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Inledning 

Det övergripande problemet som skall behandlas i denna uppsats är hur alkoholpolitik, samt 

landskulturella och socioekonomiska förutsättningar påverkar antalet skador och dödsfall som 

är relaterade till alkoholkonsumtion. WHO (2014, 13-14) redogör för att 3,3 miljoner eller 5,9 

% av alla dödsfall i världen år 2012 kunde relateras till alkoholanvändning. Miljöfaktorer som 

exempelvis ekonomisk utveckling, kultur kring och tillgång på alkohol tillsammans med 

alkoholpolitik är relevanta faktorer för att förklara skillnader i alkoholkonsumtion och 

alkoholrelaterade skador mellan olika länder. Omfattningen på de skador alkoholkonsumtionen 

orsakar beror i sin tur till stor del på alkoholkonsumtionens mönster och intensitet. WHO (2014, 

14) beskriver vidare att alkoholpolitik huvudsakligen utvecklas med målet att reducera det 

skadliga bruket av alkohol. Trenden bland WHO:s medlemsländer de senaste åren har varit att 

vidta åtstramande åtgärder för att minska de alkoholrelaterade skadorna. I Sverige regleras 

försäljningen av alkohol till Systembolaget, som har ensamrätt på försäljning av öl, vin och 

sprit. Systembolagets uppdrag syftar till att begränsa alkoholanvändningen och därigenom 

minska de alkoholrelaterade dödsfallen och sjukdagarna. I Systembolagets samhällsuppdrag 

ingår att sälja alkohol utan vinst och att informera om riskerna med alkohol (Systembolaget, 

2018).  

 

För att tydliggöra vilka effekter den svenska alkoholpolitik har kommer en komparation med 

alkoholpolitiken i Danmark genomgående att genomföras i denna uppsats. Alkoholpolitiken 

som förs i Danmark kan anses mer liberal än övriga länder i Norden, framförallt vad gäller 

försäljning av alkohol. Dessutom skiljer sig den danska konsumtionsstilen av alkohol i 

jämförelse med övriga nordiska länder. Danmark kan ses som ett högkonsumtionsland och det 

danska dryckesmönstret är till viss del likt det i övriga nordiska länder, med förhållandevis hög 

konsumtion i vid få tillfällen. Konsumtionsmönstret innefattar emellