska Unionenskap i aven
ändåDanmarkÄven medså handelnEU-medlemblirSverige inte är avom

konse-sänktsprisernadanskaeftersom deintressealkoholpolitiskt som enstort
i EU.medlemskapDanmarkskvens av

VinSystembolagetBryggareföreningen,SvenskaFolkhälsoinstitutet, samt
samladomfattandeochforskargruppinbjudit göraharSprit AB att en nyen

förhopp-initiativvälkommetstorlek. Dettamörkertalets ärbedömning ett somav



Bilaga 7 261

ningsvis kommer leda fram till samlad bedömning grundar sig påatt en som en
kritisk och balanserad granskning tillgängliga data.av

Vid internationell jämförelse den alkoholkonsumtionentotala detären av
nödvändigt för Sveriges del tillägg för ickeden registrerade konsum-göraatt ett
tionen. Samtidigt det viktigt beaktaär det förekommer mörkertal iatt ävenatt ett
andra länder. Ovan redovisades uppgifter från nordiska beräkningar, i övrigtmen
saknas detaljerade bedömningar för andra enskilda länder.mer

försåldaTax-free drycker och privatinförsel torde finnas allai länderannan
liksom alkoholkonsumtion vid besök utomlands. Härtill kommer också privat
tillverkning alkoholdrycker, vilken inte lär ovanlig i de vinproduce-t.ex.av vara
rande länderna.

Hannibal 1993a den oregistrerade konsumtionennämner i flertalet EG-att
länder har beräknats till 10 Om detta värde redovisadeprocent. samtca ovan
uppgifter för de nordiska länderna och Kühlhoms bedömning det svenskaav
mörkertalet läggs till förgrund internationell jämförelse, visar det sig atten
Sveriges relativt blygsamma placering listan alkoholkonsumtionenöver bara
förändras i begränsad omfattning jämför rangordningen för den stati-om man
stikförda konsumtionen diagram 1 med den gäller för den estimerade totalasom
alkoholkonsumtionen diagram 2.

Tillgängliga data ingen klar bild varken mörkertalets storlek ellerger av
utveckling tid. Det förefaller dock sannoliktöver den registrerade alkoholkon-att
sumtionens förändringar, åtminstone hittills, varit relativt god indikator påen
förändringarna den totala alkoholkonsumtionen. Ett sådant konstaterandeav un-
danskymmer naturligtvis intet behovet ökade kunskapersätt mörkerta-av om
lets sammansättning, storlek och förändringar.

Även nivåernade absoluta olika i redovisadedeär svenska beräkningarnaom
mörkertalet så kan med konstatera 25-30 denattav man procentoro ca av

oregistrerade alkoholkonsumtionen illegala delarutgörs och det inte kanattav
uteslutas denna konsumtion åren.ökat de Enatt oroande uppgiftsenaste ärannan

konsumtionen illegal sprit i förekommeratt utsträckning bland storkonsu-storav
och missbrukare. Ytterligare åtgärder nödvändiga förmeriter begränsa såvälär att

den olagliga sprittillverkningen smugglingen.som
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diskussionSammanfattning och

Den icke-statistikförda alkoholkonsumtionen, kallad föräven alkoholkonsumtio-
mörkertal, består i huvudsak konsumtionennens privat legalt och illegaltav av

införda alkoholdrycker, hemtillverkade viner och hemtillverkad sprit.av Dessav
roll i den svenska alkoholkonsumtionen har vållat viss uppmärksamhet underen

Frågantid. har uppkommit mörkertalet såsenare är uppgifterstortom att om
utvecklingen baserar sig officiell statistik har blivit missvisandesom och om
den illegala sektorn, framförallt den hembrända spriten har fått sådanär en
omfattning, den svenska alkoholpolitikenatt blivit urholkad.

För få den icke-statistikfördaatt alkoholens omfattninggrepp om iär man
princip hänvisad till intervjuuppgifter kan jämföras med och korrigeras påsom
grundval statistikförda försäljningsdata. Eftersom hänsynav till under-man av
sökningsresultatens kvalitet inte kan fråga illegitima verksamheter tillämparom

brottsforskamas idé fråga har blivit offer förman att brott i stället förom om man
har begått brott. frågarMan alltså efter konsumtionenom man hembränt.av

Det problemet i alkoholundersökningarstora delsär respondenter inteatt
kommer ihåg eller inte vill redovisa sin alkoholkonsumtion underrapportering,
dels specifika konsumtionstillfällen,att restaurangkonsumtiont.ex. eller konsum-
tion hembränt fokuseras för mycket i relation till vardagligaav konsumtionstill-
fallen relativ teleskopeffekt. Skulle inte korrigera för dessa två felkällorman
skulle, enligt de här analyserade undersökningarna, denen statistikfördaav
spriten, dvs. Systembolagets försäljning och spritservering,restaurangemas svara
för endast svenskarnas totala spritkonsumtionprocent ochsex Sverige skulleav i
realiteten höra till Europas toppnationer i alkoholkonsumtion. I jämförelser mel-
lan uppggivna mängder och statistikförda sålda mängder tillkommer osäkerhets-
källor fluktuationer i årlig lagerhållningtypen eller till iav Sverige bosatta

såld alkohol, dessa förhållanden kan intepersoner avgörande för de härmen vara
berörda problemen.

Jag har bearbetat två representativa intervjuundersökningar från 1993 med
drygt 1 000 individer i varje för beräkna icke-statistikfördaden konsumtionen.att
I den dem de icke-statistikförda alkoholsortema angivnaena av andelarvar som

den totala konsumtionen, i den andraav absoluta mängder med undantagsom av
hembränd sprit. Vidare hade den undersökningarna endast relativt litenena av
underrapportering den totala alkoholkonsumtionen och den andra relativtav stor.
Grundidén för skattningen har varit beräkna andelden respondentemasatt av
rapporterade totalkonsumtion hör till den statistikförda och med hjälpsom av
officiell statistik beräkna underrapporteringen. procentuella uppgifter ickeom
statistikförd alkohol korrigerades med denna multiplikator, medan absoluta
mängder i minimialtemativ blevett ioch maximialtemativtagna ettsom sanna
beräknade med hjälp multiplikatom.av

Resultatet dessa beräkningar blev 25 minimum 20av att ochprocent procent
maximum 39 procent den totala alkoholkonsumtionen består icke-statistik-av av
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alkohol. Hem-taxfreeprivatimporteradHuvudandelenalkohol. utgörsförd av
Mittalkoholkonsumtionen.totaladenungefär 4förspritbränd procent avsvarar

något lägreandel änalkoholensicke-statistikförda ärdengällerdet enresultat när
dennaKolk 1993har visatberäkningbaseradmaterial mentidigare annat

erhöll KolkVidarefelmarginaler.för minafaller inomresultatberäknings ramen
den6nämligensprit,hembränd procentandelberäkningsin större avvid en

ande-icke-statistikfördadentotala bildenDenalkoholkonsumtionen. atttotala
föreliggerhembränd spritåren. För10denågot underökattorde ha senastelen
mängdenberäkningarolikajämförelse. Demöjliggörskattningar avinga ensom

minskning idenhanden,viddockpublicerats attsprit svens-hembränd gersom
kompenseratshainte kanpågått 1980,sedanspritförbrukning, genomkarnas som

hembränning.ökad
priva-sektorn,icke-statistikfördadeninomdenKonsumtionen postenstoraav

ökarDäremotalkoholvanegrupper.olikaförsystematisktintevarierartimporten,
framföralkoholvanor,ökandemedprodukterhemtillverkadeandelenrelativaden

i denhittasblandsynnerhet männenspriten. Ihembrändadengäller dettaallt
relativtnyttjarproblemalkoholrelateradeförriskkategorin somhögsta personer

hembränt.mängderstora
värdetinteförrnenande,mittenligtförminskar,erhållna resultaten avDe

ökade interna-SverigesVisserligen kommerpreventionspolitik.Sveriges genom
EES-eftersomandel öka,alkoholensdirektimporterade atttionalisering den men

då kronansochinförselkvantitetertillåtnaökningmedföravtalet inte aven
utländskaoch densvenskamellan denprisgapetminskatvärde harförändrade

osannolika.privatimportgrundförändringar störredramatiskaprisnivån är av
alkoholrelateradeexportmedförainternationaliseringdennaGivetvis kan av

nationellahuvudsakiuppmärksammatstidigare pro-ordningsproblem somsom
ellerplatservissavidmidsommarfirandeungdomarnasvidexempelvisblem,

problemsådanaSverigeiimportsidan harPåstorstäderna.nyårsñrandet i
på exportsidanochfotbollsmatcherinternationella svens-uppkommit vid genom

skidsemesterorter.österrikiskanågraiungdomarka
riskenbeträffarspritinsmugglad utgörochhembrändkonsumtionenVad av

i deinslussaskanSåvida spritfara.givetvisbrottslighetorganiseradför en
alkoho-identifierakaninteså konsumenternaförsäljningskanalemalegitima att

antaletökningkraftiginträffar. Enförändringarpåtagligakälla kan avlens
tillfälles-ökningmedför häralkoholförsäljningsställenoch avenrestauranger

det knappastfinnshusbehovförhembränninggällerVadbrott.förstrukturen
nätverktillutökasmarknad kanproducentemasenskildadeskälstarka attatt tro

bekanta.hushåll godaochproducentemasmycketsärskilt änstörre egnaärsom
alkoholhälsofarligförrädslabefolkningenssmakupplevelser,godaBehovet av
kretsarutanförförhärkaraktär gränserkollektiva sätterdrickandets grupperoch

ispritkonsumtionföravtagande intressetdettillMed hänsynmissbrukare.av
husbehovsdestillatörerantaletökningpåtaglighellerintebefolkningen är aven

trolig.
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Inledning

Den statistikförda alkoholen omfattar all alkohol säljs i Sverige för konsum-som
tionsändamål. Alkoholen säljs Systembolaget, öl livsmedelshan-genom genom
deln, eller Till den inte statistikförda hör den alkoholrestaurang.serveras som
konsumeras i Sverige bosatta såltsoch inte har System-av personer som genom
bolaget, serveringen eller livsmedelsbutiker och därigenom inte räknas in i per
capitakonsumtionen. ickeDen statistikförda alkoholen omfattar den direkt im-
porterade alkoholen, legalt illegalt hemtillverkad alkohol, insmugglad alko-resp
hol och konsumtion alkohol inte avsedd för förtäring alkoholär samtav som som
i Sverige bosatta dricker utomlands under Det.ex. semesterresa.personer en
alkoholsorter för förtäringsändamål säljs i Sverige och försäljning iärsom vars
lag reglerad inte inräknas i capitakonsumtionen, i huvudsak lättölet,men som per
ligger utanför kategorierna statistikförd icke-statistikförd alkohol. Den alko-resp
hol, i Sverige säljs till utländska turister hör till den statistikförda.som m.m.

tvåI praktiken finns det olika konsumtionskvantiteter följs ochsom upp
redovisas mått alkoholutvecklingen. Den första den totala alkoholkon-ärsom
sumtionen, rapporterad respondenter i surveyundersökningar och obero-genom
ende alkoholens härkomst. Dessa surveyundersökningar omfattar endast iav
Sverige bosatta och all alkohol starkare lättöl.är Den andraän ärpersoner som
den statistikförda alkoholen enligt i relateradregel till invånareantalet 15ovan,
år och äldre.

I modern tid det först nyligen konsumtionenär icke-statistikfördsom av
alkohol har spelat roll i den alkoholpolitiskastörre debatten i Sverige. I deen
årliga utgivits det fram till mitten 1993rapporter som av organ som av var
ansvarigt för uppföljningen alkoholutvecklingen, Centralförbundet för alko-av
hol- och narkotikaupplysning, har den icke-statistikförda alkoholkonsumtionen
berörts årsi 1992 I den källhänvisningutannämns omfattningenrapport. att av
den icke-statistikförda konsumtionen beräkningarenligt vissa har uppskattats till
30 den registrerade försäljningen. Vidare det finnsprocent anledningnämns attav

förändringarna i den icke-statistikförda konsumtionen inteatt tro att är mer
omfattande försäljningssiffromaän kan indikatoranvändas de faktiskaatt som
konsumtionsförändringama från år till årsrapportemaCAN 1992. Iett ett annat ;
1988-1991 inte den icke-statistikfördaomnämns alkoholen. årsI 1987 rapport
finns information. Här redovisas ingående kvantiteterde enligt skatt-mera som
ningar och intervjuuppgifter aktuella börjani 1980-talet, nämligen 28var av ca
milj liter hemtillverkat vin 1982, införsel milj liter5-6 spritdrycker ochav ca av
4-5 milj årvin 1979, enligt troligtvis huvudsaki starkvin. Hembrän-rapporten
ningens omfattning kvantifieras inte det 20 årnämns männenatt procentmen av
1982 gångde minst fyra druckit hembränd sprit CAN 1987.attuppgav en av ,Relaterar de i denna uppgivna kvantitetema icke-statistikförd alko-rapportman
hol till invånareantalet år15 och äldre så innebär uppgifterna 0,9 latt ca ren
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basår utgjor-alkohol, dvs. ungefär 15 konsumtionen 1980totaladenprocent av
beräkning-inte statistikförda. mindre 1992,des den betydligtDetta änär menav

uppgifternahembränd års redovisasomfattade inte sprit. 1993I rapport omen
också hänvis-icke-statistikförda alkoholen 1992 och medden utförligt änmera

årligatill uppgifternas källa. dessaningar Det bör utövernämnas rapporteratt
innehålleralkoholenredovisningar och analyser den statistikfördaöver upp-av

från årliga frågeunder-gifter konsumtionsutvecklingen enligt resultaten deom
alkoholkonsumtion, dvs.sökningar orienteras efter respondentemas totalasom

inkl icke-statistikfördaden sektorn.
nyfikenhet icke-stati-alkoholpolitiskt intresserade medborgarens denDen

månknapphändigheten och i vissstikförda alkoholen har väckts inte bara genom
officiella sidan de myndighetsfmansieradeoklarheten i den infonnationen. Vid av
information publicerats inte stöd för tanken denhar attrapporterna som ger

varje fall inte vid bedömning-icke-statistikförda sektorn negligerar faktor, iär en
alkoholkonsumtionen verkligen kommer minskaden genomsnittliga attar om

målfrån vårt politiker1980 till 2000, vilket lands harmed 25 satt ettprocent som
m.fl.,Miegel, 1990; Kolk, 1991, Kolk, 1993; Philipson 1993.Larsson och

också, tillbefolkningens alkoholkonsumtion verkligenTanken väcks att enom
måstealkohol såinte kan kontrollpolitiken,del baserar sig styrasstor som av

befinner sig i balans samhällsutvecklingen.denna politik med Dettaredas ut om
denna alkohol dricks framförallt storkonsumenter,gäller i synnerhet av enom

åtgärder.speciellt relevant för kontrollpolitiskakonsumtion är statensgrupp vars
frågortvå den icke-statistikförda alkoholenSvaren följande om synes

kontrollpolitiken. första densålunda centrala för analys Den hurär storavvara en
egentligen icke-statistikfördasektorn Den andra denicke-statistikförda är. är om

alkoholpolitiken, framförallt storkon-underminerarsektorn verkligen attgenom
alkoholkonsumtion har hamnat utanför alkoholpolitiskt styrbaradetsumentemas

verksamheter fåttområdet illegala har orimliga dimensioner.ocheller att

denMetodtyngdpunkter pskattningarvid avu
icke-statistikförda alkoho en

Underrapportering och teeskopeffekt
och teleskop-uppgifter alkoholkonsumtion bådeVid underrapporteringenärom

respondenterna grundinnebärejfekten betydelse. Underrapporterin attstorav g
faktis-konsumtionsmängd deneller andra skälglömska mindre änav uppger en

speciellt anmärkningsvärdateleskopeffekten ovanliga ellerka, medan medför att
jämförelse medförstöras ihändelser i tiden förläggs ochellernärmare nuet

normala händelser Janson, 1990.
isurveyundersökningariUnderrapporteringen alkoholkonsumtionen är ettav

återges profes-regel ifenomen. Iinternationella litteraturen väldokumenteratden
alkoholkon-frågeundersökningar endast 40-60sionellt genomförda procent av
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sumtionen enligt försäljningsdata självrapporterad total alkoholkonsumtionsom
mått,Pemanen, 1974. Detta den procentuella andelen självrapporterad alkohol

respondent alkoholkonsumtionen invånare år15 och äldre enligtper av per
försäljningsstatistilcen kallas täckningsgrad Enligtcoverage-rate Pemanen be-

lågaden överlag täckningsgraden selektivt bortfall i huvudsakutöverror
respondentfel, nämligen glömska och lögner. Mäkelä ljugandet denärattmenar
väsentligaste faktorn tvådessa Mäkelä K, 1971. Enligt analysav en noggrann

svenska studier olika förstrategier kartlägga alkoholkonsum-använt attav som
tionen lågahuvudorsaken till den täckningsgraden iär surveystudier riktade till
allmänheten inte respondenteffekt, surveykonstruktöremas obenägenhetutanen

frågeundersökningari beakta alkoholdrickandets situationella kontext och huratt
respondentemas minne organiserat Kühlhorn Leifman, 1993. Dettaär uteslu-

givetvis inte speciella socialt definierade alkoholister, iter att t.ex.grupper,
sådana surveystudier underrapporterar sin konsumtion ocheller de enbart kanatt
eller vill med i intervju alkoholkonsumtionen på lågatypisktnär ärvara en en
nivå Kühlhorn, 1993. den socialaAtt kontexten inom vilken kartläggningen av
alkoholvanoma sker, framgårutomordentligt viktig resultaten jämfö-är av av en
relse blodalkoholtester och intervjuuppgifter i 65 nyintagnaav en grupp av
alkoholister för kliniskt alkoholistprogram Midanik, 1982. Enligt dennaett
studie i denna situation överrapporteringen den konsumerade alkoholenvar av
och inte underrapporteringen det problemet. Tyvärr saknas det i nämndastora
studie uppgifter belyser, det frågan överrapportering densom om var om av
faktiska konsumtionsmängden eller teleskopering den ovanliga händelsenen av

besluta sig för uppsöka klinik, dvs. den tid förflutit mellan alkohol-att att en som
konsumtionen och testning blodalkoholhalten tiden mellan alkoholintaget ochav
testningen blodalkoholhalten har avgörande betydelse för kalkyler denav en av
konsumerade alkoholmängden.

Redogörelser för teleskopeffekten, i försynnerhet interaktionen mellan teles-
kopeffekt och rapportering, saknas i inom alkoholforskningen. Istort sett en
analys den rapporterade alkoholkonsumtionen i relation till denrestaurangav
rapporterade totalkonsumtionen enligt svenska surveydata har detta problem
uppmärksammats Kühlhorn, 1993a.

Vad gäller teleskopeffekten det först främstoch nödvändigt skilja mellanär att
absolut och relativ teleskopeffekt. Med absolut den rapporteradeatten en menas

ovanliga händelsen faktiskt har teleskoperats i relation till realiteten, medan
relativ betyder rapporterad ovanlig händelse teleskoperad endast iäratt en
relation till rapporterad vanlig händelse. absolutEn teleskopeffekt föreliggeren
exempelvis, gånger år10 uppsöker och vidrestaurangom en person, som per en
sina gångrestaurangbesök faktiskt dricker 6 alkohol attper ren uppger
hanshennes restaurangkonsumtion uppgårunder normalvecka till 6 cl. Upp-en

respondenten däremot hanhon under normalvecka drick-att restaurangger en
1,15 6 besök multiplicerat med 10 veckor och dividerat åretser per genom

52 veckor, samtidigt hanhon uppgivit den totala alkoholkonsumtionenattsom
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teleskopeffekt föruppgår relativtill 0,5 föreliggernormalveckaunder enen
visserligenkonsumtionenI detta fallrestaurangkonsumtionen. är restaurang

fönnod-det normalaunderrapporteringåtergiven, grundkorrekt avmen av
relativa teleskopeffektendenutanför restaurangalkoholkonsumtionenligen är

synlig.invaliditet direkt blirså resultatetsrestaurangkonsumtionenför stor att
därförkonsumtionssituationer börolikaVid typerrapporter manom avom

ligger i underrapporter-teleskopeffektens tyngdpunktrelativadenidentifiera, om
återgivning onormala eller detdetkorrektnormala och röringen det omavenav

övenapportering detframkalladteleskopeffekt,absolutsig avgenom enom en
icke-situationellafrågor ochmed situationellaskillnaderonormala. De stora som
detta problemtyderalkoholkonsumtionengäller ärkontexter vad attgenererar

kartläggningarsituation vidföreligger dennatvivelfokuseras. Utanvärt att av
alkoholspecifik konsumtionrelation tilltotalkonsumtion irespondenters somav

alkohol.icke-statistikförddvs.tillverkats hemma,tullfritt ellerköpts som
sådan dominerandeteleskoperingen harunderrapportering ochEftersom en

försäljningsdatajämförtjag endastalla felkällor harbetydelse bland genom
hänföras till dessakanintervjuuppgiftermedsystembolagetrestauranger som

kantaxfree-alkohol endastexempelvisuppgifterStatistiskakällor. m.m.om
sålda Sverige bosattatill iantaganden i delarsubjektivamycket separerasgenom

försäljningsställenvarierandeantaletMed hänsyn till det stora m.m.personer.
från försäljningskällor före-allaerhålla statistiskt materialsvårigheternaoch att

utvecklingsbarsålda fögafångar kvantititerolikafaller strategi varasomen
och löftesrik.

projiceringSocial önskvärdhet och

efter denfrågas inte endastmånga surveyundersökningar respondenternaI pro-
också denspritkonsumtioneni dencentuella andelen hembränt utan omegna

förfarandeumgängeskretsen. Dettahembränt dricks iprocentuella andelen som
norska alkoholun-dessanorska alkoholforskningen. Ii tidigarehar sina denrötter

i den konsum-hembränt 1sammanvägdes andelendersökningar egnasvaren
alkoholkonsumtionoch 3alkoholkonsumtionumgängeskretsenstionen 2 ortens
sprit förekom.hembrändför skatta hur mycketanvändestill index attett somsom

alkoholforskningen.i den norskaanvänds inte längreDetta index
uppfattningarrespondentersinkluderaranvända indexMotivet till ettatt som

socialsocial önskvärdheteffekternabeteenden tankenandras är att avom
uppgiftersnedvriderof approvalbifall needocheller behovetdesirability av

Sådana snedvrid-Phillips, 1973.systematisktbeteendetdet sättettom egna
alkoholrelate-benägenhetdå respondentemasdet gälldeningar har rapporteraatt

Tillämpas hypotesenBjörkman, 1979.i svenska dataproblem konstateratsrade
så utgångs-frågornaaktuellabifall för de härbehovet ärönskvärdhet och avom

underrapporterad,hembränt blirkonsumtionenpunkten den attatt menavegna
då gäller andrassanningen detrespondenterna tillfälle sägaatt vanor.ges
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och främst kon-Många Förstinvändningar kan denna hypotes. ärgöras mot
inte tillverkningentillåten ochsumtion hembränt och det konsumtionenär somav

Även så förbud moralisktfrågorna dettagäller. hembränningen olaglig ärärom
fall populariteteni varjeförankrat i rättsmedvetandet.endast Tvärtom,svagt av

Öppna landskap Ulf Lundell verkarvisa dömamodern svensk att avav en
mytologiskt förankrad frihets-få själv tillfriheten tillverka brännvinet höraatt en

också svensken projicerar dennadärför hävdashos svensken. Det kanlängtan att
roll för det svenskahembränningensönskedröm de hanhon lämnari svar om

respondenter projicerarfall det tvivelaktigtfolket. varjeI attatt trovarasynes
konsumtionförhållanden alkoholmissbrukskamliga sättsamma som avsom

hembränt.
påprojektioner tillämpade densammanhang dylikabör i dettaDet nämnas att

konsumtionskvantitetertotalkonsumtionen betydligtsvenska större ängenerar
plus skattningar denregistrerade alkoholkonsumtionenmätningar den avav

majoritetsmissförståndför efter-alkoholen. kallasicke-statistikförda Fenomenet
föreställningarrespondenterna har felaktigauppgifter avslöjardessa att omsom

Marklund U., 1983.alkoholvanorallmänhetens
uppgifter andras vi interespondentemasProblemet med är att vetom vanor

projektioner eller initierade gissningar baseradedet handlar ärsomom om
projektioner såsig inte dekonkreta kunskaper. Rör det vetom man om egna

Ärförhållanden frågahar projicerats. detförhållandena önskvärdaeller om
erhållnakriterier för Validera uppgifterna.saknas det deinitierade gissningar att

debatten frarnhållitsmoderna svenska har till försvar föri denArgument som
respondentemas uppgiftermått inkluderar andras kon-för hembränning som om

hembränningens storlek Kolk, 1993.sumtion hypoteserär sannaom

alkoholkonsumtionRiskfylld
icke-statistikfördavärdering den sektorn detalkoholpolitiskFör är aven av

statistikförda alkoholen förde-studeraintresse hur konsumtionen den ickeatt av
olikalar sig riskgrupper.

såsom medi-alkoholkonsumtionen,Det finns olika risker knutna tilltyper av
krite-det inga allmängiltigacinska och sociala, Därförakuta och kroniska. finns

forskningsre-direkt farlig. Derier för konsumtion riskfri, riskfylld ellernär ären
beräk-i huvudsaksultat legat till för olika byggergrund riskvärderingarsom

medicinska skador, levercirr-ningar sambandet mellan incidensen kroniskaav
har lett till riskvärder-långvarigt Resultatenhos, pankreatit och bruk alkohol.av

populariserade i Systembolagetsingar, utarbetade medicinsk expertis ochav
ochsin alkoholkonsumtionhjälp beräknaTestaren, med kunderna kanvars

Kvinnorna har1882.relatera den till fem olika riskkategorier Rydberg, större
skadekategorier. Detdem andraskaderisker och därför tillämpas förän männen

många frågor riskvärderingar fortfarandemedbör dock i sambandpoängteras, att
förklaringar för kvinnornasuttömmandeolösta. Exempelvis finns det ingaär
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sårbarhethögre för alkohol och inte heller tillförlitliga data för bedömaatt
i relation till Vidare finns inga eventuellakvinnornas risker det data förmännens.

åldersgrupperriskdifferenser mellan olika bland Rydberg 1993.vuxna m
dessa problem det sig rimligt använda kategorier.Trots Testarenster att

Två olika surveystudier totalkonsum-mätersom
tionen lcke-statlstikfördinklusive alkohol

betydelsen icke statistikförda alkoholen harFör estimera den det avidenti-att av
från tvåfierade datamaterialet representativa surveyundersökningar A och B

Bådafrån år stått mitt förfogande. undersökningar1993 till baseradeär
genomfördes tvåpersonliga intervjuer och och välkända privata opi-storaav

uppgårBortfalletnionsmätningsinstitut representativa sampel under 1993. i
båda materialen till 20-25 och instituten tillämpar liknande modellerprocentca
för komma tillrätta med bortfallet.att

finns likheter och olikheter mellan ochDet A B.

Till likheterna hör:

mångaoch omfattar ungefär lika respondenter A101l och B1025A B

och kartlägger respondentemas alkoholvanor konsumtio-A B mätaattgenom
sammanslåsprit, starkvin, bordsvin, starköl och öl för sedanseparat attnen av

dessa värden i alkohol till totalkonsumtionsskala.termer av ren en
A och kartlägger konsumtionen hembränt liknande kon-B sättettav
sumtionsnivån. fårblir kartlagd respondenterna besvaraDen attgenom en
fråga den procentuella andelen hembränd sprit sin totala spritkonsum-om av

månader.tion under period 12aven
Till olikhetema hör:

påoch den totala alkoholkonsumtionen olika tillämpar denA B Amäter sätt.
s.k. QF-tekniken quantity-frequency, innebär konsumenterna förattsom

tillfrågas dryckesfrekvensen år, må-varje alkoholsort efter den normala per
därvid genomsnittliganad och vecka den konsumerade mängden. Bsamt

tillämpar teknik har för respondenter huvudde över tagetsamma men som
frågeschema. innehållerdricker under norrnalvecka specifikt Dettaetten en

måndag-torsdag,fyraindelning veckan i perioder, nämligen fredag, lör-av
vilket medför konsumtionen för dessadag och söndag, mätsatt separat

perioder.

alla icke-stati-med undantag för konsumtionen hembränd spritA mäter, av
inköpsnivåntillverknings- införsel taxfreestikförda alkoholsorter eller av

tillverkningsprit, starkvin, bordsvin, starköl och öl köp smuggelsprit,samt av
frukt- och snabbvin.av

konsumtionsnivåicke-statistikförd alkohol hembränd sprit,allB mäter
bordsvin hemtillverkat frukt- och snabbvin.taxfree sprit, starkvin och samt
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taxfree starköl,För köpt smuggelsprit i Sverige finns frågoringa isamt
fårB. Respondentema de procentuella andelama nämndauppge av ovan

drycker i den totala konsumtionen alkoholdryck.av resp.
A-undersökningen fickI respondenterna inte endast fråga densvara en om

procentuella andelen hembränt i den spritkonsumtionen frågadesutanegna
också den procentuella andelen hembränt dricks i umgängeskret-aom som

påoch b orten.sen
Olikhetema leder bl.a. till följande:

Enligt tidigare analyser undersökningsmetodema leder den A tillämpa-av av
teknikende den totala alkoholkonsumtionen till underrappor-mäta störreatt

tering alkoholkonsumtionen den teknik tillämpatB Kühlhornänav som
Leifman, 1993.

Eftersom inte den icke-statistikfördaA alkoholen med undantagmäter av
på konsumtionsnivånhembränt införselnivåproduktions- kanutan resp

inte på individnivå likställa konsumtion produktion.och Det indivi-man av
den A hemtillverkade vinet kan drickas individerna PåB och C.av aggrege-

nivårad däremot, dvs. alla utgåmed respondenter i perspektivet. kan man
ifrån infördaden respondent producerade eller alkoholen omfattas iatt per
den respondent konsumerade alkoholen.per

måsteRisken för relativ teleskopeffekt överhängande i icke-A, denärvara
statistikförda alkoholkvantitetema med undantag hembränt relateras tillav
den totala konsumtionen.

konsumtionsnivå måsteB icke-statistikförd alkohol det finnasnär mäter
situationer i vilka respondenter inte kan identifiera alkoholen hör till denom

måsteicke-statistikförda sektorn eller Detta problem för konsu-stortvara
dricker alkohol identifierabjudningar och skall den ärmenter som om

taxfree eller har köpts Systembolaget eller för i vintillverkningens konster
oinvigda konsumenter skall de dricker viner tillverkadeavgörasom om av
frukter eller snabbvinsatser.

frågorB saknar köpt smuggelsprit, tullfritt starköl folköl ochochom om
måsteestimeringen för dessa drycker ske via värden används.Arsatt

Resultat

Underrapporteringen den teleskoperingenoch relativa
spriten i A och Bav

Såsom framgår påtagliga i uppgivnatabell 1 finns det skillnader den konsume-av
alkohol 126 cl.rade spritmängden mellan respondenterna i och 81,4A B, mot

frågemetoder-skillnader tillbaka till de användaDessa väntade och kan förasvar
Enligt försäljningsstatistiken för 1992 uppgick försäljningen tillsprit underna.

bådainvånare år i196 15 och äldre vilket innebär respondenternaattper
underrapporterar spritkonsumtionen.surveys
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båda tillfrågadesundersökningarnaI respondenterna efter den procentuella
månaderna.hembränt i spritkonsumtionenandelen under de 12 A-respon-senaste

tillfrågades ocksådentema dessutom efter den absoluta mängden sprit de hade
köpt utomlands inkl taxfree den absolut köpta mängden smuggelspritsamt

frågades, mångaunder period. B-respondentema däremot hur procentsamma av
deras spritkonsumtion utgjorts taxfree respektive utomlands inköpt sprit.som av

Tabell Uppgifter den totalt konsumerade spritmängden enligtom respon-
denterna och 1993, den Systembolaget såldai A B i Sverige spriten in-genom
klusive täckningsgraden för ochrestaurangsprit A B.samt

2 19923Studie A Studie B Hela riket
Cl Totalt I Cl Totalt Cl såldsprit % sprit l % sprit Totaltperav av

såld såld100 % uppgiven sprit 100 % uppgiven sprit 100 % mängdper per per
invånaremängd 100 % i mängd 100 % i sprit i miljrespon respon-

dentår år dentår år årsprit i sprit i 15 liter 100 %system- system- +199271n1011 n1025 år100 % butiker 100 % butiker 1992per per
inván invån15 15
år år+ +

81,4 82 345 42 126,0 129 141 64 196 13,875
1 2 3 måste årår; år Eftersom försäljningsdata förA16-75 B18-75 1993 saknas 1992 tjäna som

4 invånarestand-in för 1993 078 8267

frågorResultaten dessa redovisas i tabell Det bör härvid beaktas värdenaattav
för den totala mängden konsumerad sprit för köpta kvantiteter utlandsspritsamt

frånoch smuggelsprit i härrör direkt respondenterna rapporterade kvantite-A av
påendast den konsumerade andelen hembränd sprit har jag beräknat grundvalter,

respondenterna uppgivna procentuella andelar. I B däremot baseras enbart denav
totala mängden konsumerad sprit direkt konsumenterna uppgivna kvantite-av

påde övriga värdena har jag beräknat grundval de rapporteradeter, procentu-av
Frågorna såella värdena. i och konstruerade detta förfaringssät-A B är sätt att

möjligadet enda för material.ärtet resp

Tabell Spriten med hänsyn till källan enligt respondenterna ochi A B.

n10111l n10252Studie A Studie e
Cl sprit Cl hem- Cl CI köpt CI sprit Cl sprit Cl hem- CI Cl sprit

taxfree taxfreebränd % °o bränd 100 %100 °o 100 100smugg-
utrikes oregist-sprit utrikes elsprit oregist- spritper per

köpt rerad 100% köpt sprit rerad100 °e sprit 100 % per respon- perrespon-
dentår dantår %100 % 100respon- per respon-per per

dentårdentárrespon- respon- perrespon- per
dentår dentár dentár respon-respon-

dentár dentár
81 10,8 53,75 12,04 76,5 126,0 13,2 31,4 44,6

A1e-75 2år; årB18-75
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tvåi derelativt likformigtvärdenprocentuellaför dessaGenomsnittet mate-var
tillrespondenter,samtligarelateras tillvärdenasåväl de uppgivnarialen, när som

druckituppgivit de harspritkonsumentereller till despritkonsumenter attsom
hembränt.

erhållnapå grundval deårskonsumtionen hembräntBeräknat svarenavman
totala mängdenuppgivnasprit och denandelen hembrändprocentuelladenom
respondent i Bsprit med 13,2mängden hembrändabsolutasprit blir den per

tabelli A,andelen hembräntprocentuellt störrei l0,8 clA äränstörre semen
hembräntrespondentemasvid handen,Tabell 3 att synes varaomsvarger

undersöknings under-respektivekorrigera förSkulleochrelativt lika i A B. man
försälj-sprit enligtkonsumeradmellanblir kvotenmultiplikatomrapportering,

erhålla abso-liknandeskullekvantitetsjälvrapporteradningsstatistiken och man
på olikagenomfördaundersökningarnaspritför hembränd ärvärdenluta trots att

sätt.

denrelation tillabsolut ochhembränd ispritTabell Konsumtion rap-av
totala konsumtionen.porterade

n1o252n1o111 Studie aStudie A
CI hembrändi %Hembränthembränd TotaltHembrânti CI%Totalt

%rapporterad sprit 100uppgivensprit 100 %rapporteraduppgiven avperav
respondentår sprit 100 %mängd spritisprit %mängd sprit i 100 per respon-

dentárår %100ár %100
13,210,51351510,813,210 872

2A15-75 árår; B18-75

felkällortillmed hänsynresultatenDiskussion av
estimeringarföroch möjligheter

och teleskoper-underrapporteringfrån estimeringuppgifterna ATolkas utan av
respondentemassånär 76,5 clrespondenternaprecising, dvs. rapporterat, avsom

nämligenResultatet,sprit.statistikfördsprit, dvs. 94årskonsumtion procent,av
frånskulle kommaspritenkonsumeradei Sverigedenendast 6 procentatt av

skullealkoholkonsumtionentotalasvenskainnebära denskulleSystembolaget att
långtblirinvånare år och däröver. Detta15alkohol15-16 liter enperrenvara

genomförda esti-hittillsallagråa sektornochför den änkvantitetstörre svarta
betydaskulle1993 ochPhilipsontill Kolk, 1993,kommit frammeringar m

alkoholkonsum-ha den högstaskulleländertill denSverige höratt somgrupp av
faktiska.denlångtlevercirrhosdödlighet större änoch ärtionen somen

den totalafåambitionsnivåmed högrestudie B,Enligt att grepp omen
andelenprocentuelladenfrågor enbartmedochspritkonsumtionen Aän avom

rapporteraderespondentemas44,6 clspritkonsumtion,statistikfördicke avvar
statistikförd.inte35årskonsumtion sprit, dvs. procent,av



278 Bilaga 8

Skillnaderna mellan A och B visar betydelsen samspelet mellan underrap-av
porteringen och den relativa teleskoperingen.

förfarandeBzs bättre underlag för direkt estimering den icke-sta-ettger en av
tistikförda spriten A:s. Det estimationsförfarande dåän förefaller givetsom vara

beräkna den spritkvantitetär statistikförd grundvalatt är respondenter-som av
uppgifter all spritkonsumtion och deras uppgifter de relativa andelar-nas om om

den icke-statistikförda spriten. Eftersom den faktiska andelen statistikfördna av
sprit känd från försäljningsstatistiken,är kan den multipikator för rapporterad
konsumtion beräknas korrigerar för underrapporteringen, nämligen kvotensom
mellan den faktiskt köpta spriten enligt försäljningsstatistiken och den rapporte-
rade statistikförda spriten. Multipliceras de rapporterade kvantiteterna konsume-
rad sprit med denna, kan resultatet betraktas estimat den faktiskaettsom
konsumtionen, dvs. den egentliga förbrukningen underrappoitering, uppde-utan
lad i statistikförd och icke-statistikförd sprit.

A:s resultat värdefull komplettering. För det första kan undersökningenger en
utgångspunktbilda för minimiskattning den icke-statistikförda spriten,en av

såvida den såsomkartlagd frånär totalkonsumtionen oberoende kvantiteter
smuggelsprit och taxfreeutomlands köpt sprit. Tanken bakom estimeringen blir
då, den icke-statistikförda såalkoholen mycket teleskoperad,att är denattpass
faktiskt inte underrapporterad, medan dettaär fallet med den statistikfördaär
spriten. De rapporterade uppgifterna den statistikförda spriten med denersättsom
statistikförda alkoholen enligt försäljningsstatistiken, medan respondentemas
originaluppgifter används estimat för den inte statistikförda alkoholen.som

För det andra kan maximi-altemativ beräknas. Grundtanken här,ett är att
uppgifterna den icke-statistikförda spriten saknar relativ teleskopeffekt, vilketom
innebär underrapporteringen lika för de icke statistikfördaär spritsortemaatt stor

för de statistikförda. Estimeringen då på såsker de direktsätt attsom rapportera-
de icke-statistikförda spritmängdema i A, smuggelsprit och taxfreeutomlands
inköpt sprit, multipliceras med multiplikatorn korrigerar för underrapporter-som
ingen den rapporterade statistikförda spriten.av

det tredjeFör kan uppgifter och estimat för icke-statistikförda alkoholsorter
inte täcks i B smuggelsprit och vad gäller alkohol taxfreeutomlandssom annan

inköpt starköl och öl användas för komplettera den bild i VidareB.att som ges
kan frånresultat B användas för genomföra vissa estimeringar i A. Detatt senare
måste ske för estimeringen underrapporteringen den statistikförda spriten iav av
A. Eftersom spritsidanA tillämpathar blandad strategi hembränt haren -
kartlagts procentuell andel den totala spritkonsumtionen tvåoch de andrasom av
icke-statistikförda sprittyperna absoluta kvantiteter kan relationB mellansom :s-
rapporterad statistikförd och icke statistikförd sprit användas för att separera
dessa andelar också i A:s rapporterade totalkonsumtion.

Dessa och förfaranden inte bara relevanta för estimeringenärresonemang av
spritkonsumtionen också för starkvin, vin, starköl och öl.utan
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måttProjektiva
frågorna procentuella andelenpå denrespondentemastabell 4 visasI omsvar

procentuella andelarmotsvarandespritkonsumtionen,hembränt i den samtegna
spritkonsumtion enligtochumgängeskretsenspritkonsumtionen i ortensavav

kanrespondenten hamindreandelar ökaruppfattning. Dessarespondentemas
frågorna denförhållandena. Eftersomfaktiskakunskaper dekonkreta omom

endast finns i Aochumgängeskretsenhembränt iandelenrelativa orten avser
studie.endast dennaanalysernaredovisadede här

andelen hembräntprocentuellauppgifter denBeträffande konsumenternas om
Variationen iprojektionerkunskaper kontrahypoteskan testas.orten omen

måste rimligenstorlekhembränningensuppgifterrespondentemas ortenom
frekvensenfaktiskavariation densammanfalla med dendelvisåtminstone som

påförhållandenafaktiskasåvida dekunskaperhar,hembränning ortenorten av
skillnadernade faktiskabordeMed andra ordbedömningarna.roll vidspelar en
skattningar.respondentemasmedutsträckning samspelavissimellan olika orter

minst 20fanns detrepresenterade kommunernamaterialetåtta de iI respon-av
såväluppgifter denlämnatindividersammanlagt 259ochdenter percep-omsom

tvåstegs-spritkonsumtionen. Idenhembräntandelenterade orten ensom egna
hembränningskvantitetenkonsumerademed den skattadevariansanalys GLM
kommuntillhörighetrespondenternavariabel ochpå beroende samtorten som

kom-lämnade respondentemasvariabelförklarandespritkonsumtion somegen
i respondentemastill variationennågon helst förklaringmuntillhörighet inte som

spritkonsumtionrespondentemasmedanpO.97,skattningar F0.24 en-egen
förklaringar.signifikantakommuneninteraktion medoch i gavsam

hemb-procentuella andelarnanämndarespondenternaTabell De avav
spritkonsumtionenl, ochspritkonsumtion iiränd densprit i umgängetsegna

påspritkonsumtionen orten.

skattad andel Medianrespondenterna SpridningAv Medel-Antal
Ispritkonsumtionen Ahembränt uppgifts- värdeav

Iämnare
konsumtion% hembränt i o13,0739 57egen

hembränt i umgänget% 2o11o3339
på% hembränt orten 2021,4 17,4572

1 uppgift denvarje respondentskvantitetsmängden med hjälpden hembrändaBeräknar omavman
pá såså den sättandelen, ökarhembrändaprocentvärdet denspritkonsumtionen ochtotala av

alla responden-nivå medpá aggregerad till 13,2 procentandelengenomsnittliga procentuellavägda
se tabell 2.baster som

umgängeskret-hembränt ikonsumtionenskattningarrespondentemasFör avav
i densannolikuppenbarligen änkognitiva elementförekomstenär meravsen

vid analysfallframträdde idyliktbelysta kontexten. Etttidigare mönster envare
666de1984. Avoritetsmissförståndets Helmersonkaraktärmaj respon-mav
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denter för hembränt besvarade både frågan den konsumtionen ochsom om egna
konsumtionen i förnekade sådan53 konsumtion före-umgänget procent attom

kom hos dem själva och i 7 lika andel förumgänget, procent storuppgav en
de själva hade, 36 högre värde förumgänget umgängetprocent ettsom uppgav

och endast 4 dessa respondenter rapporterade lägre värdet förprocent ettav
de för sig själva. För kunna Validera dessa uppgifterumgänget än attuppgav

saknas det emellertid uppgifter den totala spritkonsumtionen i umgängeskret-om
sen.

Diskussion måttresultaten vunnits med projektivaav som

Enligt den redovisade analysen den bristande regionala samstämmigheten iav
respondentemas uppfattning förekomsten påhembränt det orim-ärortenom av
ligt använda dessa uppgifter för skattning den faktiska konsumtionenatt en av av
hembränd sprit.

ocksåProjektiva element spelar tydligen roll i respondentemas skattningaren
förekomsten hembränt i umgängeskretsen. blir tydligtDetta närav av man

beaktar andelen skattningar visar det dricks i umgängeskretsenatt änattsom mer
själv betydligt andelen respondentergör är de självastörre än attman som uppger

dricker förekommer iän umgänget.mer som
För kunna använda uppgifter måttdessa för hembränningens frekvensatt som

i samhället krävs det först främst frågeteknik,och definierar responden-en som
bekantskapskrets systematiskt och oberoende förekomsten hem-temas av av

frågabränt. Utan tvivel leder mångaA:s Hur del eller hur denstor procent av
sprit dricks i din umgängeskrets du hembränt tillärtrorsom en process som
enligt påverkasattributionsteorin salience Sears 1991, nämligen attav m

nämnd stimulus drickandet hembränt dominerar respondentens perspek-en av
tiv och här leder till systematiskt uteslutning de i umgängeskretsenen av personer

inte dricker hembränt. Förmodligen kan detta salience-problem hanterassom
soñstikerad frågeteknik används.attgenom en mer

svårareDet däremot betydligt komma tillrättaär med problem. Enatt ett annat
kalkyl den relativa frekvensen hembränt i förutsätter kunskaper hosumgängetav
respondenten den totala alkoholkonsumtionen bådei hos dem iumgängetom

dricker hembränt och de inte svårigheterdet. Att förelig-umgänget görsom som
dåredan respondenterna skall korrekta minnesbilder den kon-överger ge egna

sumtionen har illustrerats tidigare. måsteHur helst ocksårespondenternasom
frågabesvara deras skattning den totala spritkonsumtionen i umgänges-en om av

kretsen uppgifterna den relativa andelen hembränd sprit skall kunnaom om
användas för beräkna den relativa andelen i befolkningen. Ytterligareatt ett
problem umgängeskretsens storlek kan systematiskt variera med alkoholva-är att

vilket innebär sannolikheten exempelvis och sällskapligaatt attnor en samma
mångastorkonsument kan bli inkluderad i umgängeskretsen. Jagav som person

för få något sånärvarande inga möjligheter kunna försvarbaranärattser rappor-



Bilaga 8 281

fråga själva eller ialkoholvanor andra konsumenterna värstaänter attom genom
hushåll.fall medlemmar i deras

bör slutligen hembränningenDet argumentationpoängteras, att typen atten av
måste uppgifter Kolk,framkommer kontrollerbara 1993större än somvara av

empiriska princip hypo-vänder och den socialforskningens prövaattnerupp
uppgifter den ekonomiskasanningshalt verkligheten. Kontrollermottesers omav

hjälp hermeneutisk ellerbrottslighetens utveckling i Sverige, vunnits medsom av
påpå empirisk forskning faktisktpseudoempirisk metodik, tyder alternativ tillatt

återvändsgrändin i Axberger, 1988.existerande fenomen endast leder en

statistikförda alkoholenEstimeringen den ickeav

påbeskrivit icke-statistikförda alkoholen kan estimerashar tidigare hur denJag
uppgifter konsumtionen alkohol-grundval rapporterade den totala respom avav

uppgifternaNyckeln för estimeringen det de rapporterade ärärsort. att genom
både från statistikfördaalkoholmängd kommer denmöjligt beräkna denatt som

från statistikförda sektorn. mellan denhärrör den icke Kvotenoch den som
rapporterade statistikförda alkoholenstatistikförda alkoholen och denfaktiskt

för korrigera för underrapporteringenbildar multiplikatorden använts att avsom
från icke-statistikförda sektorn enligt olika antagandenuppgifterna den om un-

teleskopeffekten.derrapportering den relativaresp
beräkning för för sprit.redovisas resultaten denna A och BI tabell 5 av

konsumerad år 100Beräknade kvantiteter alkoholTabell sprit i pro-av per
milj literrespondenter och för hela landet.för studiernas iicent

Olika sprit Studie A Studie respondenttyper respondent Bav per per
n1011 n1025

spritSjälvrapporterad totalkonsumtion 31av 125,0
sprit enl törsäljningsstatistikKonsumtion 196 195av

Konsumtion hembränt 31.8av 36,0
Sprit inköpt utrikestaxfree 75,7533

JKöpt smuggelsprit 12,0
Beräknad totalkonsumtion sprit 303,52973av

statistikförd sprit% 3534
% självrapporterad sprit 4227

l frågorinkluderad i Bzs

81,4 sprit ochtotalkonsumtionRespondenterna i A rapporterade respon-aven
uppgick till 65,8andelen i Bdenterna i 126 cl. Eftersom den statistikfördaB av

kandoch denna kvantitettotalt rapporterade alkoholkvantitetenden ärprocent av
från för underrapporteringenalkoholstatistiken 196 cl kunde multiplikatom

försäljningsstatistikenenligtberäknas kvoten mellan den faktiska konsumtionen
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användas förstatistikförda spritkonsumtionen ochoch den rapporterade att
framgårtabellen denhypotetiskt kvantitetema. Avestimera de att rapporte-sanna

den totalaspritkonsumtionen enligt B endast 41rade totala utgör procent av
spritkonsumtionen.estimerade

från uppgifter, nämligen 65,8 denResultatet Bzs rapporterade att procent av
statistikfördatotalkonsumtionen till den sektorn har sedanrapporterade hör an-

frånandelen den rapporteradeför den statistikfördaAvänts att separera
för komma till medkvot har sedantotalkonsumtionen. Denna rättaanvänts att

rapporterade mängden hembränt.den
smuggelspriten ochi inte rapporterade den köptaEftersom respondenterna A

totalkon-spriten procentuella andelareller taxfree inköptaden utomlands som av
återgivna original.uppgivna kvantiteter ikvantiteter dessasumtionen ärutan som

rapporterad iestimerade totalkonsumtionen spritdenEndast 27 ärprocent avav
sålunda minimi-skattningåtergivna denför värdenaA. De A representerar som

smuggelsprit och taxfreeutomlandsmodellen: hypotesen köptpresenterade är att
uppgifternaså rapporteraderelativ teleskopeffekt deinköpt sprit har ärattstoren

korrekta.
liknande Ivin, starköl och öl skeddeEstimeringama för starkvin, sätt.ett
på grundvalåtergivna värden derespondenternatabell 6 redovisas de avrespav

beräknaderapporterad totalkonsumtionprocentuella andelar ochrapporterade
statistikförda kvantiteterrapporterade för interegel värdenkvantitetema. I Azsär

för totala konsumtionenmedan rapporterade värden denBzs, Bzs ärstörre än
denstår överensstämmelse med antagandenaibetydligt högre A:s. Dettaän om

relativa teleskopeffekten i A.
detutifrån hypotetiskt krävsde rapporterade värdena estimera deFör att sanna

konsumtionen beräknas ochsålunda rapporterade statistikfördaden ersättsatt av
mellan konsum-försäljningsstatistiken kvotende faktiska värdena enligt samt att

statistikförda konsum-och den rapporteradetionen enligt försäljningsstatistiken
uppgifter för komma tillrät-för rapporteradetionen används multiplikator attsom

Till skillnadstatistikförda i B.underrapporteringen de intemed posternata av
statistikförd ickefrån relativa andelenskattningama för starksprit kunde den resp

från visade sig härvid separationenstatistikförd alkohol beräknas direkt DetA. att
resulterade i relativticke-statistikfört starkvin för Bmellan statistikfört och ett

något förlågt högre värde detför icke-statistikförda starkvinet ochvärde det ett
Huvudorsaken till dettaförsäljningsstatistiken visar.statistikförda starkvinet än

påentrédrink bjudning-spelar viss rollförmodligen, starkvinetär att somsom en
identifieras konsumenternaprecision kaninte alltid med tillfredsställande avar,

frågeundersökningarinte heller ihärkomst och därmedvad gäller dess som
Azs responden-starkvin. kvantiteterkartlägger konsumtionen taxfree De somav

beräknadedärför deinköpt starkvin fickredovisade kvantiteter ersättater som
tabellför estimeringen 7kan härledas sluttabellenvärdena. kalkylerDessa av

och särredovisas inte.
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Tabell Vin- och ölkonsumtion i 100 enligt A och B.procent

Alkoholsoñ Studie A Studie Bper per
respondent n1011 respondent n1025

Självrapporterad totalkonsumtion viner 100 171av
Köpt taxfree eller utrikes 24 18
Hemtillverkat snabbvin 19 11
Hemtillverkat fruktvin 10 6
Sålt invånare år+15 Systembolaget 185per 185genom
Självrapporterad i °o försäljningen 1992 54av 93
Självrapporterad totalkonsumtion starkvin 17 35av
Köpt taxfree eller utrikes 15 9
Sålt invånare Systembolaget15+ 21per genom 21
Självrapporterad i försäljningen% 1992 81 169av
Självrapporterad totalkonsumtion bordsvin 83 136av
Köpt taxfree eller utrikes 8 8
Hemtillverkat snabbvin 19 11
Hemtillverkat fruktvin 105 6
Sålt invånare 15+ Systembolaget 164per genom 164
Självrapporterad i % försäljningen 1992 50 83av
Självrapporterad totalkonsumtion allt 125 229av

JKöpt taxfree eller utrikes 9
Sålt inv 15+ 253per 253genom
Systembolagetbryggerier

Självrapporterad i % försäljningen 1992 50av 91
Självrapporterad totalkonsumtion starköl 59 125av

JKöpt taxfree eller utrikes 6
Sålt inv 15+per 122genom 122
Systembolagetbryggerier

Självrapporterad i % försäljningen 1992 48av 102
Självrapporterad totalkonsumtion folköl 67 105av

JKöpt taxfree eller utrikes 1
Sålt inv 15+ bryggerier 131per genom 131
Självrapporterad i % försäljningen 1992 51av 80



Bilaga 8284

100alkoholkonsumerad alkohol iEstimerade kvantiteterTabell procent
individ.per vuxen

aAlkoholsorter A

MaximiMinimi
332473298totalkonsumtion spritEstimerad av
196196år 196invånareStatistikförd 15per +
7619754Taxfree eller utrikes
284412smuggelspritKöpt
323636Hembränt

247305236vinerEstimerad totalkonsumtion av
185år 185invånare 185Statistikförd 15per +
375224taxfree eller utrikesKöpt
154519snabbvinHemtillverkat
92310fruktvinHemtillverkat

264268260totalkonsumtion alltEstimerad av
253253invånare år 253Statistikförd 15per +

11157taxfree eller utrikesKöpt
8421045794totalkonsumtion allEstimerad av

alkohol
633år 633invånare 633Statistikförd 15per +
209412161statistikförd alkohol
253920estimeradstatistikförd % av

totalkonsumtion

deantagandet,sig estimeringenbeskrivits baserartidigareSom att av respon-
behäftadeintetotalkonsumtionenandelarnaåtergivna procentuella ärdenterna av

underrapporteringlider denteleskopeffekt endastnågon relativmed utan somav
kvantiñeringamadirektaförfarandet i medan dealkoholsort B,drabbar avresp

produktion,ellergäller inköpsynnerhet detalkoholsorter, iovanliga närmera
rapporteradedessateleskopeffekt leder tillrelativkännetecknas attsomav en

i medförfarandet Aför de faktiska värdenaestimatkanvärden accepteras som
direkta uppgifterhävdas dessadock medkanhembränt. Detundantag rätt attav

underrapportering. Därförvisskan lidateleskopeffektenrelativadentrots av en
nämligenmaximivärden,också till för estimeringläggasuppgifterna i Abör aven

alkohol bordeicke-statistikfördrapporterade värdenadeunder antagandet att
statistik-underrapportering denskulle lidabehandlas de somsammaavsom om

förda alkoholen.
alkoholen i Aicke-statistikfördadenuppgiftersaknas vissaEftersom det om

bildatsför dessahar estimattaxfree öltaxfree starköl ochsmuggelsprit, poster
medelvärdet mellanaritmetiskadetnämligenuppgifterna i A,grundval av

återges iskattningenResultatetmaxirniskattningen.ochminimiskattningen av
tabell
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Diskussion estimerngsresutatenav

De estimerade värdena för den icke-statistikförda alkoholen enligt B i regelär
något högre de direkt rapporterade värdena för enligt stårdtessa A, vilketän sorter
i överensstämmelse med den relativa teleskopeffekten i Aresonemanget, att
rimligen inte behöver betyda respondentemas uppgifter produktion ochatt om
inköp icke-statistikförd alkohol någoninte drabbas underrapportering alls.av av
För de hemtillverkade vinerna emellertid origintaluppgifterna något högreär i A

de de relativa uppgifterna beräknade hänsynoch medl till underrapporteringän av
korrigerade värdena i B. Skillnaderna, itotalt 24 B 29 i liggerA, dockmot
inom för de osäkerhetsmarginaler estimat den här har. Totalttypenramen som av

ligger Bss uppgifter mimmi-skattningen grundval A, vilketnärmaresett av
understryker det sannolika faktiska värdet bör ligga mittemellannärmareatt
maximi- och minimivärdet för A omkring estiimaten för B.resp

intresse jämföraAv de Kolk genomförda skattningama förär 1992 medatt av
de resultat här redovisats. Kolk från frånanvände data intervjustudie 1992som en

olika statistiska uppgifter, dvs. material inte har begagnats här Kolk,samt som
1993. I tabell 8 jämförs resultaten.

Kolks resultat ligger ungefär mitt emellan minimi- och maximi-skattningen
för högreA, skattningen för EndasltB. inom kategori,är nämligenänmen en
skattningen hembränt, faller Kolks resultat utanför de marginaler minaav som
skattningar åhar. Det bör i detta sammanhang sidan Kolk harpoängteras, attena

Åarbetat med okontrollerbara estimat. sidan bådeandra har A och B här använt
sig förfarande, låtanämligen responadentema estimera den konsu-attav samma
merade procentuella andelen hembränt. Detta osäkerhetsmarginalemagör att
mellan mina estimat saknasoch det övertygande valideringär snäva att ren av

förmågarespondenters återgekorrekt kunna procentuella andelar konsumtio-att
nen.

Totalt såvälvisar dock Kolks icke-statistiskfördamina denestimatsett attsom
konsumtionen så måstedess tidenutveckling följasär i Enligtstor attpass noga.

frånskattningen 1980-talets början uppgick ickce-statistikfördaden alkoholen till
Även15 den statistikförda utgår frånmängden. hypotesenprocent attav om man

konsumtionen hembränd sprit inte har hembränt ingick dåökat inte iav -
skattningen ligger minimi-alternativet för 1992 exkl. hembräntäven 15över-

års1992 konsumtion. Det kan inte uteslutas, minskningenprocent attav ens av
alkoholkonsumtionen enligt försäljningsstatistiken mellan 6,741980 lit och
1992 633 lit kan ha kompenserats ökningen den icke statistikfördagenom av
sektorn, antagande allt förefaller spekulativt. Trenden tillett trotssom vara
minskad spritförbrukning 3,42 liter lliter försäljnings-1980 till 1,96 1992 enligt
statistiken kan däremot inte ha kompenserats ökad hembränning, inteav ens om

skulle utgå frånKolks skattning och dessutom antagandet,acceptera attman
hembränning inte alls skulle ha förekommit 1980.
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denTabell Kolks skattning statistikförda sektorn 1992 jämförelseinte iav
genomförda redovisade milj liter alkoholmed de här 100estimeringarna, som

procent.

alkoholTyp Mill liter alkohol 100 %av

Enligt Kolk Enligt Enligt A-min Enligt A-maxB

icke-statistikförd alkohol 11,5 29,2AII 20,3 14,7

Privat import 12,9 8,8 6,0 18,7

Hembränning 4,0 2,3 2,5 2,5

Hemtillverkning vin 2,5 4,81,8 1,7av
Smuggling 1,2 2,0 0,9 3,1

-ll J JKonsumtion teknisk sprit 0,4av
2totalkonsumtion 59,5 56,3 74,0Beräknad 65,1

lcke-statistikförd alkoholAII

Räknad andel % den 31 25 20 39avsom
totalkonsumtionenberäknade

den statistik- 33 22 65Räknad i % 45av
förda konsumtionen

1 2 statistikförda milj aIkinkluderad i skattningen inkl den konsumtionen 1992: 44,8 100 %

måste såväl ofullständi-slutligen skattningama enligt A BDet nämnas äratt som
semestertid,Svenskarnas alkoholförtäring utomlands, exempelvis under un-ga.

förmodligen. kan den i Sverige köpta smuggelspriten ochderskattas I A utom-
något och konsumtion hemgjort öl täckslands köpt alkohol överlappande avvara

selektivt bortfall och selektiv under-inte undersökningarna. Vidare kanav genom
exempelvis tek-rapportering specifika konsumtionsvanor i missbruksgrupper, av

också osannoliktnisk alkohol, inte ha kommit med 1988. DetLarsson ärm
sålts tillexempelvis insmugglad alkohol till och serveratsatt restaurangersom

alkohol respondenterkan identifieras icke-statistikförd irestauranggäster som av
såvidafrågeundersökningar skulle hamna i slumpur-eller dessa krögare, de ettatt

sådantfrågeundersökningar, intervjuaren.val för avslöjar för
ingår betydelsefull för här redovisa-Vidare i försäljningsstatistiken, deärsom

inköpt eller serveradbesökares konsumtion i Sverigede estimaten, utländska av
sida.från framförallt finska och norska köpamasalkohol gränshandeln desamt

Årliga lager beaktas inte, ochdifferenser i konsumenternas och restaurangemas
ångats bortsåväl den vid tillagningenalkohol maträtter somsom av varma

konsumtion.räknasi flaskor och glas hälltsalla de utrester somsomsumman av
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Den icke-statistikförda alkoholens roll i olika riskgrupper
Analysen den icke-statistikförda alkoholens roll i olika riskgrupper medgerav
inte erhållna surveydata korrigeras för underrapportering ochatt aggregeras,

utifrån på aggregatnivåntolkas det rimliga antagandet de inköpta eller tillver-att
kade kvantiteterna konsumeras kollektiv. Detta endast studiengör attav samma

kanB användas för analys individnivån vad gäller konsumtionen. Utöveren
detta andelen individer i de högre lågriskkategoriema för i A.är

Männens och kvinnornas positioner återfinnsenligt Testaren i tabell deI
två kritiska återfinnskategorierna sammanlagt 13översta ochmännenprocent av

5 kvinnorna.procent av
åskådliggöraFör de inte statistikförda alkoholsortemas roll har jagatt sam-

manfattat alla uppgifter konsumtionen utomlandstaxfree inköpt sprit,om av
starkvin och lättvin i kategorin importerad. Det bör härvid beaktas uppgifteratt

importerat öl inte har kartlagts i och inte heller iB Sverige köptsom om
smuggelsprit systematiskt. Den hembrända spritens andel och för kvinnor därut-

det hemtillverkade vinets andel den totala alkoholkonsumtionen ökaröver av
emellertid med Ökad konsumtion. ingen riskgruppema tvåI dessautgörav
produkter 10 konsumtionen.än procentmer av

Diskussion resultaten sambandet mellan riskgrupperav om
och konsumtionsmönster

Enligt alla undersökningar beståroch skattningar den icke-statistikförda alkoho-
lens huvudandel direktden importerade alkoholen. Inköp denna beroen-ärav av
de hur mycket individerna utomlands till länder med lägre alkoholpriserav reser
ocheller med möjligheter till tullfria inköp. förvånansvärt mångaDet fögaär att
tillvaratar de möjligheter erbjuds köpa billiga produkter kvalitet ärattsom vars
känd. Denna tillfallesstruktur alkoholvanoma oberoende faktor iutgör en av -

såvarje fall länge medborgarna inte utomlands för köpa alkohol. Detattreser
förvånar därför inte den importerade alkoholen spelar liknande roll i allaatt en

konsumtion.vanegruppers
Annorlunda det däremot med de hemtillverkade produkterna. Här finns detär

minst stårtrösklar i lagstiftningen, kvaliteten och arbetsengage-vägen,tre som
manget.
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riskkategorier.femenligt Testarensoch kvinnor i BTabell Män

Mánl KvinnaMarginalerMarginalerRekommendation
náztnáozför i för kvinnormän

%sprit i sprit %
40 % 40 % perper

veckavecka
Ãr 36 610-12konsumtion betraktas 0-15frisk dinfullt kandu som

oskadlig.praktiskt taget
32 2613-30någon vanebildning eller andra 16-40fara förKnappast2.

naturligtvispä sikt. Menlängreskadliga verkningar
gång dåpå finns riskalltDu inte drickabör upp en -

trákigheter.för andra
920den 41-75 31-55särskilt närmarei riskzonen.Du är inne3.

framför dinSe allt tilldu ligger. attgränsenövre
inte ökar.konsumtion

356-95 10för 76-125Farandefinitivt för mycket.dricker4. Du
pä ochskador inrevanebildning och organ

pá sätt.fortsätterDuärnervsystem stor sammaom
mellanrum.med jämnavit veckaUnna Din kropp en

läkare.tala medEller en
2Minst 96 3radikalt Minst 126alkoholvanordinaKan Du inte lägga5. om

rádgivningsbyráförellerhjälp hos läkaresjälv, sök
landstingskatalogen. Menalkoholfrägor efterise

något NUframför inte. görallt vänta-
Antal riskkategori 1inkluderade iblandhelnykterister män: 31
2 riskkategori 1inkluderade ikvinnor: 71helnykterister blandAntal

vad gälleroch kvinnormellanVariationentabell 10.Resultatet visas i män :en
de olkalåg. heller mellanalkohol Inteicke-statistikfördandelenrelativa är

hIS-alkohol mycket. Förandelenicke-statistikfördadenvarierarriskgruppema
ingetlagstiftningensåvida inte säljs, störreprodukternavintillverkninghållens är,

snabbsat-detfinnskvalitetsfrågan värd diskutera. Härproblem. Däremot är att
hasistnämndavilka debaserade viner,frukterfruktjuiceroch ansesavser

fråna-inte endastemellertidkvalitet berorkvalitet. Vinernasbetydligt bättre
konserveringsäimenellersåsom tillsatt sockerproduktereller närvaron avron

frånhärrörbismakeridentiñerbarafrånvaron ellereller närvaron somav
smaksensationerdeför kvalitetenAvgörandejäsningen. ärofullkomlighet i som

produk-hemtillverkadeDeoch dokumenterar.uppleverprofessionella kännare
får fullvärdi-för vinerdenligga underellermed gränsbrukar rätta somterna ,

konnässörer.predikat dessaavga
utvezk-arbetsinsatser,medviner förbundendessatillverkningenVidare är av

någrafrånutsträcker sigJäsningsprocessen,yrkeskunskap.vissling somav en
vänteticer,kräverfruktvinemamånader förtill 6för snabbsatsemaveckor caupp

hemtillvcrk-imedför därförnonnalfalllångsiktig planering. I ett engagemang



Bilaga 8 289

ningen utöver jäsning vissa specifika vinsorter; flädervin eller cidert.ex.av
produktionskapaciteter enstaka liter.större än

Tabell 10. Olika icke-statistilçförda alkoholsorters procentuella andel olikai
riskgruppers alkoholkonsumtion.

Testarens riskgrupper Totalt.WP alkoholav
| [ | I1 2 3 4 5

Män

Antal 181 158 98 49 16 502
årskonsumtionMedelvärdet för 122 1992548 1154 3581 750

i alkohol 100 %

Statistikförd% 83 86 85 80 88 84
importerad% 15 10 11 9
Hemtillverkat% vin 2 2 3

% Hembrând sprit 3
Kvinnor

Antal 319 134 45 16 9 523
årskonsumtionMedelvärdet för 78 396 771 1371 3108 311

i alkohol 100 %

Statistikförd% 84 87 86 82 89 84
% Importerad 14 9 10 12 9
% Hemtillverkat vin 2 3 3 4 4
% Hembränt sprit 0 1 1 1 1

Vidare prisnivåförutsätter det dels hög för de professionellt tillverkadeen pro-
dukterna dels hög grad självförtroende vågahos hemtillverkama för atten av
bjuda på motstånd konnässöremas Detta innebär hemtillverk-mot attnormer.
ningen i hushållregel skall tillgodose vinbehovet i med rejäla alkoholvanor.
Resultaten denna studie, nämligen vintillverkningens betydelse överhuvud-attav

liten och bland de riskkategoriema för den harär störst övretaget grupp som
alkoholkonsumtionen koncentrerad till vinet, kvinnorna, medöverensstämmer
dessa resonemang.

För hembränd sprit, tillverkningsskostnademadär tiondelendast utgör en av
legalitetsfrågankostnaden för Systembolagssprit, betydelse. tidi-Denär storav

bristfälligaomnämnda intemaliseringen förbudet hembränning gäl-motgare av
ler fönnodligen endast husbehovsbränningen. inte troligt storskaligDet är att
illegal tillverkning och försäljning i befolkningskretser.breda Motaccepteras
denna bakgrund det troligt hembränningen skulle spela rollkunnaär att storen

åtminstoneendast följande uppfyllda.villkor Det första villkoretärettom av
skulle mångahembränd sprit kan tillverkas och säljas till konsumenter,attvara,
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Så falletskullehemgjorda.identifiera produkternakanvilka inte ettvara omsom
tillkvantiteter, sälja dessaskulle tillverkaantal lönnbrännaremindre ettstora

tillspritrestauranger ellerSveriges 700bland 3kriminella krögarenätverk av
kamouflerasin kansystembutiker vilka i360Sveriges knapptanställda i tur

antal konsu-alkohol tillnormaloch sälja denalkoholens härkomst ett stortsom
och konsumtionensåväl tillverkningenvillkoret skulleandraDet attmenter. vara

relativtmåste det finnasdetta fallpersonkrets. Itillkan begränsas stortettsamma
små de självaframställer mängderi befolkningenhemdestillatörerantal somsom

Vid destiller-bekanta.avgränsade nätverkdricks inomdricker eller snävt avsom
bådemedtvå räknascenarier kanutanför dessaingsverksamhet att upp-man

det först-under kontroll. Ihåller verksamhetenkvalitetsaspektertäcktsrisker och
mindreellersigupptäckta brotttycks fallnämnda fallet röra en meromav

klubbarillegalamissbrukare, langare,försäljningsverksamhet tillregelbunden
störandealltförden bedömsförst beivras,verksamheterdvs. när varasomm.m.,

1990. Denbrottsamband med andra Larssonieller uppdagas upp-rnsom
uppgår tillåren och10under dehar fördubblatsbrottslighetentäckta senaste nu

alltpolisens harkanår. förklaring störrefall En0001 satsatattöver varaper
biprodukt förändratnarkotikabrott ochbekämpningen ensomavresurser

hembränning-kanförklaringhembränning. Enupptäcktsriskar för attvaraannan
hemtill-storskalighet. Fall däroch tillmissbrukskretsertillkoncentrats meraen

uppdagas vidbrukarförsäljningskanalemalegitimain i deverkad sprit trängt
kartläggningartillgängligarestaurangpersonal Imellanpersonkonflikter m.m.

hålletdetpolisiära misstankarintesådana rapporterade ochfall intefinns ens
husbehovsbränningensmåskaligaBeträffande den är1993.Philipsson m

också tillsmaksensationernabegränsade tillinte barakvalitetsaspektema utan
Därförmetylalkohol.hälsofarliga produkter,drickarädslaindividernas t.ex.att

återhållsamma med köpasituationernormala socialamedborgare itorde attvara
husbe-nätverksbildning kringVidfrämmandesprithembränd enpersoner.av

tillanhörigpolisanmälanförhöjs riskernahovsdestillatör t.ex. genom enanonym
begränsardöma finns detmissbrukar. alltsådana Av spärrarköpare att somsom

husbehovstillverkning dessabekantskapskretsen. Omutanförmarknaden avnu
istorkonsumenter. Delönsam försmå den baratill mängderbegränsasskäl är

ocksåhembränd sprit harkonsumtionenerhållna resultatenstudiedenna enavom
medbagatellkriminalitet jämförbarsig vidkanstorleksordning väntasom man -

i varuhusredovisade svinnetpersonalstölderochsnatterier samtdet genom -
hos storkonsumentemakonsumtionkoncentration dennasåsomvisar väntat aven

alkohol.av
icke-statistikförda alkoho-förefaller denperspektivalkoholpolitisktiSett ett

sådan ibetydelseochkonsumtionentotalasådan andel denhalen inte enaven
Sverige har fört. Manpreventionspolitikdenurholkardenriskgrupper att som

öka. Eftersomkommerimportenden privataräkna medmåste emellertid attatt
sig till vinutvecklatdramatisktåren13 sättunder de ettSverige ettsenaste -

sigmindre skiljerdrycker alltdessabutiksprisemaeftersomoch ölland och
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från de i semesterländema utanför Norden, torde de härmed sammanhängande
ändringarna blir kvalitativa kvantitativa.änsnarare

Givetvis internationaliseringkan denna medföra alkoholrelateradeexport av
ordningsproblem tidigare uppmärksammats i huvudsak nationellasom som pro-
blem, exempelvis vid ungdomarnas midsommarfirande vid vissa platser eller
nyårsfirandet Påi storstäderna. importsidan sådanahar i Sverige problem
uppkommit vid internationella fotbollsmatcher och exportsidan genom svens-

någraka ungdomar österrikiskai skidsemesterorter.

Fotnoter
1 Tillsammans med mina medarbetare vill jag tacka för det ställtA och B sinaatt

vårtdatamaterial till förfogande. Eftersom inte någonvi vill reklam förgöra av
två företagdessa benämns de här ochA B.

2 Risken återgerrespondenter hörsägen saknar objektiv förankring haratt som en
bl.a. framkommit i studie den italienarnas anpassning i Schweiz Braun,en om

Undersökningens1970. personal fick höra antal schwei-störreett rapporter av
påståendeninnehöll hushållvissa italienska uppfödde gris iattzama som om en

badrummet. Vid de besök gjordes i samband med intervjuer hos italienskasom
invandrare hittades inte enda fall. För övrigt förekommer i de svenska historierett

fåttnätverk kring hembränning författaren förhar del detta mestaom som av en
polisman antingen ledare för verksamheten eller stamkund, trots attsom som
detta med hänsyn till polismannens risker för disciplinära konsekvenser och
hembränningens påstådda höga frekvens förefaller minst tvivelaktigt.sagtvara
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Inledning

fåförsöka mångaAtt hur alkoholmissbrukare det finns i landett ettgrepp om
svårigheter.innebär Om utgår från antalet till följdstora t.ex.man personer som

alkoholkonsumtionens konsekvenser i samband medregistreras sjukhus-t.ex.av
vård får bild långtifråndel alkoholmissbruket någonman en av en av men-
fullständig bild. det gäller vårdefterfrågan,När viss grund leversjuk-t.ex. av

ingårdom, det i statistiken också hel del högkonsumenterären personer som av
alkohol inte missbrukare i traditionell Varje indikator påmening. alkohol-men
missbruk t.ex. viss diagnos kan bara spegla mindre del den totalaen en av

mångamissbruket. Och missbrukare får sådanainte skador de kontakt medatt tar
någon vårdgivare.

åtskilligahar gjortsDet försök i skilda länder skatta antalet högkonsumenteratt
eller Någraantalet alkoholmissbrukare. skall kortfattat beskrivas i det följande.

Ledermanns förmetod skattning
antalet högkonsumenterav

tillvägagångssättLedermanns innebär försök beskriva hur alkoholkonsum-ett att
tionen fördelad i befolkning, ocksåvilket innebärär uppskattning huren en av

del befolkningen någothar avgränsad, hög ellersätt mycketstor av som en,
hög konsumtion.

Det denna intressant självfalletmetodengör det finns sambandär att ettsom
mellan skadenivå.konsumtions- och Detta samband dock inte absolut. Detär
finns med mycket hög alkoholkonsumtion inte uppvisar skadorpersoner en som

sjukhusvårdleder och diagnosertill somatiska och det finnst.ex.som personer
måttligmed konsumtion har alkoholbetingaderelativt sjukdomar.en som

frånLedermann studerade data olika länder och drog slutsatsen alkohol-att
konsumtionen i homogen befolkning lognormalt fördelad och fördel-atten var
ningen under vissa förutsättningar kunde enbart hjälpbeskrivas med medel-av
värdet. Detta innebär det utgångspunktmed totala alkoholkonsumtioneni denatt
i befolkning vilken i allmänhet försäljningen gårmed beräknalikasättsen att- -

mångahur har konsumtion 10 eller 15 dag.viss sägöver gräns,som en en per
Den lognonnala fördelningen mångahar tillämpats mänskliga företeelser

Aitchison och 1969.Brown, alkoholornrådetInom har den förutom Leder-av
själv framför allt kanadensiska forskare Ledermann, 1956; deanväntsmann av

Lint och Schmidt, 1971; Hyland Addictionoch 1969; ResearchScott, Founda-
tion, 1984.
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skattningsformelJellineks

alkoholismsbruk och skador gällerutforskade sambanden mellanEtt de mestav
sådantpåvisar finnslevercirrhos. Undersökningar sambanddödligheten i ettsom

år många tidig översikt tillgängligaflera i länder. Enredovisade sedan över
Jolliffe och Jellinek 1941.och statistik redovisadeskliniska erfarenheter av

enligt obduk-utgångspunkt utvecklingen antalet fall levercirrhosMed i av av
alkoholism demalkoholister och i förekomsten blandtionsresultat bland somav
fanns tillräckligt stabiltlevercirrhos Jellinek detdött till följd antog att cttav

för det skullealkoholism och dödligheten i levercirrhossamband mellan att vara
alkoholister Keller, 1975a; 1975b.möjligt skatta antaletatt

i börjanTillvägagångssättet i böcker publiceradesredovisades ett par som av
286ff25f; olliffe och ellinek, 1941,och Jellinek, 1942, J J1940-talet Haggard ss

från 1951 World Health Organiza-WHO-publikationoch finns forrnaliserat i en
skattningsfonnel fick spridning och denJellinekstion, 1951, bilaga 2. stor var

1960-förekomsten alkoholism under 1950 ochaccepterade tekniken mätaatt av
påfåttformeln därefter har beror bl.a.minskade betydelsetalen. Den attsom

mångaifrågasätts finnsoch insikten detkonstanterna i formeln har attom
deñnieratsalkoholmissbruk förutom den kroniska alkoholismformer som avav

syftar till skatta antalet fall Furst, 1983.Jellinek och formeln att avsom
från levercirrhosutgår antalet dödsfall i D.Jellineks formel nämntssom
sådana fall orsakade alkoholism P.multipliceras med andelenDetta antal av

1945, och specielltdödligheten i USA mellan 1900 ochEfter analys aven av
Jolliffeskattades till 35anslutning till förbudstiden, Dutvecklingen i procent

ellinek skilda andelar för och kvin-redovisade Joch Jellinek, 1941. Senare män
och kvinnornasbedömde 51,5 17,7Han männens procentatt procent av avnor:

Organization,betingad alkoholism World Healthdödlighet i levercirrhos var av
någotpå förändrad definition,Andelama korrigerades grund1951. senare, av en

21,662,8 Jellinek, 1952.till procentprocent resp
alkoholbetingade levercirrhosdödsfall PxD likaAntalet antogs stortvara

sannolikheten för alkoholistalkoholister multiplicerat medantalet N att ensom
år PK.givet N K D dvs. N Ddör under K. Dettaett ger x x x

utifrånellinek studier alkoholister i medi-och skattade JParametrama P K av
i bästa fall estimat antaletbehandling. Formeln kan följaktligencinsk ett avge

metoden tillmedicinska komplikationer. Föralkoholister med att anpassa en
vilken uttrycktillförde Jellinek ytterligare faktor R,bredare definition etten var

alkoholister med medicinska komplikatio-mellan alla alkoholister ochför kvoten
formeln N D PKOrganization, 1951, bilaga 1. DettaWorld Health ger xner

R.x
Jellinek kommerkonstanteri detEftersom K och R närmaste avses som

prevalensskattningama. Skatt-leda till förändringar iförändringar i Dendast att
linjär funktionalkoholism blir till följd häravprevalensenningama avenavav

skulle sinMilkes, 1980. Formeln ilevercirrhos Roizen ochantalet dödsfall i
alltså,fanns enligtskrivits 242D. Detursprungliga form lika kunna ha Ngärna
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de ursprungliga värdena konstanterna, levande alkoholister242 för varje
dödsfall levercirrhos.i

Jellineks formel hade sin storhetstid 1950- och 1960-talen.under Den an-
vändes för skattningar antalet alkoholister och i USAs delstateri USA Hag-av
gard och Jellinek, 1942; Jellinek, 1947; Jellinek och Keller, 1952; Keller och
Efron, 1955, i städer i USA Efron, 1956,Keller och i Kanada och istörre
kanadensiska provinser Popham, antal länder1956 i i övriga delarsamt ett av
världen World Health Organization, 1951; 1956.Popham,

I WHO-rapporten ingick också skattning antalet alkoholister i Sverige.en av
Antalet alkoholister med komplikationer 1946 skattades till 30 800 eller 646

invånare år100 000 20 och Utifrånäldre. antagandet andelen med kompli-attper
låg nivåkationer i USA, dvs. 0,25, skattadesR antalet med ochsamma som

komplikationer till 2 580 100 000. Motsvarande skattningar förutan t.ex.per
årDanmark 980 1948, för 5601 Norge 1 1947 och för Finland 1 430var

1947.
försök finskaEtt tillämpa metoden data gjordes i slutet 1950-taletatt av

samarbetsprojekt mellan the Finnish Foundation for Alcohol Studies ochettsom
Alcoholism Research Foundation i Kanada 1960;.Bruun al,et

år Jellineks metod bl.a.Under har Addiction Researchanväntssenare av
AddictionFoundation i Kanada Research Foundation, 1984.

användbarhetMetodernas
innebär mycketDen ledennarmska metoden fördel i jämförelse med andrastoren

utgår fråndenskattningsmetoder data åtkomligalätt i i flertaletärattgenom som
såväl frånemellertid kritiseratsländer. Metoden har frånteoretiska empiris-som

utgångspunkter, 1972, Millerka bl.a. Skog och 1974 ParkerAgnew, samtav
genomgripande analysoch 1978. En utgångspunkterHarman, Ledemiannsav

och redovisning genomförda har lämnats Skogempiriska studier 1982a;en av av
1982b; 1983. Enligt Skog eller teoretiskavarken dataempiriska argumentger
något stöd för ståndpunkten fördelning har striktalkoholkonsumtionensatt mate-

frånmatiska egenskaper. fall lognorrnalitet,Empiriska data avviker i flera även
avvikelsen sällan dramatisk.ärom

Enligt de empiriska data den självrapporteradetillgängliga ärär attsom
konsumtionsfördelningen tvåpåtagligt tal dricker tredjedelarrundasned. I enav
population dricker tvåmindre medelkonsumtionen 10-15och änän procent mer
gånger såmedelkonsumtion med säkerhet högkon-Skog, 1983, 32f. Det är atts

undersökningar och denunderrepresenterade i dennaärsumentema atttyp av
verkliga fördelningen den förekommer snedare dendär inget bortfall är än- -
teoretiska, lognormala.

Som Jellineks i mycket begränsad utsträckning iredan används metodnämnts
dag i fall sådana avspeglar sig i vetenskapligavarje i sammanhang detatt-
publikationer. kritiska invändningar framförts metoden har främstDe motsom



298 Bilaga 9

levercirrhosdödlighet, Kalkoholbetingadskattningen Pgällt parametrarnaav
årlevercirrhos under givetdold alkoholist dör isannolikheten för ettatt en

medicinska komplikationer alla alkoholister.alkoholister medoch andelenR av
skattning-bl.a. gällt dekritiken P harDiskussionen och separataparameterav

i ursprungliga tillämpningeninte ingick denför och kvinnormän avsomarna
årfrån Jellineksvåra med datamotiverametoden och är att samma somsom

1980 P-värde-Roizen och Milkes,gjorda beräkningaranvände. Enligt ärsenare
31,9identiska, eller 33,4ioch kvinnor detför närmastemän procent respna

ochredovisade värdena 51,5 17,7med Jellinekjämfört de procentprocent, av
deellinek förde fram dessa andelarförklaring till Jtänkbar ärEn attattprocent.

förhållandet 6 tillkvinnor medför respektiveprevalensskattningarleder till män
föreställningarnaförhärskandede vid denna tidvilket i enlighet med omvar

fråntill skillnad för-respektive kvinnor,alkoholism blandförekomsten mänav
Roizen ochskulle leda tillempiriskt beräknat P-värdehållandet till vilket2 ett

Milkes, 1980.
från andraformeln används datarelevantinvändningEn är närsomannan

intelåg grund för beräkningarna Pår tilleller andra de är ärländer än attsom
mellan alkoho-sambandetUtifrån kunskaper vi har i dagnågon dekonstant. om

sigdet knappast kansjälvklarhet. Attlevercirrhos detta röralism och är om enen
Popham 1956.bl.a. Sjövall 1950 ochpåpekades emellertid tidigtkonstant av

i popula-frekvensen alkoholister ökarPopham,troligt, menadeDet är att enom
levercirrhosdödsfall därmedochså alkoholbetingadeökar antalettion, även

alkoholbetingade levercirrhos-antaletockså det inte troligtvärdet är att
förföljer den allmänna trendendedödsfall ökar proportionellt, attutan snarare

dödligheten.
tillvägagångssättet skattningen P-värdetgenomgång vidbl.a.Efter aven av

två gångeromkringkanadensiska data,detta, enligthävdar Seeley 1959 åratt
beräknade.det ursprungligenänstörre

1950- och 1960-redovisats för perioden underP-värdet 0,38Finland harFör
talen Popham, 1970.

Även levercirrhosdödlighet kan variera mel-alkoholbetingadfrekvensen av
den alkoholbetingadeperioder samtidigtoch mellan olikalan olika länder som

Sjövall, 1950, varigenomrelativt konstantlevercirrhosdödligheten kanske är
också förändras.självfallet P-värdet

relationen mellan under-registreradevisar denfinns vidare dataDet attsom
icke under-utgångspunkten beräkningarna, ochfördödsorsak,liggande ärsom

på befolknings-fråga beroendelevercirrhosdödsorsak kan variera iliggande om
och Sulka,åldersammansättning Lipscombobduktionsfrekvens ochstorlek,

1961.
medicinskaalkoholister medandelen allaandra konstanten, K,Den är av

genomgång Jellinek gjordelevercirrhos. Enkomplikationer dör avsomsom av
hadeunder sin livstidalkoholisterfrån obduktioner100 000data somavca

falleni ungefär 9komplikationer visadeolika medicinskauppvisat procentatt av



Bilaga 9 299

förelåg levercirrhos och 7,71 eventually hade dött denna kompli-att procent av
kation. Genom multiplicera 9 med 7,71 erhöll Jellinekatt värdetprocent procent
0,694 representerande andelen levercirrhosdöttprocent, bland allasom av
under årgivet levande alkoholister med medicinska komplikationerett World
Health Organization, 1951.

Inte heller K kan konstant. Värdet kan frånvariera områdeantas antasvara en
områdetill och mellan olika tidsperioder Sjövall, 1950; Popham, 1956. Andra

värden har också redovisats. frånI undersökning Norge för perioden 1925-en
1962, rapporterades K-värde 0,065 dvs. mindre tiondelett änprocent, en av
Jellineks K Sundby, 1967, 148. Skillnaden beror delvis andelen medatts
levercirrhos enligt obduktionsresultaten lägre, delvis, och framförär allt, att

Åandelen dödsfall till följd levercirrhos betydligt lägre. andra sidanär redovi-av
sade Jellinek 1959 i sin sista revision formeln K-värde 1,079, beroendeettav
på ökning andelen levercirrhoskomplikationer från 9 till 14en av procent pro-
cent.

Även R, dvs. andelen alkoholister med komplikationer alla alkoholister, harav
varierande värden. Jellinek konstaterade vid sin revision tillvägagångs-getts av

andelen alkoholister med komplikationersättet har minskat i frånatt Amerika 25
till 18,75 vilket kräver anpassning frånR till4 5,3 Jellinek,procent, en av
1959.

Genomgången Jellineks formel har varit omständlig. Syftet har varit visaav att
utgångspunktdet inte med i levercirrhosdödligheten möjligtatt skattaär att

antalet alkoholmissbrukare. Men levecirrhosdödligheten går naturligtvis att an-
vända visare för fätdriktning och reshastighet. I Sverige har antaletsom en
dödsfall på grund levercirrhos minskat från 12,92 till tioårsperio-7,44 underav
den 1976-1985, eller med drygt 40 Att antalet missbrukare också harprocent.
minskat dåsedan slutet 1970-talet, började tala 300 000, medärav man om
säkerhet fråganfallet. medMen hur mycket fråganär och hur säkerär pass
utgångssiffran från 70-talet tillUrsprunget siffran och hur den beräknats är
inte känt.

Minskningen försäljningen periodunder uppgick till drygt 20av samma
Men denna visaräven omfattning.riktningprocent. änsnarare
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Bilaga 10-1

tillSveriges skrivelseUtdrag ur
aprilEG-kommissionen 1993

contained in Articleprovisionsaccepted theSweden has in the EEA Agreement
monopolies of commercialwhich stipulates that Stateofof the Treaty Rome,37 a
discrimination regarding thethatadjustedbecharacter tomust noensureso as

exists between natio-marketedprocured andwhich goodsconditions under are
for membership,applicationopinion Swedensitsof Member States. Innals on

needed bealcohol monopoliesSwedishindicated that theCommissionthe to
Article 37.compatible withbefurther adjusted to

for theexclusive rightscomprisesmonopolySwedish alcoholThe structure
retail trade ofWholesale trade andimportation,regards themonopoliesState as

exportation of spirits. Withproduction andfor thealcoholic beverages, excep-as
which accordwholesale trade of beer,theregulationsfor thetion strong aon

with Swedish produ-producers comparedforeign beerdifferential treatment to as
through reform, Swedenremedied legislativebeingthereforeand aarecers

of thecompatible the stipulationsbe withmonopoliesalcoholconsiders the to
discrirninatingneither distorting competitiontheyof RomeTreaty norareas

there for further adjust-Thus, needdifferent States.nationals frombetween no
ment.

ofmaintenancedistort otherwise hinder thedomonopoliesAs the not or
the of the States ECcompetition between economies EEAofconditionsnormal

equivalent restrictionseffects quantitativehavetheyMember States, totono
trade.

health andmonopoly based importantalcoholSwedishThe structure on
constitutesgrounds.commercialsocial policy considerations and not aon

of totalthe reduction thestrategic of comprehensive aimingpolicy atpart a
consumptioncaused bydamageconsumption of alcohol and thus minimizing the

adopted by theAction PlanAlcoholof alcohol accordance with the European
Health Organization.-Region of the WorldEuropean
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Utdrag EG-kommissionens utlåtande juli 1992ur
EG-kommissionens yttrande Sveriges medlemsansökan innehålleröver bl.a. föl-
jande:

There about monopolies ofstate commercial charac-are some concerns a
within the meaning of Article ofter the EEC Treaty,37 the alcohol monopoly

beeing that particulary worrying. To date, the Swedish governmentone
has taken remedy this situationto preparation forstep the intoentryno
force of the EEA, which contains similar provisions Article of the37 EECto
Treaty.

EG-kommissionen drar följande slutsats:

State monopolies, forsuch that alcohol beverages would have betoas
adapted.

EG-kommissionen fortsätter:

On the basis of the information gathered found that Sweden has state
ofmonopolies commercial character within the meaning of Article of37a

the of Rome for alcohol,treaty pharrnaceuticals, electricity and natural
gas.

The into force of the EEA will oblige Swedenentry bring the situationto
these into line with the relevant Community legislationsectors where this

already the January,not As 1st 1993 approaches, the Swedishcase.
would be advicedgovernment ahead already with theto revision of itsgo

legislation. The Commission will monitor developments this close-sector

The alcohol monopoly be the worrying. In thisto most sector,seems
Sweden maintains the following exclusive rights:
-production of spirits;

-marketing and importing of all of alcohol;types

-exporting spirits and beers.strong

The justification for applying these exclusive rights that they are a means
combatting alcoholism and protecting public health.
The Court its judgment of March,12 1987 17884 consideredon case

that the ofprotection public health should entail the errection of barriers to
free trade only absolutely The Commission of the opinionnecessary.
that the health objective of the alcohol monopoly could be achieved by

which less obstructive of competition.means are
the ofgeneral, granting exclusive rights concessions themust respect

basic principal of forequal oportunities all economic whetheroperators,
domestic from States.other Memberor
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Swedishopinion, theof thisPart Onealready observedhaveAs we
situation.rectify thisactiontakenhas tonot yetgovernment any

sin bedöm-kommissionenutveckladeyttrande till FinlandEG-komrnissionensI

nmg:
ofthe meaningwithincharacterof commercialmonopoliesforAs state a

alcohol monopoly,theproblemobviousTreaty, theof theArticle 37 most
of public health.groundsthejustifiesFinnishwhich the government on

ruled that the17884, the Courtof March,judgment 12 1987its case
free tradeobstructallowedhealth could be topublic notobligation protectto

alternative.absolutelythereunless nowas
of the adjust-implementationclosely monitor theCommission willThe

alcoholtheand look into statefor the EEA-Agreementcalled byments
concern.forgivesmonopoly, which cause

slutsats:följandedrarEG-kommissionen

would have bealcoholic bevareges tothat formonopolies, suchState as
adapted.

enligt följande:sittutvecklarEG-kommissionen resonemang
alcoholauthorities thatFinnishwith thefrom discussionslt clear

ofmeaningwithin thecommercial characterofmonopolysubject to aa
FinnishBroadly speaking the governmentEEC Treaty.of theArticle 37

ofhealthgrounds of publictheexclusive rightsdefend these meansas aon
objecti-healthCommission view thattakes thealcoholism. Thecombatting

othercould achieved bymonopoly bealcoholicby thesought meansves
excercisedexclusivecompetition. The rights atobstructiveless to are

several stages:

preclude thethe Community didlaw notproductionthe stage:at even0
non-economicaccorded forproduction monopolyofmaintenance a

principle proportionality, therefor the otdue regardand withreasons
factthe and thebased origin of the goodsdiscriminationpresentat on

producersmonopoly privattocompensationthat the paid the
such hamper imports.toas

February, 1976ofjudgmentlight of the Courtsimport: the0 on
righttheof March19 1991,confirmed judgment5975, by thecase

Treaty.theArticles andincompatible with 30 37

foundedlawCommunitywithincompatibilitythis instanceexport:0 on
and of the Treaty.Articles 3734on

ofprinciplethesales:retailincludingmarketingthe stage,at same0
March,ofjudgment 19itsCourtapealed by theincompability was

C-20288.Case1991

medlemsansökan görsNorgesanledningyttrande medEG:kommissionensI av
följande bedömning:

existEEC Treaty,of theArticle 37ofwithin the meaningmonopolies,State
monopolyalcohol. TheobviousTheNorway. coversmost concernsone



308 Bilaga 10

only wine but all alcoholicnot beverages containing ethyl alcohol. The
Nonivegian justifies thisgovernment monopoiy the grounds of publicon
health. its judgment of March,12 Case1987 17884, the Court ruled
that the obligation to public healthprotect could be allowednot obstructto
free trade unless there absolutely alternative. Reserving retail salewas no

organization,to which holds the national productionone more over mono-
poly, necessarily thenot only health.to Thereprotect exist otherway
forms of regulations available for instance restrictions advertizing,on
prohibitions of sales by unauthorized shops, prohibitions sell theto to

limited business hours of outlets and increased fiscal duties whichyoung,
would be less detrimental trade but persuingto the goal. event,same any
protection of public health would justify the monopoiynot relation theto
alcohol for industrial pharmaceutical purposes.or

Kommissionen fortsätter:

The Commission thisnotes that the nationalcontext legislation bemust
adjusted conformity with the obligations of Article of the16 EEA Agree-

which containsment, substance similar provisions Article of theto 37
EEC Treaty of State monopolies.respect

Kommissionen drar följande slutsats:
Changes would also be required number of fields such aidsstatea as
and monopolies, forstate example regarding the for alcoholic bevera-one
ges.
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Bilaga 10-3

medlemsländeri EU:sAlkoholdistribution

Belgien
någratillståndsplikt ochskettsedan längebutiker har utaniFörsäljning utan

volym-alkoholhalt 22medalkoholdrycker översånärrestriktioner att ensom
finnsåldersgräns för inköpNågonfår utmedsäljas motorvägarna.inteprocent

År alkoholvill säljabutikerallastadgarlagtillkom1990inte. att somnyasomen
myndigheterna.tillstånd lokalahos demåste ansökaförst om

Danmark
DockDanmark.försäljningsställen helaalla överfår frittsäljasAlkoholvaror
vissafå finnsBland de restriktionemagodkännande.polismyndighetenskrävs

finns för inköp.åldersgränseröppettider. Ingabestämmelser om

WalesEngland och
års Li-huvudsakligen 1964återfinns ialkoholförsäljningLagstiftning avom

Nedanändrats.vid upprepade tillfällenlagenharårens loppUndercensing Act.
1992.septemberiförhållandenabeskrivningföljer aven

inte får tillhandahållas för-alkoholdrycker ellerbyggerLagstiftningen att
tillstånd innehål-strid medalkohol eller iåterförsäljatillstånd. utanAttsäljas utan

brott.konstituerartillståndgivetlet i ett
gäller försäljning gällerdetaljistlediförekommer.antal olika licenser VadEtt

inte skaalkohol,säljertillståndoff-licence. Detta har affärers.k. somsomen
oftastl-ivsmedelsaffärer harden plats där försäljningen sker. Vanligabrukas

alkohol-säljerenbarttillstånd. ocksåMen det finns affärerdenna somtyp av
och08.00mellanvardagarTillståndet försäljning alkoholmedgerdrycker. av

mellan15.0012.00 ochtillåten samtPå söndagar försäljning mellan23.00. är
fåralkoholdryckoff-licence kan vilkenoch 22.30. En19.00 mantyp avange

ovanliga.Sådana inskränkningarsälja. är
Divi-Sessionaleach Pettyfornämnden licencing JusticeslicensgivandeDen

påockså villkora licensernaavslår licensansökan. kamDenbeviljar ellersion en
utvecklatharDomstolamabästa..med det allmännasöverensstämmersättett som

Nämnden harsig.måste rättanämndenlicensgivandeefter vilken denpraxisviss
kriterier dessgenerellavillkasjälv efterhandlingsfrihetdock avgöraattstor

demtillgänglig förskall] görasutarbetade policyskall Dennabedörrming göras.
theirapplyomdömebästaefterockså skyldigNämndenberöra.saken kan är att
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minds properly hänsyn till de speciella omständigheter råderta i detsom
enskilda fallet.

ocksåNämnden har hururvida licens skapröva förlängas elleratt Ien
fårpraktiken licenstagare sköter sig behålla såsina licenser länge de önskar.som

Motsvarande befogenhet har ocksånämnden vad gäller önskemål förflyttaatt
försäljningsstället eller överlåta licens. Nämndens beskuren vadrätt är gälleren
restauranglicenser. Den avgörande skillnaden närrmden vad gällerär dessaatt
licenser tillåtsinte bedöma huruvida behov föreligger för licens i det aktuellaen
området.

Licens bådekan till fysiska och juridiska Nämnden avgörges personer. om en
skall få licens eller vissa rättssubjekt uteslutna licensinne-ärperson men som

havare.
licensEn i allmänhet treårig. Preliminäraär licenser kan ges.

Sammanlagt finns 516 nämnder Petty Sessional Divisions beslutarsom om
tillstånd i England. Ett antal procedurregler gäller för dessa.

Frankrike

Fransk lag skiljer på fem olika kategorier alkoholdrycker bland medannatav
utgångspunkt i framställningsmetoder och ursprung.

Försäljning får ske i licenserade butiker och i livsmedelsaffärer licens.utan
Någon begränsning licenser förekommer heller någon åldersgräns förav
inköp. Ambulerande fårförsäljare inte försälja alkoholvaror starkare 18än vo-
lymprocent. fårUtan licens inte alkohol säljas mellan klockan 22.00 och 06.00.

Alkoholdrycker får säljas i och påheller kredit. Bensinstationerautomater
får sälja alkohol mellan kl 22.00 och 06.00.

Grekland

Alkoholdrycker säljs helt fritt och finns förutom i livsmedelsaffärer, i bageriet,
konditorier, i kiosker och souveniraffärer. Någon åldersgräns för inköp finns

Irland

Alkoholdrycker får säljas i såväl livsmedelsaffärer i licensierade butiker.som
måsteSprit expedieras manuellt i övrigt Självbetjäning tillåten.är Försälj-men

ning alkoholdrycker tillåteninte före klockan 10.00är eller efter klockanav
Åldersgräns22.00. för år.inköp 18är

Liksom i England finns med on och ofF-licenser med ungefärett systern
innehåll.samma

Tillståndsmyndighet för butiker, och pubar de lokala skatte-ärrestauranger
myndighetema. Tillstånd årendast för i och förnyas inte automatiskt.ett tagetges
Polisen kontrollerar verksamheten, dels fortlöpande och dels inför omprövning.
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Italien
underalkoholhaltmedalkoholdrycker,uppdelningItalienI görs ensvagaaven

volymprocent.alkoholdrycker, 21starkaochvolymprocent, över21
har till-specialiserade affärerlivsmedelsaffärer ochfår iAlkohol säljas som

bådaeller föralkoholdryckerstarkaellerförsäljning enderastånd för svagaav
invånare för400tillståndprincipenTillstånd enligtslagen. ett svagaperges

alkoholdrycker.starkainvånare förtillstånd 0001alkoholdrycker och ett per
Åldersgräns Tillstånden utfärdasår.16starka alkoholdryckerför inköp är avav

får sälja sinavingårdamaUndantagnaförvaltningen.kommunala ärden som
tillstånd.specielltprodukter utan

Nederländerna

får vanliga livsme-ske i15 volymprocentalkoholdryckFörsäljning änsvagareav
licens.särskildalkohol krävs15 volymprocentstarkaredryckdelsaffärer. För än

Åldersgränsen dryckerinköpföralkoholdrycker.får säljainteBensinstationer av
år.18volymprocent15innehållande äränmer

Portugal
tillstånd. 1986 behövs ingenSedanöveralltfår frittsäljasAlkoholdrycker utan

tillståndomfattasingår verksamhet ochialkoholdryckemalicenssärskild avom
butiksverksamhet.drivaatt

EG-domstolen ställning tilltagitharjanuari 1993från 19dentvå rättsfallI en
de speciellaPortugals avvecklingavseendeEG-kommissionenfördtalan avav

medgivitsiexisterat landet ochtidigarealkoholornrådetpåmonopol somsom
dock den-till EG. Domstolen avvisadetillträdesfördraglandetsundantag genom

vidtagit avvecklainte åtgärderPortugal för1990initierad atttalan attmotna --
tillverkning på det visetportvin ochförspritproduktionavseendemonopolet av

medlemsländer. Domstolen konstateradefrån andrasprit attimporthindrat av
kommissionen1993 ochfram tillundantag gällde den 1 januariPortugals att

monopoletavvecklafrittstått Portugalförfarande för tidigt. Det harsitt attinlett
respekteras.tidsfristenbedömer lämplig såsjälv längeiden takt man som

Spanien
med vissalicensförfarandefrittfår säljas och heltAlkoholdrycker utanserveras

handlardock interestaurangtillstånd,gällerdetvariationerlokala när omsom
ellerkringboendeförstörandehuruvida etableringenalkoholpolitik ärutan om

Åldersgräns respektive region.beslutasbyggnorrner,uppfyllerinte etc. av

Tyskland
butik.alkoholdrycker iförsäljningfinns förrestriktionerInga av

och öl.år för vin16ochspritdryckgäller för inköpåldersgränsårs18 av
Åldersgränsema servering.både detaljhandel ochgäller
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återstårTysklandI endast finanshandelsmonopol, nämligen s.k.ett ettnumera
Branntweinmonopol eller brännsvinsmonopol.

Brännvinsmonopolet infördes 1919 och frånregleras i lag 1922, ändradsenast
1988. Monopolet, vilket endast omfattar brännvin tillverkat potatis ochav spanr-
mål, förvaltas den s.k. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, lyderav som
under Finansministeriet. Dess syfte dels fiskalt, dels jordbrukspolitiskt,är ei
skydd för den binäring brännvinsbränning för de tyska lantbrukarna. San-utgör
tidigt innebär det plikt för bränneriema överlämna sina produkter tilatten
monopolförvaltningen.

Monopolets uppgift förutom den frånñskala, bränneriemaär, detövertaatt
framställda brännvinet, detta och sälja det vidare till förbrukare, dvs. tillver-rena
kare spritdrycker, läkemedel, kosmetika och ättiksprit.av

Brännvinsmonopolet omfattade tidigare också import brännvin för skyd-attav
da de fråntyska tillverkarna utländsk konkurrens. Detta importmonopol avskal-
fades emellertid efter ha i EG-domstolen och befunnits stå i stridprövats medatt
EEC-föredraget, rättsfallet refereras nedan.

För skydda de inhemska bränneriema från konkurrens från, ofta betydligtatt
billigare, brännvin framställs i övriga medlemländer beslöt Förbundsreger-som
ingen, samtidigt importmonopolet avskaffades, införa subventioner förattsom
den tyska s.k. agraralkoholen. fårBrännarna således ersättning för sina frarnställ-
ningskostnader medan monopolet sänker försäljningspriset till gemenskapsni-en
vå. För täcka de utgifter härigenom föll höjdes samtidigtatt statensom
brännvinsskatten.

frånförsökEtt brännvinsimportörernas fåsida denna skattehöjning förkla-att
rad fördragsstridig inte gehör i EG-domstolen, endast fastslog deattvann som
tyska försälj såinte fick låga de utgjorde hinder för andnatt ettvara
medlemsländer få avsättning för sina i Tyskland. Med detta ställningstaatt varor
gande EG-domstolen sig den tyska regeringen fåttha grundläggandeav anser
stöd för monopolets verksamhet.

Det skall dock tilläggas Alcohol Free Trade Association tillAFTA EG-att
kommissionen anmält det tyska monopolet. Troligen kommer kommissionen att

ställning till monopolets förenlighet med artikel 86, dvs. missbruk domine-ta av
rande ställning. Mot bakgrund monopolets priser högre konkurrenter-är änattav

förefaller det dock tveksamt kan tala missbruk.ettnas om man om
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Bilaga 10-4

Monopol monopolawecklingoch
speciellt intresse för Alkoholpolitiska kommissionens förekomstenAv arbete är

reglering i följer översikt tobakshan-tobaksprodukter Europa. Nedanav av en av
teringen i Spanien, Italien och Frankrike.

Spanien
I Spanien har fortlöpande avveckling de statliga handels- och tjänstemono-aven

pågått landets inträde i 1986.polen sedan EG
Spaniens inträde ispanska tobaksmonopolet, Iabacalera, har sedan EGDet

omorganiserats. lag i anslutning till medlemsskapet konstatera-I den antogssom
dåvarandedes det spanska tobaksmonopolet stred artiklarna 37 och 90 iatt mot

behållaRomfördraget. Spanien förbehöll sig sitt distributions-, import-rätten att
och tillverkningsmonopol tredje land, medan tobaksprodukter tillverka-gentemot
de i EG tilläts importeras och säljas fritt i grossistledet. I enlighet med denna

från 1986lagstiftning reglerades i kungligt dekret den 12 decemberettsenare
27381986 detaljistförsäljningReal Decreto import grossist- ochsamt to-av

baksprodukter licensförfarande. detaljistledet bibehöll emellertidI statengenom
sälja särskilda butikerkiosker Expededurias de Tabaco Timb-rätten att genom y

Även privatägdare populärt kallats Estancos. dessa Estancos är ärsom om
få måste bl.a.verksamheten reglerad För Estancoöppnastaten. att manav en

medborgare i EG-land och dessutom bosatt Enett orten.vara vara person
fysisk eller juridisk kan inte heller till fler försäljningsställe.ägare än ettvara

tillåtsDärutöver viss försäljning tobaksvaror i barer och irestauranger samtav
automater.

frångrossistmonopolet vad produkter EG-län-Import- och har upphört gäller
fortfarandeder medan detaljistförsäljning viss uppluckring regleradärtrots en av

statsmakten licensförfarande.genom

Italien

bestårtobaksmonopolet fortfarande. Italienska regeringenDelar det italienskaav
monopolet förutfärdade i januari 1992 första dekret avvecklandetett om av

dei monopoli di Stato, itobakshandeln Amministrazioneutövat autonomaav
frågan ledde intedagligt tal kallat Monopoli ParlamentsbehandlingenStato. av

årets modiñeradestill något för acceptabelt resultat. Under loppregeringen
nåddesgånger någon inte.klarhet privatiseringsprocessendekretet sex men om

på italiensk statligrörde sig första exemplet omformandetDet det av enom
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befogenheter i vissa avseenden snarlika ministeriums, tillmyndighet, med ett ett
aktiebolag.

interministeriella kommittén för ekonomisk programmering i ItalienDen
tillvägagångssättförslag till förhar i betänkande formuleratCIPE ettett om-

skallMonopoli di Stato till aktiebolag. Ett aktiebolagvandling upprättas somav
år,fmansministeriet förlänas exklusiv koncession under 30 med möjlighetattav

förlängning, omhänderha:till

producerad tobak import, distribution ochTillverkning i Italien ävensomav
fråntobaksprodukter länder utanför EG.försäljning av

försäljning tobak bearbetad inom landet lager- ochDistribution och genomav
återförsäljare, vilka koncession ñnansministeriet med hänsyn till deges av

aktiebolaget utformat förförslag rörande behov distributionsnät ochav som
fastställs i den industriella planen.den period, som

alltså hanteringen italienska tobaksprodukter ochEnligt detta betänkande skall av
från aktiebolagtobaksprodukter importeras länder utanför EU skötas ettavsom

hantering. Detaljförsäljning dessa tobaksvarormed exklusivrätt för denna av
i framtiden komma handhas tobakshandlare, underförutses även att ettav som

på licens Monopoli di Stato respektive detslags franchising-system, av nya
denna hantering.aktiebolaget sköter

frånBetänkandet utelämnar helt varje orrmänmande tobaksprodukter EG-av
rådandeItalien. Förklaringen Italien med inreländer andra än attuppges vara nu

någrainte sig kunna införa regler rörandemarknad inom EG omsätt-nyaanser
från EG-länder. Enligt tolkning i Monopoli di Statoning andraav varor en

stå såfritt de önskar,kommer det därför i framtiden EG-producenteratt att, om
grosshandelsfunktioner ocheller distributionsnät i Italien.bygga sinaupp egna

några tjugotal storlager,Alternativt kan teckna kontrakt med detman av som
någotnågramed privataMonopoli respektive det aktiebolaget ellerägernya

lager, handlar under kontrakt med Monopoli. monopolet förutserInom mansom
utnyttjasde under monopolet licensierade tobakisterna kommer deävenatt att av

olika EG-leverantörema.
ånyoitalienska detaljhandelsmonopolet för tobaksvaror harDet natio-av en

nell domstol underställts EG-domstolen med begäran tolkningsbesked enligtom
Måletartikel i Romfördraget. under handläggning i EG-domstolen.177 Detär är

stårdomstolen i tolkningsbesked. viss Giorgio BancheroGenua begärt Ensom
åtalad tvåför olovligt innehav kilo utländska cigarretter. Den italienska dom-av

önskar bl.a. med antal monopolet godkändastolen systemet ettveta om av
utländska cigarretterdetaljister enda kanal för marknadsföringen utgör ettavsom

Domstolen åberopar artikel 30, 37, 85 och 86 ifördragsvidrigt handelshinder.
frågorna statligaRomfördraget. italienska domstolen ställer detEn den är omav

enligt artikel ilicenser hinder för fria rörlighet 30monopolets är ett varors
Romfördraget.

förhållandefråga tillitalienska domstolens precisering iDen utgör enen
ärende. framställantidigare framställan tolkningsbesked i Dennasammaom
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förklarades EG-domstolen inte kunna till prövning, eftersom dentasav upp
ansågs alltför oprecis.

Frankrike

I Frankrike förekommer licenser för distribution försäljningoch tobaksvarorav
och läkemedel.

Försäljning tobak kan endast ske särskilda detaljhandlare Débitentav genom
du tabac, för närvarande beräknas uppgå till 37 000 stycken. Dessasom ica
godkänns privatägada. Försäljningen reglerad påberoendeär ärstatenav men
bl.a. begränsa användningen tobak. Prissättningen i viss gradsträvan äratt av
reglerad.
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Bilaga 10-5

delar kanregler iEES-avtaletsAnalys somav
alkoholmonopolensvenskadeberöra

gemenskaps-mellannågra skillnaderinteframgått föreliggertidigare störreSom
regelverkområdet och detkonkurrensrättsligadetutvecklatsdenrätten som

Romfördra-sedangemenskapsrätteninnehåller. bakgrundMotEES-avtalet attav
därförpraxis detdoktrin ochutvecklats iundertecknande mest natur-gets synes

EES-avtalets reglergenomgångenregelkomplex vidreferera till dettaligt att av
alkoholmonopolen.svenskadekan berörasom

underinnebörd gällergemenskapsrättensnedanbeskrivning görsDen avsom
uppnå någ-inte skullemedlemskapsförhandlingamaSverige vidförutsättning att

SverigedensammaBedömningen blirmonopol.för sinasärskilda undantag omra
EES-avtalets regler.sådant fall gällermedlem i EU, iskulle bliinte

kortfattatnuvarande lagstiftningendenregleras imonopolhar deOvan som
beskrivits.

regler i EES-lagennågot deberöraanledningInledningsvis finns att som
förhållanden speciella karaktär.svenskalag sin förskänker denna

fleratillämpningenreglerasparagraferhelt kort. I 17i sigEES-lagen är av
skrivaför i lagtextlagstiftaren iställetharTekniskträttsakter.hundra attsettnya

valtgällandefrån januari 1994och med den 1 rätt,ärsamtliga de rättsakterin som
uppräkningingångna avtalentill deendast hänvisaEES-lageni avatt genom en

paragrafer.tredjeandra ochi lagensdessa
Europeisktavtaletåterfinns hänvisningen tillparagrafandraI lagens ettom

artiklar.avtal 129 Dessasamarbetsområde EES-avtalet,ekonomiskt ett om
-reglerEESkonkurrensrättsliga reglerna. Demateriellauttömmande debehandlar

följande.behandlas inte i det85 och 86artiklarRomfördragetsmotsvaras avsom
och ijust monopolupphörtmonopolenförutsättstillämpningFör deras att vara

riktlinjepropositionenSå falletblirdominerande ställning.harstället t.ex. omen
härmed.i enlighetlagstiftningen ändrassvenskadenriksdagen ochgodkäns av

Sprit inteVin ABtillsemyndighet harblir denKonkurrensverket att attsom
få marknaden.kan kommaställning företagetdominerandedenmissbrukar att

lyder:lagvalsregelnnämndaåterfinns denparagraf 5EES-lagensI somovan
uppfyllandetillmeddelatslagellerFöreskrifter denna lagi avsomannan

vadhindertillämpasEES-avtalet skall utanförpliktelser enligtSveriges av
förhållandetockså iskall gällaMotsvarandelag.föreskrivs isom annars

lag.författning änföreskrifter imellan annan
medidentiskasakibestämmelserslår är6 fastartikelEES-avtalets att som

med relevantaenlighetiskall tolkasgemenskapsrätten,regler imotsvarande
undertecknande:EES-avtaletsinnanmeddelatsEG-domstolenavgöranden somav
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Utan föregripa framtida utvecklingatt rättspraxis skall bestämmel-en av
i detta månavtal, i den de i sak identiskaär med motsvarandeserna

bestämmelser i Fördraget upprättandet Europeiska ekonomiskaom av
gemenskapen och i Fördraget upprättandet Europeiska kol- ochom av
stålgemenskapen med rättsaktersamt antagits med tillämpningsom av

tvådessa fördrag, vid genomförande och tillämpning tolkas i enlighet med
relevanta avgöranden Europeiska gemenskapernas domstol med-av som
delats före dagen för undertecknandet detta avtal.av

Att EES-avtalet skall tolkas i enlighet med gemenskapsrätten innebär inte endast
så ska ske i materiellt hänseende också vad gäller frågor.processuellaatt Ettutan

sådant spörsmålprocessuellt frågan harär irätt att partvem som vara en
rättegång. kan inför åberopaVem domstol sig EES-avtalets regler och vilken

Mangheralsådant åberopande-rättsverkan har rättsfalletI konstateradeett
domstolen vad gäller artikel 37 i Romfördraget den artikel direkt behandlarsom
statliga handelsmonopol denna artikel har s.k. direkt effekt. Begreppet inne-att
bär varje medborgare såvälberörs saken, fysisk juridisk, haratt rättsom av som

åberopa sig denna artikel. Samtliga konkurrensrättsliga artiklar i Romför-att
draget har direkt effekt. Detta medför det inte enbart signatärländer elleräratt
gemenskapsrättsliga åberopakan fördragets regelverk, allautanorgan som som
berörs saken. bakgrundMot EES-lagen stadgar EES-avtalets regleratt attav av
skall gälla svensk lag och därmed tillämpas svenska domstolar har ocksåsom av
alla berörda rättssubjekt talerätt.

I Romfördragets artikel 5 stadgas medlemstatema åtgärderskall vidta allaatt
krävs för det fullgörandet fördraget eller med stöd fördrageträttasom av av

utfärdade rättsakter. avståMedlemsstaterna skall vidare från sådana åtgärder som
kan hindra syftena med fördraget. Detta uttryck för solidaritet såvälmed de andra
medlemsstaterna gårmed EG organisation längre den i traditionellänsom som
folkrätt erkända principen uppnåskall söka det de kommitatt staternaom som
överens om.

Solidaritetsprincipen innebär olika saker för olika inom Förstaten.organ
nationella domstolar innebär principen de skall full effektnärmast att ge

såEG-rätten krävs, medan andra statliga myndigheternär har iakttanärmast att
principen i all sin verksamhet, utfärdainte reglert.ex. ävenattgenom nya som,

de skulle falla utanför ändåalla speciella regler, strider grundtankenmotom
bakom EG marknad. Staten i alla dess skepnader har iakttaatten gemensam-
solidaritetsförpliktelsen. principen liggerI vidare medlemsstaterna haratt att
informera kommissionen regler eller verksamheter kan strida fördra-motom som

sådär stadgat, jfr. artikel 933.ärget t.ex.
allmänt åläggerRent kan solidaritetsprincipen medlemsstaternasägas att en

långtgående plikt samarbeta med kommissionen och övriga EG-organ. Iatt
vilken omfattning denna princip alltid vägledande för enskilda medlemsstatersär
handlande kan dock osäkert.vara

Artikel 7 i Romfördraget stadgar generellt förbud pådiskrimineringett mot
grund nationalitet. Detta förbud konkretiseras flerai speciella diskrirninerings-av
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fråga. generella förbudet kanrättsornråde i Detvilketberoende ärförbud som
då speciellafall debetydelse i debestämmelseövergripande meravses som en

sig främstartikel riktarFörbudet i 7tillämpbara.diskrirnineringsförbuden inte är
förbjudsdiskrimineringDenolikaoch dessmedlemsstaternatill somorgan.

natio-skillnaderi medlemsstaternasgrunddiskrimineringinnefattar inte av
olikabehandlas lika ochlika fallsäkerställasyftar tilllagar, attnella attattutan

grundaldrig kannationalitetinnebär dettakorthetolika. Ifall behandlas att vara
två likadana.fall i övrigtbehandling ärannorlundaför om

ursprungsland,nationalitet dvsgrundbehandlingdiskriminerandeEn av
således förbjuden deteller företagproduktervissa äretableringsland etc. omav

Såvitt gällerbehandlingen.den annorlundaskäl förgodtagbaraandrafinnsinte
tillfällenflertalEG-domstolen vidpåpekasskäl börgodtagbaraandra ettatt

på nationa-diskriminering grundtill faktisksådana lettskälunderkänt avensom
diskrimineringskäl förgodtagbaradet finnshuruvidabedömningenVidlitet. en

deden ellertill syftet medför sig med hänsynbedömasmåste situationvarje taget
fördragsartiklarna.relevanta

enbarti artikel 7diskrimineringsförbudetallmännadetbörDet attnoteras
iartiklarflera andranationalitet, medangrunddiskrimineringgäller vid av

för andragällerhandelsmonopol,statliga ävenartikel 37Romfördraget, t.ex.
diskriminering.former av

Även övergripandesåledesi artikel 7diskrimineringsförbudet är meravom
alkohol-betydelse förprincipeniakttagandekaraktär kommer attett vara avav

artikeldiskrimineringsförbudet isåväl för det allmännagällermonopolen. Detta
artikel 37.diskrimineringsförbud,speciellaandra7 t.ex.mersom

artiklarna 30-36varurörelser,friaEG:s regler om
Ävenartiklar 30-36.återfinns RomfördragetsivarurörelserfriaEG:s regler om
dockbehandlasartikelvarurörelser.fria Dennakapitletåterfinns iartikel 37 om

rättsfall. Reglernaantalmycket30-36 anknyterartiklarnaTill stortettseparat.
iutbildatsprinciperoch de rättsprax-hela EG-rättencentrala idetillhör mest som

vägledning inommånga fall30-36 kan i ävenartiklarnatilli anslutning ge
blirsådan central betydelseprinciperdessaområden. Eftersom ärandra av

fall har dettaflerabetydelse. Ioftareglertill andragränsdragningen storav
varurörelser-friareglerna defått tillreglernainneburit de andraatt omanpassas

Romför-ii artikel 2talasmarknadför skapa denallt att varomgemensammana,
draget.

åtgärder medallaochimportrestriktionerkvantitativaförbjuderArtikel 30
innehållerartikel 34medanmedlemsstaterna,mellanverkanmotsvarande en

till undan-möjligheterArtikel 36avseendebestämmelsemotsvarande export. ger
dessaförutsättning ärvaruflödet underfriadethindrar attåtgärderförtag som

security; thepublicpublic policy,morality,publictillhänsynmotiverade orav
skyd-plants. Vidareanimals nämnsof humans,and lifehealthofprotection or

industriel-skyddandetkonstavseendevärdennationella samtdandet avm.m.,av
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Åtgärdernala och kommersiella rättigheter, dvs immaterialrättigheter. får dock
inte innebära godtycklig diskriminering eller förtäckt handelsrestriktion.en en

Inledningsvis kan konstateras några kvantitativa restriktioner inte finnsatt
kvar mellan medlemsstaterna, intresset istället kommithar fokuseras påutan att
begreppet åtgärder med motsvarande verkan. harBegreppet EG-domstolenav
givits synnerligen Dassonvillevid tolkning. det grundläggandeI rättsfalleten
uttalade domstolen all trading rules enacted by Member States whichatt are
capable of hindering, actually potentially, directly indirectly, intra-commu-or or
nity trade be considered having effect equivalenttoare toas measures an
quantitive measures.

Definitionen åtgärdervad med motsvarande såledesutgör verkan ärav som
fåroch den hela tiden innehållöppen vartefter former restriktionernytt nya av

upptäcks. Definitionen inte begränsad tillär endast trading rulesatt utanavse
kan lika träffa andra regler påverkanhar pågärna handeln. Förbudet riktarsom en
sig till medlemsstaterna och kan således inte hindra enskilda försöka sättaatt upp
hinder för handeln för detta finns andra regler, främst angående konkurrensbe-
gränsning. Enskilda kan dock förhindrade åberopa nationella reglerattvara som
skulle det förhindramöjligt import ellergöra Att förbudet riktar sig tillatt export.
medlemsstaterna innebär dock inte det saknar direkt effekt, Varjeatt tvärtom.
enskild viss nationell regel oberättigat hindrar import ellerattsom anser en export
kan väcka talan härom inför nationell domstol har åsidosätta den nationel-attsom
la regeln den beñnns strida artikel 30 och godtagbar enligt artikelmotom vara
36 vid fråntveksamhet efter tolkningsförklaring EG-domstolen.en

Av nationella regler har karaktären åtgärder medansetts motsva-som vara av
åtgärderrande verkan kan hindrarnämnas: användande importeradesom av

produkter eller kräver användande inhemska produkter, diskriminering vidav
offentlig det skall finnasupphandling, krav nationellsamt att representanten
för få Mångasälja produkter. andra exempel finns.att

Varje nationell regel importbegränsar åtgärd med motsvarandesom en
verkan och således otillåten såvida inte någon undantagsmöjlighet föreligger.

FranceI den nyligen avkunnade domen falleti har vidden domenKeck avv.
i fallet Dassonville något begränsats. sig följandeDomstolen uttalar vis:

ln view of the increasing tendency invoke Article of the30traders to
Treaty of challenging effectwhose limit theirrules toas a means any
commercial freedom where aimed products fromsuch rules not ateven are
other Member States, the Court re-examine andconsiders tonecessary
clarlfy its case-law this matter.on

Cassis de Dijon Case 12078 Hewe-Zentral Bundesmonopolver-
watung fürBranntwein [1979] ECFl held, that the absence of649 was
harmonization of Iegislation, equivalent effectof prohibited bymeasures
Article include obstacles30 the offree goods where theyto move-ment are
the of applying rules requirements bethat lay down byto metconsequence
such goods such requirements designation, form size, weight,toas as
composition, presentation, labelling, packaging goods from other Mem-to
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marketed,andmanufacturedIavvfullywhere theyStatesber evenare
applicationtheirproducts unlessalldistinctionwithoutapply tothose rules

theprecedenceobjective takingpublic-interestjustified bybe overacan
of goods.free movement

the applicationdecided,beenpreviouslywhat hasHowever, contrary to
ofrestrictingprovisionsot nationalStatesMemberfrom otherproductsto

directlyhindersuch toselling arrangements notcertainprohibiting oras
within theStatesMemberbetweenpotentially, tradeactuallyindirectly, or

837, provi-ECR974 [1974]CaseDassonville judgmentof themeaning
within theoperatingtradersaffectedapply allprovisions tothat thoseded

lawtheaffectthat theyprovidedandnational territory manner,same
from otherofand thoseproductsof domesticmarketingfact, theand

Member States.
theof such rulesapplication tofulfilled, theconditionsthoseWhere are
laidrequirementsthemeetingMember Stattefrom anotherproductsofsale
thetheir tosuch preventby toState naturethat not accessdown by as

oftheimpedesthanimpedemarket accessto any moreaccessor
of Article 30thefall outsidethereforerulesSuchproducts.domestic scope

Treaty.of the
Articlethat 30nationalthe courtbe givenreply toAccordingly, the to

oflegislationapplying tointerpretedbe notEEC Treaty aof the to as
loss.resaleprohibition atgeneralimposingStateMember aona

understegpristillproduktersälja vissaförbudfranskt ettFallet rörde att somett
framtidafå, får den rättsut-kan kommadomenbetydelseVilkeninköpspriset. att

utvisa.vecklingen

DijonCassis deenligtochartikeli 36undantagtillMöjlighet
medlemsstaterna.mellanrestriktionerallaprincipomfattar iartikel 30iFörbudet

Emeller-intresse.36 därförartikel harifinnsundantagsmöjligheter stortDe som
undantagsmöjligheter, ävenfinns36 detartikel utanendast iintetid detär som

nämndadeFörutommedge undantag.kanRomfördragetartiklar iandra nu
skall behandlashumansoflifeof health andprotectionvilka theundantagen, av

rättspraxis.utvecklats iundantagsmöjligheterytterligarevissaharnedan, även
Dij0n4 åtgärderEG-domstolen fastslogdefallet Cassis attvälkändadetI som

nödvändiga förochimporterade ärbåde nationella ochförgäller lika somvaror,
dessaerhålla undantagrequirements, kanmandatorysäkerställa vissa omatt

uppnå. Mandatorysökerförhållande till vad deiproportionella attåtgärder är
miljöskyddkonsumenter,skyddande samtbl.a.requirements utgörs upp-avav

såledesinnebärDijon-falletdeCassisskattekontroll.effektivrätthållande enav
bör36. Tilläggasartikelifinns attundantagsmöjligheterdeutvidgning somaven

god-svårligen kanlängdeniundantagenEftersomtillkomma.kanundantagnya
harmoniserasinainriktasöktkommissionen attharinom EG, att resursertas

Dijon-principen.Cassis deundantagitsområdendelagstiftningen genomsom
förgäller likaåtgärderbåde förerhållas36 kanartikelenligtUndantag som

gäller försådana endastockså förimporteradeochinhemska somvaror men
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artikeln uppräknade skälen.Undantag kan endast för iimporterade devaror. ges
erhålla undantag detåtgärdvid bedömningen viss skallVäsentligt är attom en

åtgärden.syftet med Omnågon åtgärdfinns mindre ingripande uppfyllerinte som
användas den s.k. proportiona-åtgärderfinns mindre ingripande skall dessadet

litetsprincipen.
Även fördå åtgärden minsta krävsvidtagna deni de fall den i sig är attsom

godtycklignås, åtgärden inteskall krävssyftet med regleringen utgöratt en
fåråtgärden intehandelsrestriktion.diskriminering eller förtäckt Att vara en

medansärskilt, däre-inte kommenterashandelsrestriktion behövaförtäckt synes
intrikat.frågan godtycklig diskriminering ärmot merom

så skall godtyckligdendiskrimineringenKvaliñceringen sätt att varaav
Är sååtgärd diskriminerande denbetydelselös.har i litteraturen äransetts vara en

godtycklig, nedan itill huruvida denställning behöverdet även ärtasutan att
såsom innefattande god-därför diskrimineringanvändsdetta avsnitt termen av

för sigfråga diskriminering i ochsådan. emellertidtycklig En är omannan
ändå tillåten enligt artikel 36.åtgärdenföreligger där ärmen

fråganEG-domstolens uppfattning iSammanfattatningsvis kan sägas att synes
olika detta för den skullbehandlassituationer kanjämförbara utan attattvara

diskriminering5. Förutsättningen det finnsför dettaklassadirekt ärär attatt som
sådana åtgärden intebehandlingen. Finns skälolikaskäl för dengodtagbara utgör

mening.artikel 36:sdiskriminering i
följDijon-principen delvis DetCassis deUndantag enligt mönster.ett annater

undantag eftersom vid tillämpningmån tala detoegentligti vissär att avom en
sådan åtgärdåtgärdenfråga inteCassis-principen är att som anses vara enom

således faller utanför praktiskaoch artikel 30. I denverkanmed motsvarande
intresseunderordnat huvud-eftersom dennadockanalysen detta ettvarasynes

förbjudet.vadintresseradsakligen ärär somav
gällerartikel 36 Cassis-principen ifrån enligt endast deundantagTill skillnad

för inhemskafråga lika och importerade likhetgäller Idå åtgärden ifall varor.
åtgärden huvudsakli-falldemed artikel 36 igäller däremot inte Cassis-princi pen

för undantagskall uppfyllashar ekonomiska är,motiv. De olika kriteriergen som
importeradeinhemska ochåtgärden förskall gälla likanämnts attsom ovan,

tvingande behov,åtgärden syftar till säkerställa vissa samt attatt attvaror,
också före-Självklart skall detåtgärden förhållandeproportionell i till syftet.är

åtgärdenligga kausalsamband mellan syftet.ochett
36,i artikel dvsSåvitt proportionalitetskriteriet detsammagäller dettaär som

åtgärdenvidtagna,desyftet uppnås åtgärderkan med mindre ingripande än ärom
inte proportionell.

åtgärden syftar tillocksåtillämpning Cassis-principen krävsFör attattav
skyddandefastställtdomstolensäkerställa vissa tvingande behov. Hittills har att
miljöskyddarbetsmiljöskydd,skydd otillbörlig konkurrens,konsumenter, motav

sådana tvingande behov.upprätthållande effektiv skattekontroll, utgörsamt av en
i Cassis-do-requirementsmandatoryEftersom definitionen vad utgörsom
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områdenför flerahelt det i och sig tänkbart icke-ekono-är öppen är attmen av
tillämpningsområde.falla utanför Vilkamisk skulle kunna artikel 30:snatur

svårbedömt.områden föreliggerdessa skulle dock Som inämntsär ovanvara
då åtgärdundantagsmöjligheter för de fall viss väsentligen syftar tillartikel 36 en

iskydda health and life of humans. Undantaget har EG-domstolens praxisatt
åberopats dåfrämst i de fall medlemsstat sökt hindra importförst och atten av en

viss alternativt sökt underkasta utländsk kon-strängareattsorts varavara, en
trollbestämmelser motsvarande inhemska. Rent generellt torde kunnaän sägas att

då såfall föreligger genuin risk för människors hälsa,i samtliga det ären en
åtgärdenåtgärd tillåten förutsättning intehandelshindrande under äratt mer

Ånödvändigtö. andra sidan kan det med säkerhetingripande vadän är storsom
dåfå föreligger genuin hälsorisktorde relativt tillfällen detdetsägas att envara

utländskamed enbart varor.
367såvälpåpekas enligt artikelAvslutningsvis skall undantagäven att som

Cassis-principen områdetmöjliga för den händelse harmoniseratinte ärär
gemenskapsrättsliga regler.genom

artikelStatliga handelsmonopol, 37

Inledning

och artikel 16 iavsnitt behandlar artikel 37 i Romfördraget EES-av-Föreliggande
handelsmonopol. tvekan detta den artikeltalet; reglerna statliga Utan är somom

EES-avtaletalkoholmonopolenArtikelns ordalydelse ifrämst berör de svenska
något från betydelse i sak.EG:s regel. skillnader har ingenskiljer sig Dessa större

dettaartikel ligga till grund för analysen iDärför kommer Romfördragets 37 att
återges artikel 16:avsnitt. Dock här EES-avtalets

säkerställa statliga handelsmonopolavtalsslutande skallDe parterna att an-
anskaffnings-sådant diskriminering med avseendeingensätt attpassas

i EG-medlemssta-marknadsföringsvillkor föreligger mellan medborgareoch
och medborgare i EFTA-statema.tema

varje vilketartikel skall tillämpasBestämmelserna i denna organ genom
praktiken,myndigheter, rättsligt eller iavtalsslutande behörigade parternas

påverkar ellermärkbart importkontrollerar, ellerdirekt eller indirekt styr
bestämmelser skallavtalsslutande Dessamellan de ävenparterna.export

överlåtit andra.monopoltillämpas statensom

omfatt-två eller definitioner, dessinnehåller till begrepp,artikelDenna avsynes
olika företag ellerfråga därför klargöra vilkaning. förstaEn är att somorgan

tillämpningsområde.artikelnsomfattas av
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Begreppet statliga handelsmonopol

framgår någotartikel egentligt kravSom 16 torde det inte finnas attav
sådant delegerat monopoletmonopolet statligt, det räcker medär statenattsom

någon finns någotdet således krav direkttill Trots detta intesättattannan.
fråninblandning sida,statligt ägande finns naturligtvis någonkrav statens

frågainte monopol. Artikel 37 intedet legalt statligt ärettannars vore om
tillämplig faktiska, icke statliga, monopol gäller artikel 86,monopol. För dessa
alternativt i förening med artikel 90.

från uttryck.Inblandningen sida kan sig flera olika Vad dockstatens ta som
något fått funktio-monopolet subjektet monopolettorde krävas är sättatt

myndighetsakt uttalade EG-domstolen i falletnen Dettastaten.genom en av
Sacchzg fått till sändningbolag statligt beslutdär ensamrättettett avgenom

ansågs konstitueraitalienska telenätet. i princip kunnareklam det Detta ett
ansågsfall intehandelsmonopol i artikel 37:5 mening, det i dettastatligt även om

sådan deñnierades tjänstså, sändningsrättigheten ocheftersom som som envara
På domstolen situationen i falletlikartat bedömde Bod-inte sättsom en vara.

sonw, vissa kommuner företagendast hade givit ochi vilket inte utan ettstaten
myndighetsbeslut. Domstolen slog fastdess dotterbolag viss ensamrätt genomen

omfattasregionala monopol kunde begreppet statligtlokala ellerävenatt av
handelsmonopol.

alltså kommunerstår klart i princip omfattasEfter detBodson ävenatt av
förvånande, det på någotfögaartikel torde37. Detta sättannatomvara vore

kringgå.enkel Vadtämligen emellertid krävsskulle artikel 37 äratt attsomvara
från statlighärleder sin myndighetsakt. I likhet medmonopolet verkligen rätt en

kommun, helt förhållan-utgången det självständigt ii Bodson kan sägas att om en
monopol, dettaföretag omfattastill skulle inte skullede statsmakten, ettge av
heller inte förändrasFörhållandet skulle sådetreglerna i artikel 37. attom var
obundnaheltlands kommuner företagmajoriteten ett g:av samma sammaav

rättighet.
råder alkoholmonopolen faller in underingenDet tvekan de svenskaattom

artikeldefinitionen i artikel 37.16 liksom under Romfördragets

Anpassningen
Är fråga endast vissdåinnebär kravetVad anpassning det här enom

avskaffande monopoletanpassning ellermonopolet krävs det totaltett avav
tolknings-båda Lösningen dettaSannolikt torde dessa förslag leda fel.tanken

diskriminering medingenuppnås,problem ligger i vad skall nämligen .,.attsom
mellan med-föreliggeranskaffnings- och marknadsföringsvillkoravseende

frånEFTA-statema. Bortsettiborgare i EG-medlemsstatema och medborgare
diskriminering,konstituerarproblemet fastställa vaddet uppenbara med att som

skalldiskrimineringuppnåsskallkan det här konstateras vad är attatt varasom
eller mindre. Isåledes varkenSå långt anpassningen ske,utesluten. skall mer
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liteuppgivande monopolet, likaförutsätter totaltligger artikeln intedetta ettatt av
utesluter diskriminering.anpassning intedet räcker med somensom

diskriminering skallartikeln, nämligen varjehuvudsyftet medInnan själva att
fårinte diskrimi-diskuteras vad detanalyseras, skall kortutesluten, är somvara

medfråga vad begreppetsåledes analyseraDet är att som avsesomnuneras.
har redan härmarknadsföringsvillkor.... Detanskaffnings- ochavseendemed

syftar enskildautgångspunkt diskrirnineringsförbudet inte enbarttagits till att
till detta artikelnsstår så Anledningeni artikel 371 1individer, det ärst.trots att

likabehandlingvarurörelser det faktumavsnittet friaplacering i attsamt avenom
förhållande diskriminering rörande utländs-tillointressant iolika medborgare är

klendiskrimineras torde dettautländska leverantörer inteOmka vara envaror.
i avseende falletdiskrimineras. Klargörande dettaderasför dem ärtröst varorom

prohibiting all discrimi-inuttalade Article 37 1där domstolenIPeureux att
aimed only quantativeStatesnationals of membernation between atnot

charges whicheffect but alsohaving equivalentrestrictions and measures
with natio-products comparedagainst importeddiscriminationwould result in as

products.11nal
utgångspunkt diskrimineringsförbudet idärför tillnedanAnalysen atttar

påsikteartikel 37 tar varor.
berörde transac-EG-domstolen artikel 37uttaladefallet ENELI Costa attv

subject of competitioncapable of being thecommercial producttions regarding a
StatesWm sigkan i och förUttalandettrade between memberand ses som en

i övrigt.lämnar fältet frittartikeln detomfattasbekräftelse attatt menvaror av
någonemellertid inte längre tvekanföreliggerdom i SacchiEfter domstolens om

tillämpningsområde.utanför artikelnsfallertjänsteratt
Även såutanför artikel det intedetta faller 37tjänstemonopol ärsätt attom

nämligenmonopol. Mialocq uttaladebetydelse för dessa Iartikeln helt saknar
för den händelse detartikel 37tjänstemonopol kan berörasdomstolen ävenatt av

förhållande nationella produkter vidi tillutländska produkterdiskriminerar utö-
inför EG-domsto-fallet fanns dock,tjänstemonopol. det konkretasitt Ivandet av

så fallet.indikationer skullelen, inga att vara
utanför artikelns tillämp-tjänstemonopol fallerdå får klarlagtdetOm attanses

förhållande omfattastillningsområde, återstår vad iklargöraatt avvarorsom
Är omfattas eller kanimport och ävenartikel det enbart37. export varor somav

Frågan kan tyckasomfattas artikelnoch försäljningproduktion varor avav
påsikte endastuttryckligeni artikel 371eftersom andra stycketonödig tar

inteförhållande stycket kan dettatill förstai sägasimport och export, varamen
iskall uteslutenstår diskrimineringstycket detsjälvklart. detlika I att vara

sådan skrivningrnarknadsföringsvillkoren. Enanskaffnings- ellerförhållande till
påtillämpligtskulle kunnastadgandetdirekt ävenutesluter inte t.ex.att vara

såvitt gäller tjäns-situationendras tillparallell kan härproduktionsmonopol. En
förstås handelsmo-medsåledes skallFrågan vadtemonopol. gäller termensom

nopol.
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Ingår produktionsmonopol i detta EG-domstolenbegrepp har inte be-ännu
fråga.handlat i och fördenna Det kan sig finnas anledning till dettaänmer en

sannolikaden torde den uppenbara, nämligen handels-mest att tennenmen vara
innefattarmonopol inte produktionsmonopol. i all synnerhetDetta domsto-som

pr0dukti0nsmonopol.13len inte saknat tillfällen behandla just Därmed dockatt
ändåinte produktionsmonopolen inte kan komma i konflikt artikelmedsagt att

sådan37. situation skulle kunna produktionsmonopolEn medförettvara om
råvaror.diskriminering utländska produkter, vid upphandling Situatio-t.ex.av av

då förelågskulle tämligen likartad den i fallet Mialocq. I fallettnen vara som
förmånhar tillverkningsförbud, till för produktionsmonopol,även ett ett ansetts

kunna komma i konflikt med artikel 37l för den händelse förbudet enbart
varor.14riktades utländska I övrigt regleras dock produktionsmonopolenmot av

andra artiklar i fördraget.
Såvitt försäljningsmonopolengäller torde dessa bedöma under artikelattvara

gäller för37 enligt import- och exportmonopol. Ettsamma resonemang som
onekligen återverkningarförsäljningsmonopol har anskaffnings- och mark-

nadsföringsvillkoren kriteriernaviss vilket i artikel 37. Förär ettav en vara, av
någontillämpningen artikel 37 torde det inte spela roll i vilket led handels-av av

kedjan diskrimineringen förmå-sker. Uttryckt med andra ord kan sägas attsom
såväldiskriminera utländska finns latent hos import- ochatt exportmo-gan varor

nopol försäljningsmonopol. En helt sak huruvida försäljningsmo-ärsom annan
nopol skall bedömas import- och exportmonopol.sättsamma som

detta sammanhang bör självklara,I det nämligen artikel 37närmastnoteras att
fråntillämplig frånenbart produkter medlemsstaterna, alternativtär varor

115tredje-land i fri cirkulation inom EG. följer fallenDetta Hansen ochav
1116.Peureux

Diskriminering
Vilka medlemsstaternas förpliktelser enligt artikel 37är

måsteförsta klargörasFör det vad egentligen med diskriminering,som avses
åtgärderdvs vilka kan diskriminerande.som anses vara

ÅfråganDen andra gäller tolkningen själva begreppet diskriminering.av ena
sidan kan begreppet innebära det föreligger skillnad i behandlingenatt om en av

Ådiskriminering.två såjämförbara situationer föreligger andra sidan kan begrep-
uppfattas dåendast de fall jämförbara situationer inte behandlas lika,pet attsom

Pågodtagbara skäl för denna skillnad, ska betraktas diskriminerande.utan som
då dåskulle det med de fall olika situationer behandlas likasätt utansamma vara

skäl.godtagbara
fråganEG-domstolens inställning till har kommit till uttryck i flertal rätts-ett

svårt spårafall. I de nedan redovisade fallen kan det dock domstolensattvara
såinställning konstaterande domstolen diskriminering intesätt att attett av av

föreligger, inte direkt huruvida godtagbar, behandling före-utpekar olik,en men
förelåglegat. Situationen kan lika ha varit inte olik behandling.detgärna att en
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kommit fram till resultatetdå klart utpekar hur dendomstolenEndast i de fall
dras.några domstolens uppfattning kunnaslutsatser omsynes

importdomstolen the exclusive rightuttaladefallet MangheraI toatt manu-
ofquestion thus constitutes,of monopoly inproducts thefactured respect

Fallet rördeArticle 371.discrimination prohibited bycommunity exporters,
importeravilket hade legaltobaksmonopoletitalienska ensamrättdet atten

för tobaksmo-den exklusiva importrättenDomstolentobaksprodukter. säger att
utländska EG Importmo-diskrimineringnopolet i sig utgör gentemot varor.en

förbjudna.efter denna domnopol varaanses
skulle säkerstäl-fria rörlighet inteför dettaGrunden är attresonemang varors

kan konstaterasimportmonopol. Detså föreliggerdet detlas attär ettattom
tvånågon deindikation vilkenuttalande intedomstolen i sitt av ovanomger

diskriminer-begreppetavseende innebördentolkningsmodellema,redovisade av
formdock varjedetta kani sin analys. Oavsetting, den sägasanvänt att av

På domstolens kompromisslösagrundartikel 37.importmonopol strider mot av
något redovisalämpligtimportmonopolet kan dettill närmareinställning attvara

Manghera.idomstolens resonemang
hademonopoltobaksmonopolet. Dettadet italienska ensamrättFallet rörde

Enligt domstolensale of tobacco.preparation, import and ärmanufacture,the
syfte kan intefria rörlighet. Dettasäkerställaartikel 37syftet med att varors

handelsmonopol, den friaföreliggerdär detuppnås i medlemsstat,det ettom en
från inteandra medlemsstaterjämförbaramed monopoletsrörligheten för varor

resolution i vilkendomstolen tillhänvisarTill vissosäkerställd.är yttermera en
manufactured tobacco,and marketto importden exklusivadet uttalas rättenatt

exklusiva importrät-denFrån domstolen slutsatsendetta drarskulle avskaffas. att
med artikel 37.oförenligärten

sådana monopolsammanhangimportmonopol i detta utövasMed somavses
till endast vissalicensieringEnbarthandelsmonopol.statligt statenett avenav

rance17, inte överträdelsefallet Fnäringsidkare enligt Commissionutgör avenv
dåfall direktannorlunda iFörhållandet och för sigkan iartikel 37. statenvara

påverkareller licenstagama.indirekt kontrollerareller
uppstårFrågaimportmonopol.endastManghera-falletbehandlarSom sagts

någon betydelse föri Manghera harimporträtten ävendomstolens analys avom
Pappalardo13 så falletexklusiv är även exportmono-exporträtt. attattanseren -

artikel 37.oförenliga medföljaktligendiskriminerande ochskullepol i sig vara
något kryptiskafinns inte dessfrån EG-domstolenNågra uttalanden änmer

åtgärder ochnationellaför sig andrarörde i ochFalletuttalande i fallet IPeureux
. såi principuttalade detdomstolenartikel 37,förenlighet medderas att varmen

iinhemskadiskrimineringhindraockså till uppgiftharartikel 37 att varoratt av
diskrimineraonekligenskulleexportmonopolutländska. Ettförhållande till

utländskadiskriminerarimportmonopollikartatinhemska sätt ettsomvaror
produktionsmonopol.kopplat tillexportmonopoletfalldetta i är ettvart omvaror,

oförenliga med artikel 37.exportmonopolsannolikhet därförMed är ävenstörsta
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Andra exempel diskriminering enligt 37artikel han-är när staten, genom
delsmonopolet, visstsätter maximipris produkter vilket fårvissa till följdett

utländska kommer diskrimineras.att Sådan situationen i falletattvaror var
France19.Commission I detta fall, franskarörde det tobaksmonopolet,v som

hade givit tobaksmonopolet försäljningsprisetstaten interätt bara för sinasättaatt
för importeradeäven Enligt domstolenutan medförde regler-egna varor varor.

ingen de importerade för negativ påverkanatt såvitt gälldeutsattesvarorna en
deras försäljningsmöjligheter. Detta fall frånskall skiljas fallet Commission v
Italyzo, i vilket motsvarande prisreglering för tobaksprodukter i Italien be-en
fanns förenligt med artikel 37. Skillnaden tvåmellan de låg i detvara systemen att
italienska överlät respektive importör fastställa det försäljningsprisatt som
sedan skulle följas. I det sistnämnda fallet ansåg domstolen inte, till skillnad från
kommissionen, förelågdet någon diskriminering i artikel 37:satt mening av
utländska importörer, bara förhållandetdet det italienska monopoletattgenom
kunde sälja sina de andra medlemsstaternas marknader,varor utan motsvaran-
de prisrestriktioner.

Inte bara redovisade fall behandlar situationer priset importeradenärovan
vad borde följaär derasän position på marknaden.ett annat I falletvaror som av

H21Hansen uttalade domstolen det oförenligt med artikel 37 tysktatt att ettvar
vinmonopol sålde sina, i grunden inhemska, produkter till subsidierett genom
lägre pris såldesvad utländska för. Falletän intressant såtillvidaärvaror att
EG-domstolen först och främst konstaterade artikel 37 lex specialis iatt är
förhållande angåendetill artikel 92 statsstöd. Poängen med detta eftersomär att
artikel 37l och 2 har direkt effekt, vilket statsstödsreglema inte har, övervak-
ningen fördragets bestämmelser effektivare.blir Detta särskilt domstolenav som
förklarade artikel 37 och statsstödsreglema syftade till sak, tillatt dvs attsamma
ensure that the categories of intervention the of membertwo State,on part a
namely action monopoly the grantinby and of aids, do distort thestate nota g
conditions of competition within the market discrinlinationcreatecommon or
against the products trade of other Följaktligen kan statsstöds-member States.or
reglerna inte underlag förutgöra artikelundantag 37.frånett

Vidare framstår domstolens tolkning 37:5 uppgift intressant.artikel somav
Domstolen nämligensäger artikel 37 render the salesis intended policy ofatt to

monopoly subject the requirements free of goodsstate andof thetoa movement
of the equal opportunities which be products imported fromaccordedmust to
other member States.

Förutom det citerade uttalandet uttaladei EG-domstolen i falletHansennyss
Miritz22 det oförenligt med artikel ålägga importerade37att attvar varor en
avgift inte motsvarades inhemskaavgift Avgiften hadesom av en varor.
tillkommit för kompensera för de utländska lägre pris jämfört medatt varomas
det pris det inhemska monopolet betalade inhemskaför de Avgif-som varorna.

effekt helt klart de utländska förlorade den konkurrensför-tens attvar varorna
del de hade sitt ursprungligen såledeslägre förloradepris och marknads-genom
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förelåg i fallet Rewefrånskiljas denskall docksituationmöjligheter. Denna som
såvälLandau23. påavgiftnämligenfalldettaI uttagenHaupzollamt envarv

kanaliseradesdelartillavgiftenendockutländskainhemska storaattvaror,som
verksamhet.och desshandelsmonopoletstatligatill detstatsbudgetengenom

tillsubsidiemafinansieramed ochsåledes fickutländskadeTrots att varavarorna
utländskaeftersom deartikel 37förenlig medavgiftennationellade varorna, var

konkurrensnackdel.någonvidkännasfickintevarorna
åsättsnationellasituationen, dvsomvändamöjligt den attDet är även att varor

174, antyddeprincip. fallet PeureuxIdennaavgift, omfattasellerprishögreett av
kanutländskanationellabehandlar sämre änreglerdomstolen att varorsom

aktuelladock denfallartikel 37. I dettadiskrimineringsförbudet iornfatts varav
domstolensmedi linjevarför den,funktionmonopoletstillinte knutenavgiften

tillämpningsområde.artikelunder 37:sföllintedeuttalande i Dijon,Cassis
diskrimi-omfattasåtgärdervilkasåvitt gällertorde kunnaDet sägas att avsom

delsomfattarartikel 37uppfattningEG-domstolensdetneringsbegreppet attär
varit förbjud-skulleövrigthandelsmonopol istatligtåtgärder vidtagna ett somav

tillmöjligheternaföreträdesvisåtgärder,andradelsartikels 30-34,enligt samtna
skallHärII.i fallet Hansenuttrycktshatorde dettaKlarastmarknadstillträde.

tillnågon kopplingmåste haomfattasåtgärderdehållas i minnetdock att som
iartiklarandraenligtbedömasskall defallsådant. Imonopolet annatsom

Vad gällerframgåttharkanåtgärderVilka dessaRomfördraget. ovan.vara
behandlingolikvarjedvsdiskriminering,själva begreppettolkningen avomav

likainställning inteEG-domstolensbegreppet,täcks ärsituationerjämförbara av
deföreligger iintediskrimineringsådockdetSannoliktfastställa. ärlätt attatt

olika.situationerjämförbarabehandlaskälgodtagbaradå det finnsfall att
spekt-vidareomfattarartikel 37diskrimineringsförbudet i ettHelt klart är att

i fördragetartikelns platsföljaomedelbartvadåtgärder än synes avsomavrum
åtgärderrestriktionerkvantitativaomfattasSärskiltordalydelse. samtdessoch av

inresultwouldwhichavgifterformerallaliksomverkan,motsvarandemed av
productsnationalwithcomparedproductsimporteddiscrimination against as

monopoly25. efter-spännviddenverket störresjälva änI ärtheundercoming
allbegreppetdetinnefattas iavgifter störreformernanämndade avnusom

affectandexistencemonopolys]its [thewithconnectedwhich aremeasures
thesubjectwhetherproducts,certain tomember States nottrade between or

monopoly26.
skallmonopolettill nämnaskopplade attbland de är enFrämst normer som

artikel 37.striderrättsfallangivetmedenlighet motiimporträttexklusiv ovan
medoförenligi sigexklusiva ärendaden rättå andra sidanDetta somvarasynes

fall.särskiltvarjemåste iregleringaroch prövasandraallaartikel 37, normer
produktionsrät-ochförsäljnings-rättigheterexklusivaSåvitt gäller andra som
tjänstemonopolExklusivaartikel 37.förbjudnadirektintedessaär genomter,
påtillämpligendastprincipvilken i ärartikel 37,utanför menfaller varor,

i denregleringföremål förförklaratsdomstolentjänstemonopolen har varaav
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utsträckning de diskriminerar utländska vid utövandet sitt monopol.som avvaror
På likartat kan förmodasdet tillverkningsmonopol.sätt medävenvara

Såvitt gäller exportmonopol har domstolen hittills inte uttalat sig,ännu men
finnsdet goda skäl förmoda principerna etablerade iManghera elleräratt att mer

mindre direkt sådanatillämpbara monopol.

Särskilt försäljningsmonopolom
Såvitt gäller svårbedömt.försäljningsmonopol rättsläget EG-domsto-synes mer
len intehar tagit direkt ställning till renodlat försäljningsmonopol. Iännu ett
Manghera saknade domstolen anledning det italienska tobaksmono-bedömaatt

Frånpolets exklusiva försälja tobaksvaror. rättsfallrätt att ett senare som ovan
berörts27, framgårredan det italienska monopolets exklusiva försäljningsrät-att

tighet tillämpades så friståendelicensierades till försäljarerättensätt att som
Påhade tillämpa det monopolet priset. sina produkteratt satta satteav egna

såvittefter gälldemonopolet priserna skön importeradeeget sattesmen varor,
Även såledesdessa i praktiken importören. monopolet i nationell lagstift-omav

försäljning kategoriserades ha exklusiv ningsrätt, det i praktikenattsom en var
rance28det klargjorts i falletinte Som Commission omfattasFsättet. v

nämligen licensiering exklusiva rättigheterinte med nödvändigheten av av
då inte exklusiva.artikel 37, de längreär

SA1L29i falletkan i sammanhangetDet EG-kommissionennämnas att var av
försäljningsmonopoluppfattningen i sig stred artikel 37. Domstolenatt ett mot

uttalande..kommissionensdock inte ställning förtog
Commission, åberopatfallet and Others EG-kommissionenI France iv av

ansökananledning Sverigessitt yttrande i medlemskap i uttalade sigEU,omav
försäljningskombinerade import-,domstolen och installationsmonopol. Iöver

åberopandekommissionen,förtfallet hade Frankrike talan artikel 173, undermot
telekommunikationssektornpåstående direktiv inom ogiltigt. Eftersomatt ett var

vissa bestämmelsergiltighetentalan endast rörde i direktiv uttalade EG-ettav
domstolen medlemsstater-bara preciserakommissionen hade kompetens attatt

förpliktelser enligtenligt Romfördraget. kunde domstolenDenna kompetensnas
utnyttjas till skulle avskaffa alla exklusivaföreskriva medlemsstaternaatt att

försäljnings området. förvissoimport-, Falletoch installationsrättigheter inom är
intressant tagit direkt ställning tilldet innebär inte EG-domstolen har ettattmen
renodlat försälj enbart de kombinera-uttaladeEG-domstolen att

någotde import- Romfördraget,och försäljningsrättighetema stridakunde mot
specifikt nationellt monopol behandlas inte.

försäljningsmonopol.föreligger alltså svårigheter DetDet klassificerastora att
utanför artikelfaller 37,torde inte möjligt vidare desägaatt utan attvara

föremål det förbud gäller församtidigt sannolikt inte heller förde är somsom
Romfördraget i sig skulle hindraimportmonopol. innebär ingen artikelDetta iatt

monopolet detta inteupprätthållande försäljningsmonopol, att trotsett ettav men
diskriminerasfår utländska handlaretillämpas skulle medförasätt attett som
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få de har importerat. Detavsättning för de produktermöjligheternavad gäller att
Greece31 uttalatEG-domstolen i fallet Commissionkan här närrmas attatt v

från produktionsmonopol,viss kvantitetskyldigheten köpa ettatt varvaraav en
falletmening. Omständighetema ii artikel 37:5diskrimineringatt varanse som

frågafalletgrossistmonopol det inågot eftersom detsärprägladedock som var
inhemskahandlade medendast varor.

återstår bedö-i sig förbjudnadå försäljningsmonopol sannolikt inteOm är att
måste uppfylla för inte falla indetaljhandelsmonopolåtgärdervilka attettma

artikelunder 37.
skriftväxlingenEG-kommissionen ianledning redovisa de kravfinnsHär att

detaljhandelsmonopolSystembolagetsuppställt förSveriges regeringmed att
icke-diskriminerande:bedömasskall som

angående och försälj-inköpobjektiva reglergrundläggande kravetDet är att
allai medlemsländerna ochalla medborgarealkoholdrycker tillämpasning av

offentliga.Reglerna skallfrån medlemsländerna.produkter vara
regeringen och EG-kom-för svenskaöverläggning medVid representanteren

uppfyllas Sverige.antal villkor skallmissionen enades ett avsomman om

Systembolaget och innehavAnställning ibranschen.Tillträde till server-av
Europaunionens medlemsstater.för medborgare iskallingsställe öppetvara

inteserveringstillstånd och objektiva ochskall offentligaförReglerna vara
skall kunna överkla-Avslag licensansökanför godtycke.lämna utrymme

serveringstillståndtänkbara regler föranmärkas blandkan nämnsDet attgas.
innevånare.serveringstillstånd visst antaltillbegränsning ettett peren

inhemska produkter.favoriseringSortimentspolitik. Ingen av
inte finns i detskaffa hem produkterSystembolaget skallPrivatimport. som

får inkludera normaltså Prisetkunder önskar.ordinarie sortimentet som
hanteringskostnader.påslag särskilda frakt- ochplus

rådgivandesamrådi medprodukter skall skeUrvaletProdukturval. enav
representerade. System-finnssåväl producenterpanel, där konsumenter som

avstå från ekonomiska skäl, grundernaprodukterbolaget har rätt att omav
produk-favorisering inhemskainte innefattar doldobjektiva ochhärför är av

ter.

förskall tillämpas likaproduktinformationRegler förMarknadsföring.
informera kundernaSystembolaget skallprodukter,importeradesvenska och

månatligaförbättradesärskilt bolagetsDärvid nämndesprodukter.om nya
prövningar förskyltfönster ochochutställning i montrarvarunytt, varornaav

vinjoumalister.
lång.förbeslutfår mellan ansökan ochinte tidentestförsäljningVid vara

förnågon opartisk metodmedtestförsäljningenkanEventuellt ersättas annan
beslut avlist-överklagamöjlighetprodukter. Enavlistninglistning och att omav

införas.skallprodukter i sortimentetinning eller vägran att ta
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SystembolagetsPriser: handelsmarginal efter objektivaskall kriterier,sättas
gäller lika för inhemska och produkter.importeradesom

Buteljering. Buteljering skall kunna medborgare i andrabedrivas med-av
lemsstater enligt villkor svenskar. Detaljhandelsmonopoletsamma som av
kan buteljering.ensamrättges

Tillsyn. Det svenska konkurrensverket tillsynskall detaljhandels-överutöva
monopolet, vad gäller dess icke-diskriniinerande funktion, och rapportera

två gångerdirekt till EG-komrriissionen året.om

Från EG-kommissionen önskemålframfördes kanytterligare komma fram-att att
föras, erfarenheterna anledning härtill.om ger

frånUndantagsmöjIigheterna artikel 37

Med beaktande artikel 37 bl.a. har till syfte säkerställa friaatt attav varors
frånrörlighet, enlighet artiklarna 30-34,i med vilka regler det möjligtär att

erhålla undantag enligt artikel 36 eller enligt Cassis., kan det detargumenteras att
förhållandeiborde finnas undantagsmöjligheter till förbudet i artikel 37.även

innehållerArtikeln i sig emellertid inga explicita undantag och inte heller finns
någon direkt Frågandet artikel i fördraget undantag. uppkom-ettgerannan som

någraföreliggerdärför överhuvudtagetdet undantagsmöjligheter, ochmer om
så huruvida artikel 36 sådanskulle fallet, möjlighet, ellerär enom vara om

artikelistället skall isökasundantagsmöjlighetema 37. Till viss del hör denna
frågan skall innefattasfråga med vad i begreppet diskriminering.somsamman

diskrimineringså angivits iOm det artikel 37 endast innefattarär attovansom
skäl, skulle kunnaolika behandling godtagbara hävdas de godtagbarautan att

ocksåDetundantagsmöjlighetema.skälen möjligt undantag skulleärär att
artikeltill 36erhållas såväl hänvisningkunna med artikel själv37attsom genom

artikel 37 intekorrektellermedgav undantag omfattar alla former olikattmer av
behandling.

Såvitt gäller artikeln enligttillämpningen sinartikel 36 kan konstateras attav
ordalydelse begränsad förbuden i artiklarna 30-34.till frånär undantagatt ge
Trots detta har kommissionen artikel 36 kan undantagi fallet SAIL attansett ge

frågan.från ställning tillförbudet i artikel tagit37. EG-domstolen intehar ännu
grundläggandeArtikeln har domstolen tillförklarats undantagettav envara

korrektafrihet, tolkning denvarför den skall tolkas restriktivt. Vilken ärärsom
från falletsåledes diock kunna hämtasfortfarande oklart. Viss vägledning torde

Greece32, uppfattningeni vilketCommission domstolen att envara avv synes
finns godtag-diskriminerande åtgärd händelse detklart kan tillåten för denvara

skäl. sådana skäl.bara I det konkreta fallet fanns dock inga
angivits inteinnehållerHuruvida artikel 37 i sig undantag ärsätt som ovan

diskussion den vilkaheller klarlagt i allt väsentligt dettaär omsommen samma
åtgärdåtgärder vill klassificerafaller under artikel 37. Huruvida en somsom man
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fallande undererhållande eller inteundantag,artikelnfallande under sommen
artikeln tillämplig.fallenbetydelselöst. I ingetartikeln, äravsynes
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of CanadaAssociationOttawa, Ontario: BrewersEight Edition.

Årgångar framåtfrån och1973statist.S1a-S14b: Wld hlthKälla till tabellerna annu.
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omräknat tillTabell 1950-1990 100%4.1. Försäljning sprit, vin och öl i Danmarkav
alkoholkonsumtionen.och respektive drycksalkohol andel totalaav

År Försäljning liter alkohol Andel totali Försäljning i liter avper
försäljninginvånare invånare b100% per

ÖlÖIa Totalt Sprit VinSprit Vin Sprit Vin
9G %%100%

3,78 15,9 11,9 72,20,60 2,731950 0,60 3,0 62 0.45
3,68 10,9 9,0 80,22,2 67 0,40 0,33 2,951951 0,40

9,8 77,93,67 12,30,45 2,4 65 0,45 0,36 2,861952
11,7 10,2 78,13,00 3,840,45 2,6 68,2 0,45 0,391953

3,82 12,3 11,0 76,70,42 2,931954 0,47 2,8 66,6 0,47
3,74 10,7 10,7 78,666,73 0,40 0,40 2,941955 0,40 2,67
3,64 11,3 11,6 77,263,83 0,41 0,42 2,811956 0,41 2,81

2,83 3,70 12,1 11,5 76,42,84 64,28 0,45 0,431957 0,45
2,81 3,71 12,7 11,4 75,92,82 63,97 0,47 0,421958 0,47

4,06 13,3 10,9 75,869,97 0,54 0,44 3,081959 0,54 2,95
10,9 74,50,62 0,46 3,16 4,24 14,60,62 3,07 71,891960

3,32 4,56 16,2 11,0 72,875,49 0,74 0,500,74 3,331961
3.35 4,60 15,7 11,4 73,076,23 0,72 0,520,72 3,491962
3,45 16,0 10,6 73,478,46 0,75 0,50 4,703,321963 0,75

0,57 3,68 5,15 17,3 11,1 71,683,73 0,890,89 3,841964
0,96 0,60 3,52 5,09 18,9 11,9 69,378,450,96 4,091965

3,890,96 0,62 5,46 17,6 11,3 71,188,720,96 4,241966
4,000,64 17,4 11,4 71,291,47 0,98 5,630,98 4,441967
4,160,63 16,8 11,0 72,294,43 0,97 5,760,97 4,411968
4,46102,24 1,12 0,72 6,31 17,8 11,6 70,75,131969 1,12
4,720,83 69,1107,2 1,27 6,82 18,6 12,25,911970 1,27
5,010,93 68,1113,8 1,41 7,35 19,2 12,76,661971 1,41
5,291,041,54 7,87 19,6 13,2 67,37,48 120,31,541972
5,511,47125,2 1,53 8,51 18,0 17,3 64,710,741973 1,53

1,31 5,431,58 65,3123,4 8,32 19,0 15,79,661974 1,58
5,691,541,74 17,2 63,4129,3 8,97 19,411,481975 1,74
5,731,661,88 9,27 20,3 17,9 61,812,53 130,31,881976
5,721,81 1,53127,2 9,06 20,0 16,9 63,111,671,811977
5,881.591,35 66,7127,8 8,82 15,3 18,012,231978 1,35

9.31 15.4 19,1 65.51979 1,43 13,88 129,8 1,43 1,78 6,10
9,40 15,7 18,9 65,31980 1,48 14,00 130,7 1,48 1,78 6,14
9,78 16,4 20,7 63,01981 1.60 16,09 131,0 1,60 6,162,02

21,4 62,310,08 16,31,641982 17,35 133,7 1,64 2,16 6,28
10,39 14,9 22,3 62,81983 1,55 18,86 138,8 1,55 2,32 6,52

14,8 22,7 62,510,081984 1,49 18,86 134,0 1,49 2,29 6,30
24,5 59,710,17 15,81,611985 20,71 129,2 1,61 6,072,49
23,5 60,810,05 15,71986 1,58 19,82 130,0 1,58 2,36 6,11
24,6 60,19,79 15,31987 1,50 20,63 125,2 1,50 5,882,41

60,49,85 14,6 25,01988 1,44 21,55 126,5 1,44 5,952,47
62,99,51 14,4 22,71989 1,37 19,20 127,3 2,15 5,981,37

24,0 62,69,75 13,31990 1,30 21,31 127,2 1,30 2,34 6,11
Lättöloch free-ölingår.a tax

4,6% framtill 19891977 1978,4,7%Alkoholhalteni uppskattadtill volymprocent1976,4,5%b öl 4,4är 1950-1963 med vis minsk-ochoch4,8%1990.Alkho halteni vin uppskattadtill 15volymprocentär
fortsattDanskabryggeriföreningenenligtning 1964-197 Efter 1970harmedelaikoholhalten14% attto

minskatill 1985ochtill 11%1990.12%
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Tabell 4.2. Försäljning sprit, vin och öl i Finland 1950-1990 omräknat till 100%av
respektivealkohol och drycks andel totala alkoholkonsumtionen.av

År Konsumtion i liter Konsumtion i liter alkohol Andel totalper av
invånare invånare100% konsumtionper

Öl ÖIb ÖlSprit Vin Sprit Vina Totalt Sprit Vin
100% % % %

1950 1,35 0,50 23,00 1,35 0,08 0,81 2,24 60,4 3,4 36,2
1951 1,35 0,60 27,00 1,35 0,09 0,95 2,39 3,856,5 39,7

1,50 26,00 1,301952 1,30 0,23 0,91 2,44 53,4 9,2 37,4
2,05 1,20 0,311953 1,20 26,00 0,91 2,42 49,6 12,7 37,6
2,03 1,251954 1,25 26,00 0,30 0,91 2,46 50,7 12,4 36,9

1955 1,30 2,00 27,00 1,30 0,30 0,95 2,55 51,0 11,8 37,3
25,001956 1,20 1,75 1,20 0,26 0,88 2,34 51,2 11,2 37,6

1957 1,20 1,41 25,00 1,20 0,21 0,88 9,2 38,42,29 52,4
1958 1,10 1,00 23,00 1,10 0,15 0,81 2,06 53,4 7,3 39,3
1959 1,20 1,08 25,00 1,20 0,16 0,88 2,24 53,5 7,2 39,3

1960 1,30 1,29 25,00 1,30 0,19 0,88 2,37 54,8 8,2 37,1
1961 1,40 1,47 25,00 1,40 0,22 0,88 2,50 56,0 8,8 35,2
1962 1,40 1,69 23,40 1,40 0,25 0,82 2,47 56,6 10,2 33,2
1963 1,40 2,07 24,40 1,40 0,31 0,85 2,56 54,7 12,1 33,2
1964 1,36 2,37 24,50 1,36 0,36 0,86 2,58 52,7 14,0 33,3
1965 1,39 2,65 25,10 1,39 0,40 15,0 33,00,88 2,67 52,1
1966 1,42 3,07 27,80 1,42 0,45 0,97 2,84 15,8 34,250,0
1967 1,43 3,28 29,90 1,43 0,48 1,05 2,96 48,3 16,2 35,5
1968 1,43 3,55 32,60 1,43 1,34 43,60,51 3,28 15,5 40,9
1969 1,58 3,71 52,20 1,58 0,52 2,35 4,45 35,5 52,811,7

1970 1,75 4,07 48,80 1,75 0,57 2,20 4,52 38,7 12,6 48,7
1971 2,07 4,35 49,40 2,07 0,60 2,22 4,89 42,3 12,3 45,4
1972 2,19 4,79 53,80 2,19 0,63 2,47 5,29 41 11,9 46,7
1973 2,46 6,43 54,30 2,46 0,79 2,50 5,75 42,8 13,7 43,5
1974 2,90 9,20 56,20 2,90 1,07 2,59 6,56 44,2 16,3 39,5
1975 2,81 8,85 54,70 2,81 0,97 2,52 6,30 44,6 15,4 40,0

8,47 14,4 39,31976 2,95 54,60 2,95 0,92 2,51 6,38 46,2
39,51977 2,99 8,58 55,30 2,99 0,90 2,54 6,43 46,5 14,0
40,41978 2,82 8,26 55,00 2,82 0,92 2,43 6,27 45,0 14,7

1979 2,75 8,25 56,20 2,75 0,92 2,64 6,31 43,6 14,6 41,8

1980 2,79 0,93 6,42 43,5 14,5 42,12,79 8,19 57,40 2,70
1,04 42,5 41,41981 2,76 8,78 57,20 2,76 2,69 6,49 16,0

1982 2,82 8,75 56,00 2,82 0,99 2,63 6,44 43,8 15,4 40,8
1963 2,83 8,49 57,40 2,83 0,94 2,70 6,47 43,7 14,5 41,7

42,61984 2,87 8,86 59,50 2,87 0,91 2,80 6,58 43,6 13,8
0,88 42,0 13,3 44,71985 2,78 8,67 61,70 2,78 2,96 6,62

7,02 44,71986 2,93 9,24 65,40 2,93 0,95 3,14 41,7 13,5
1987 2,99 9,25 68,08 2,99 0,95 3,24 6,18 41,6 13,2 45,1

47,62,89 9,89 74,13 2,89 0,99 3,53 6,41 39,0 13,41988
13,4 49,010,55 79,45 2,90 1,03 3,77 6,70 37,61989 2,90

2,80 1,02 3,95 7,77 36,0 13,1 50,81990 2,89 10,20 83,49
fråningår vin ochlong drinks tillsammansminskademedelalkoholhalten 15vin long drinks. Föra I v0-minskadeull 10%i början värdeårentill 10,5%1977,ökadeull 12%1981llygggrocent nästan menav ca

Öl från1950till 1967,b inkluderarlättöl.Medelalkoholhaltenför öl totaltberäknastill 3,5vol mprocentca 1985-1987och1131691368,4,5%1969-1971, 4,6%1972-1978, 4,7%1979-19 4,8%237%] ca caca ca ca
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Tabell 4.3. Försäljning sprit, vin och i Frankrike 950-1990 omräknat till 100%lav
alkohol och respektive drycks andel alkoholkonsumtionen.totalaav

År Konsumtion i liter Konsumtion alkohol Andeli liter totalper av
invånare 100% invånare b konsumtionper

Öl Öl ÖlSprit Vina Sprit SpritVin Totalt Vin
100% % % %

1950 2,73 124,5 21,8 2,73 18,4514,94 0,78 14,8 81,0 4,2
1951 2,90 127,6 20,9 2,90 19,0115,31 0,79 15,3 80,6 4,2
1952 2,77 131,1 23,0 2,77 19,3915,73 0,89 14,3 81,1 4,6
1953 2,75 130,8 23,5 2,75 15,70 0.93 19,38 14,2 81,0 4,8
1954 2,46 134,3 24,2 2,46 16,12 0,99 19,56 12,6 82,4 5,0

2,311955 138,7 27,3 2,31 16,64 20,10 11,5 82,81.15 5,7
1956 2,35 137,5 27,8 2,35 16,50 1.18 20,03 11,7 82,4 5,9
1957 2,30 135,7 32,6 2,30 16,28 1.38 19,97 11,5 81,6 6,9
1958 1,94 38,0126,1 1,94 15,13 1.61 18,68 10,4 81,0 8,6
1959 2,09 125,0 39,1 15,002,09 1.70 18,79 11,1 79,8 9,0
1960 2,09 126,9 35,4 2,02 15,23 1.52 18,77 10,8 81 8,1
1961 2,17 126,1 37,2 2,17 15,13 1.63 18,93 11,5 79,9 8,6
1962 14,53 1.582,26 121,1 36,8 2,26 18,38 12,3 79,1 8,6

1.601963 2,38 127,3 36,5 2,38 15,27 19,25 12,4 79,3 8,3
1964 40,9 2,44 14,49 1,812,44 120,8 18,75 13,0 77,3 9,7

1.761965 2,49 39,2 2,49 14,11117,6 18,36 13,6 76,9 9,6
14,02 1.821966 2,52 116,8 40,4 2,52 18,36 13,7 76,4 9,9
13,84 1.851967 2,50 115,3 40,8 2,50 18,19 13,7 76,1 10,2

1.832,15 13,831968 2,15 115,3 40,0 17,81 12,1 10,377,7
1.8840,7 2,22 13,491969 2,22 112,4 17,59 12,6 76,7 10,7
1.8841,3 2,30 13,101970 2,30 109,1 17,27 13,3 75,8 10,9
1.9641,9 2,18 12,961971 2,18 108,0 17,10 12,7 11,475,8

12,83 1.9240,3 2,231972 2,23 106,9 17,97 13,1 75,6 11,3
2.142,36 12,661973 2,36 105,5 44,5 17,16 13,8 73,8 12,5
2.0612,4944,2 2,391974 2,39 104,1 16,94 14,1 73,7 12,2
2.1612,4444,9 2,421975 2,42 103,7 17,02 14,2 73,1 12,7

12,15 2.362,34101,3 48,71976 2,34 16,88 13,9 72,0 14,1
2.1812,2546,2 2,372,37 102,1 16,80 14,11977 72,9 13,0

1978 2,46 16,26 15,1 71,0 13,896,3 45,3 2,46 11,55 252
1979 15,9 70,0 14,12,53 92,8 15,9245,5 2,53 11,14 252
1980 16,1 69,8 14,12,52 91,0 15,6544,3 2,52 10,92 212
1981 15,19 15,2 70,3 14,52,31 89,0 44,0 2,31 10,68 2C2
1982 16,0 69,7 14,32,42 88,0 43,7 15,152,42 10,56 172
1983 2,38 14,75 16,1 69,1 14,785,0 43,7 2,38 10,20 172
1984 14,10 15,7 69,8 14,42,22 82,0 41,2 2,22 9,84 042
1985 2,33 13,86 16,8 69,0 14,279,7 40,1 2,33 9,56 961

68,3 14,21986 2,34 13,42 17,476,4 40,4 2,34 9,17 1 91
13,27 18,1 67,9 14,01987 2,40 75,1 38,9 2,40 9,01 861

1988 13,22 18,7 67,5 13,82,47 74,3 39,2 2,47 8,92 831
14,41989 2,46 13,26 18,6 67,174,1 40,8 2,46 8,89 1 9C

19,0 66,4 14,71990 2,51 13,2273,1 41,5 2,51 948,77 1
liter liter 1980.Cideringårinte. invånare 25 1950 7 Dena Medelförbrukningen fråznharminskat tocaperharsedan nivå.desslegatkvar samma

medelalkoholhalteniMedelalkoholhalten från 1981harb i ökade 3,56%1950till 5,00% Sedan1981. volympro-beräknashai genomsnitt12sjunkailtlåillll41,96%1988ochhardärefterlegat dennanivå.Vin
cent 0 0 .
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till 100% al-i Italien 1950-1990 omräknatsprit, vin och ölTabell 4.4. Försäljning av
alkoholkonsumtionen.andel totalarespektive dryckskohol och av

År Andel totalKonsumtion i liter alkoholliterKonsumtion i avper
invånare konsumtionbinvånare a 100% per

ÖlÖlÖl Sprit VinTotaltSprit VinVinSprit
%% %100%
1,69,49 7,4 910,7 8,63 0,1683,0 3,40,71950
1,59,62 7,3 91,28,78 0,1484,4 3,1 0,70,71951

91,7 1,40,14 10,17 6,90,7 9,3389,7 3,11952 0,7
91,2 1,410,80 7,40,8 9,85 0,1594,7 3,21953 0,8
90,0 1,30,15 11,50 8,71,0 10,3599,5 3,31954 1,0
88,8 1,30,16 12,12 9,91,2 10,76103,5 3,41955 1,2

1,312,13 6,6 92,111,17 0,163,5 0,80,8 107,41956
1,492,012,11 6,60,8 11,15 0,17107,2 3,60,81957
1,412,30 8,1 90,511,13 0,173,8 1,01,0 107,01958
1,712,58 7,9 90,411,37 0,214,6 1,0109,31959 1,0
1,912,50 8,0 90,111,26 0,235,1 1,0108,31960 1,0
2,29,4 88,40,28 12,731,2 11,25108,2 6,11,21961
2,610,1 87,30,34 12,907,4 1,3 11,26108,31,31962
2,985,713,06 11,51,5 11,19 0,37107,6 8,11,51963
3,084,50,38 12,78 12,51,6 10,80103,8 8,31,61964
3,010,6 86,40,40 13,258,6 1,4 11,45110,11965 1,4
3,411,1 85,50,45 13,459,8 1,5 11,50110,61966 1,5

11,7 84,8 3,50,48 13,661,6 11,59111,4 10,41967 1,6
3,511,3 85,20,49 14,161,6 12,06116,0 10,71968 1,6
3,614,16 12,0 84,411,95 0,5111,0 1,7114,91969 1,7
3,714,14 12,7 83,611,82 0,5211,3 1,8113,71970 1,8
3,612,8 83,60,51 14,031,8 11,72112,7 11,01,81971

82,5 3,913,99 13,611,53 0,5512,0 1,9110,91972 1,9
79,5 5,114,29 15,411,37 0,72109,3 15,7 2,22,21973

4,814,9 80,30,68 14,142,1 11,36109,2 14,81974 2,1
4,513,19 13,6 81,910,81 0,591,8103,9 12,81975 1,8
5,112,74 14,9 80,00,651,9 10,1998,0 14,11976 1,9
5,216,2 78,70,64 12,362,0 9,7293,5 13,91977 2,0
5,479,50,69 12,60 15,11,9 10,011,9 91,0 14,91978
6,112,68 15,8 78,19,90 0,7816,9 2,090,01979 2,0

79,3 6,012,89 14,710,22 0,7716,7 1,91,9 92,91980
79,0 6,412,94 14,710,22 0,8217,9 1,91,9 92,91981

7,314,7 77,90,95 12,901,9 10,0591,4 20,61,91982
7,89,8 82,40,95 12,2110,0591,4 20,7 1,21,21983
7,282,812,02 10,09,96 0,8718,9 1,21,2 90,51984
8,710,4 80,911,538,33 1,0021,7 1,21,2 84,81985

10,311,6 78,11,06 10,321,2 8,0673,3 23,01,21986
9,880,910,75 9,38,69 1,0623,0 1,079,01987 1,0

10,610,3 79,19,747,70 1,0422,5 1,070,01988 1,0
10,68,4 81,01,00 9,477,6721,8 0,869,71989 0,8
12,39,3 78,48,616,75 1,0623,0 0,861,41990 0,8

sprit 1984.Skattadevärdenföra 0 m
och l 1,0volymprocent1977vin till 10,4till 4,6volymprocent.FöruppskattasMedelalkoholhaltenförb

därefter.volymprocent
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Tabell 4.5. Försäljning 1950-1990 omräknat till 100%sprit, vin och i Kanadaav
alkohol och respektive alkoholkonsumtionen.drycks andel totalaav

År Konsumtion i liter Konsumtion alkohol Andel totali literper av
Invånare konsumtioninvånare a100%per

ÖlÖl Öl Totalt Sprit vinSprit Vin Sprit Vin
% %100% %

4.41 29,0 6,1 64,91950 1,28 1,53 54,8 1,28 0,27 2,86
4,49 28,7 6,2 65,01951 1,29 1,67 58,4 1,29 0,28 2,92
4,75 28,4 5,91952 1,35 1,66 62,4 1,35 0,28 3,12 65,7
4,77 28,5 5,9 65,61953 1,36 1,66 62,5 1,36 0,28 3,13

58,6 1,34 4,55 29,5 6,2 64,41954 1,34 1,71 0,28 2,93
1955 1,40 1,73 60,8 1,40 0,28 3,04 4,72 29,7 5,9 64,4

61 1,47 0,29 3,06 4,82 30,5 6,0 63,51956 1,47 1,79
61,2 1,48 0,30 3,06 4,84 30,6 6,2 63,21957 1,48 1,87

2,06 57,4 1,56 0,33 2,87 4,76 32,8 6,9 60,31958 1,56
2,02 61,0 1,50 0,32 3,05 4,87 30,8 6,6 62,61959 1,50

0,33 3,00 4,84 31 6,8 62,01960 1,51 2,12 60,0 1,51
0,34 3,02 4,89 31 61,71961 1,53 2,19 60,3 1,53 7,0

1,58 0,34 3,08 5,00 31 6.8 611962 1,58 2,26 61,6
1,66 0,37 3,17 31,9 7,1 611963 1,66 2,42 63,4 5,20
1,62 0,35 3,23 31 6,7 62,11964 2,35 64,6 5,201,62

3,241,88 0,41 34,0 58,62,78 64,8 5,53 7,41965 1,88
3,351,93 0,42 33,91966 2,88 66,9 5,70 7,4 58,71,93

0,44 3,4168,1 2,05 5,90 34,8 7,5 57,81967 2,05 3,06
0,46 3,4067,9 2,01 5,87 34,3 7,8 57,91968 2,01 3,19
0,52 3,5470,8 2,07 6,13 33.8 8,52,07 3,70 57,71969
0,58 3,7074,0 2,17 6,45 33.6 9,0 57,41970 2,17 4,16
0,67 3,932,444,89 78,5 7,04 34,7 9,5 55,81971 2,44

4,092,61 0,735,29 81,8 7,43 35,1 9,8 55,01972 2,61
4,252,86 0,765.62 84,9 7,87 36,4 9,7 54,01973 2,86
4,300,793,13 52,35,90 85,9 8,22 38,1 9,61974 3,13
4,353,18 0,8387,0 8,36 38,0 9,9 52,06,241975 3,18
4,270,863,2585,4 8,33 38,3 103 513,25 6,571976
4,310,933,30 50,47,24 86,1 8,54 38,7 10,91977 3,30
4,20 38,9 12,1 49,03,33 8,22 84,0 3,33 8,571978 1,04

8.61 37,3 12,3 50,43,211979 8,41 86,8 3,21 1,06 4,34
38,2 12,6 49,28,751980 3,34 8,98 86,1 3,34 1,10 4,31

8,64 37,6 13,0 49,41981 3,25 9,19 85,3 3,25 1,12 4,27
8,39 36,5 13,6 49,91982 3,06 9,45 83,7 3,06 4,191,14

34,6 14,1 51,38,171983 2,83 9,49 83,8 2,83 4,191,15
8.03 33,6 14,7 51,72,701984 9,85 83,0 2,70 1,18 4,15
7,92 33,1 15,1 51,81985 2,62 82,110,20 2,62 1,19 4,11

32,5 14,9 52,67,781986 2,53 81,99,97 2,53 1,16 4,10
32,1 15,0 52,97,851987 83,12,52 10,31 2,52 1,18 4,16

7,67 31,9 14,8 53,31988 2,45 81,89,87 2,45 1,14 4,09
14,6 54,27,44 31,21989 2,32 9,39 80,6 2,32 1,09 4,03
14,6 55,17,11 30,41990 2,16 8,93 78,3 2,16 3,921,04

1950ökandetillfrån 16volymprocentuppskattasMedelalkoholhaltenför öl till voly för vina 5 irágørocent,därefterökande11,4%framtill 1987och till ll 1990.,
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1950-1990 omräknat tilloch i NederländernaTabell 4.6. Försäljning sprit, vin ölav
alkoholkonsumtionen.respektive drycks andel totala100% alkohol och av

År Konsumtion i liter alkohol Andel totalKonsumtion i liter avper
invånare c konsumtioninvånare 100% per

ÖlÖiÖIb Sprit VinSprit Vin TotaltSprit Vina
% % %100%

25,52,07 70,9 3,510,58 1,47 0,07 0,531950 1,47 0,54
4,6 27,20,53 1,95 68,20,66 10,60 1,33 0,091951 1,33

31,51,74 64,0 4,510,93 1,11 0,08 0,551952 1,11 0,58
1,79 60,3 5,2 34,51,08 0,09 0,620,68 12,351953 1,08

59,0 6,4 34,60,13 0,67 1,950,92 13,47 1,151954 1,15
2,13 54,4 7,5 38,11,16 0,16 0,811,17 16,231955 1,16
2,37 54,3 8,2 37,51,29 0,19 0,891,43 17,311956 1,29
2,26 46,8 9,1 44,01,06 0,21 1,001,52 19,921957 1,06

47,2 8,7 44,11,08 0,20 1,01 2,291,47 20,181958 1,08
43,4 9,1 47,50,22 1,15 2,421,61 22,97 1,051959 1,05

9,9 46,10,26 1,19 2,59 44,023,85 1,141,14 1,881960
11,2 46,71,32 2,83 42,01,19 0,322,34 26,451961 1,19

45,13,07 43,9 10,91,35 0,34 1,392,47 27,731962 1,35
46,543,0 10,60,35 1,56 3,3531 6 1,441963 1,44 2,60
48,33,62 40,9 10,81,48 0,39 1,752,88 34,971964 1,48

44,9 10,8 44,20,46 1,86 4,2137,21 1,891,89 3,351965
50,53,87 37,2 12,3,44 0,48 1,9539,03 11966 1,44 3,50
50,34,41 36,9 12,81,63 0,56 2,224,15 44,381967 1,63

12,6 49,22,27 4,61 38,21,76 0,581,76 4,29 45,381968
36,6 13,0 50,40,67 2,59 5.144,92 51,76 1,881969 1,88

51,15,61 36,4 12,52,04 0,70 2,875,15 57,381970 2,04
13,9 51,30,85 6,08 34,72,11 3,126,23 62,361971 2,11

34,4 16,0 49,61,06 3,29 6,6365,70 2,282,28 7,811972
16,3 49,41,21 3,67 7,43 34,32,558,89 73,461973 2,55

47,61,41 3,79 7,95 34,6 17,72,7510,37 75,721974 2,75
44,98,78 39,2 15,93,44 1,40 3,9510,26 78,961975 3,44
518,22 30,2 18,81,54 4,1983.87 2,481976 2,48 11,35

18,3 48,21,60 4,20 8,70 33,42,9111,73 83,901977 2,91
33,8 18,4 47,84,26 8,9112,18 85,18 3,01 1,641978 3,01

45,89,28 36,7 17,54,2511,96 84,95 3,41 1,631979 3,41
31,0 19,9 49,28,794,3212,85 86,39 2,72 1,751980 2,72
28,8 20,1 51,14,47 8,7589,47 2,52 1,762,52 12,951981

47,729,9 22,44,10 8,5981,96 2,57 1,922,57 14,151982
29,6 21,2 49,24,38 8,892,63 1,8913,87 87,531983 2,63

24,1 48,58,60 27,42,36 4,1715,22 83,43 2,071984 2,36
49,726,4 23,94,22 8,502,24 2,0314,96 84,481985 2,24
50,425,9 23,74,30 8,542,21 2,0314,90 86,001986 2,21
51,025,0 24,04,21 8,272,07 1,9914,60 84,261987 2,07
50,325,4 24,38,282,01 4,1614,79 83,29 2,102,101988
52,623,1 23,48,322,02 4,3887,54 1,921,92 14,861989
53,223,4 24,14,50 8,451,98 1,9814,54 89,951,981990

uppgårtill 23 literfruktvin fingårinte imponeratvinkonsumtionena l perperson.som n
liter.uppgåendetill omkring2 51989och 1990alkoholfrittochalkoholsvagtInkludera:b resp

till 13,6volymprocent.ochför vintill 5 volymprocentför öl uppskattasMedelalkoholhaltenc
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Tabell 4.7. Försäljning sprit, vin och iöl Norge 1950-1990 omräknat till 100% al-av
kohol och respektive drycks andel totala alkoholkonsumtionen.av

Åra Konsumtion i liter Konsumtion i liter alkohol Andel totalper av
invånare invånare100% b konsumtionper

Öl Öl ÖlSprit Vin Sprit Vin Totalt Sprit Vin
100% % % %

1950 1,22 0,94 18,10 1,22 0,15 0,80 2,17 56,2 7.0 36,8
1951 1,05 1,10 19,00 1,05 0,17 0,84 2,06 50,9 8,4 40,7
1952 1,06 1,20 20,00 1,06 0,19 0,88 2,13 49,7 9,0 41,3
1953 1,01 1,20 20,00 1,01 0,19 0,86 2,06 49,1 9,3 41,7
1954 1,08 1,20 20,00 1,08 0,19 0,87 2,14 50,4 9,0 40,7
1955 1,12 1,19 22,70 1,12 0,18 1,00 2,31 48,6 8,0 43,4
1956 1,12 1,21 22,70 1,12 0,19 1,01 2,32 48,3 8,0 43,7
1957 1,14 1,20 22,58 1,14 0,18 1,00 2,33 49,0 7,9 43,1
1958 1,12 1,14 22,93 1,12 0,17 1,03 2,32 48,3 7,3 44,4
1959 1,19 1,21 23,83 1,19 0,18 1,08 2,46 48,5 7,5 44,0
1960 1,27 1,24 24,45 1,27 0,18 1,10 2,55 49,8 7,2 43,0
1961 1,32 1,30 26,03 1,32 0,19 1,16 2,67 49,5 7,0 43,6
1962 1,31 1,31 24,90 1,31 0,19 1,14 2,63 49,7 7,1 43,2
1963 1,34 1,35 26,60 1,34 0,19 1,21 2,74 48,9 7,0 44,0
1964 1,29 1,43 26,48 1,29 0,20 1,20 2,69 47,9 7,5 44,6
1965 1,33 1,52 27,85 1,33 0,21 1,26 2,80 47,4 7,5 45,1
1965 1,36 1,66 28,84 1,36 0,23 1,32 2,90 46,8 7,8 45,4
1967 1,42 1,88 30,03 1,42 0,25 1,38 3,06 46,5 8,2 45,3
1968 1,47 2,01 32,51 1,47 0,29 1,49 3,26 45,1 9,0 45,8
1969 1,48 2,20 34,71 1,48 0,32 1,59 3,39 43,7 9,3 47,0
1970 1,56 2,34 36,76 1,56 0,33 1,68 3,57 43,7 9,3 47,0
1971 1,59 2,61 39,24 1,59 0,36 1,78 3,73 42,7 9,7 47,6
1972 1,66 2,74 41,22 1,66 0,38 1,82 3,86 43,0 9,8 47,2
1973 1,66 2,95 42,02 1,66 0,40 1,90 3,96 41,9 10,1 47,9
1974 1,82 3,20 43,85 1,82 0,43 1,98 4,23 43,0 10,2 46,8
1975 1,84 3,34 45,44 1,84 0,45 1,99 4,28 43,0 10,5 46,6
1976 1,87 3,30 44,72 1,87 0,44 2,01 4,33 43,2 10,2 46,6
1977 1,90 3,35 45,47 1,90 0,45 2,04 4,39 43,3 10,3 46,4
1978 1,56 2,92 46,04 1,56 0,39 2,02 3,97 39,3 9,9 50,9
1979 1,81 3,74 45,88 1,81 0,49 2,05 4,36 41,5 11,3 47,1
1980 1,91 4,41 48,28 1,91 0,58 2,16 4,65 41,1 12,5 46,4
1981 1,61 4,18 44,81 1,61 0,54 2,01 4,15 38,8 13,0 48,3
1982 1,23 3,45 47,07 1,23 0,45 2,11 3,79 32,5 11,8 55,7
1983 1,29 4,01 45,32 1,29 0,51 2,03 3,83 33,7 13,4 52,9
1984 1,29 4,39 46,82 1,29 0,56 2,10 3,96 32,6 14,2 53,1
1985 1,41 5,12 47,52 1,41 0,65 2,10 4,16 33,9 15,7 50,4
1986 1,28 5,17 50,78 1,28 0,66 2,26 4,21 30,4 15,8 53,8
1987 1,32 5,93 51,44 1,32 0,75 2,27 4,34 30,4 17,3 52,3
1988 1,17 6,42 52,50 1,17 0,78 2,30 4,25 27,5 18,4 54,0
1989 1,12 6,39 51,78 1,12 0,76 2,25 4,13 27,1 18,4 54,5
1990 1,00 6,43 52,10 1,OO 0,76 2,26 4,02 24,9 18,9 56,2

Systemstrejkharpåverkata siffrornaför spritochvin 1978,1982och 1986,
b Medelalkohoihaltenför 1950-19704,4-4,6volymprocent;1971-1990453-4,34 lmrocvar v80V. °tiliMedeialkohoihaltenför vin 16,11950 volymprocentgradvisminskande 11,8%19var
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till 100%omräknati Spanien 1950-1990vin ochsprit,Tabell 4.8. Försäljning av
alkoholkonsumtionen.totaladrycks andelrespektivealkohol och av

År totalAndeli liter alkoholKonsumtioni literKonsumtion avper
konsumtioninvånare a100%invånare per

ÖlöiÖl VinSpritTotaltSprit vinSprit vin
%% %100%

5,64 0,1047,00 2,201950
0,122,701951

6,00 0,1850,00 4,101952
0,214,601953

6,48 0,224,8054,001954
6,48 0,265,8054,001955
8,04 0,2867,00 6,301956

0,367,448,1062,001957
0.445,839,8048,601958
0,505,8211,0048,501959

6,08 0,5011,0050,701960
6,30 0,6013,3052,501961

72,2 6,510,55 21,30,687,6215,20 2,2563,501962 2,25
8,074,710,40 17,30,831,80 7,7864,80 18,401,801963
9,27110,61 19,80,972,10 7,5421,602,10 62,801964

68,0 9,511,11 22,51,052,50 7,5623,4063,001965 2,50
65,6 9,812,17 24,71,193,00 7,9826,403,00 66,501966
66,6 12,410,99 20,91,377,3230,40 2,302,30 61,001967

13,220,5 66,31,48 11,237,4532,90 2,3062,101968 2,30
12,665,611,44 21,91,442,50 7,5062,50 32,002,501969
15,264,711,41 20,21,732,30 7,3838,502,30 61,501970
14,222,1 63,711,317,20 1,613,5060,00 35,802,501971
13,221,2 65,612,268,04 1,622,6067,00 36,002,601972
14,219,2 66,613,521,922,60 9,0075,00 42,602,601973
14,418,8 66,813,839,24 1,992,6077,00 44,301974 2,60

65,4 15,213,93 19,42,112,70 9,1276,00 47,002,701975
16,020,8 63,213,488,52 2,162,8071,OO 47,901976 2,80

60.9 16.522,62,11 12,812,90 7,8046,902,90 65,001977
61,1 17,113,74 21,82,343,00 8,4070,00 52,103,001978

18,123,3 58,613,327,80 2,423,1065,00 53,701979 3,10
18,825,0 56,22,40 12,807,2053,37 3,203,20 60,001980
19,655,412,79 25,02,513,20 7,0859,00 55,713,201981
20,724,2 55,12,57 12,416,8457,21 3,003,00 57,001982

53,0 22,012,00 25,02,643,00 6,3658,603,00 53,001983
23,225,1 51,711,155,76 2,592,8048,00 57,451984 2,80
24,450,911,33 24,72,772,80 5,7648,00 61,452,801985
25,049,711,45 25,32,862,90 5,6947,40 63,492,901986
26,348,311,43 25,43,012,90 5,5246,00 66,491987 2,90
28,726,0 45,310,763,0968,67 2,80 4,8740,601988 2,80
30,726,9 42,510,434,43 3,202,8036,90 71,051989 2,80
31,043,110,42 25,93,232,70 4,4937,40 71,801990 2,70

volymprocent.för vin till 12,0ochtill 4,5volymprocentför beräknasMedelalkoholhaltena
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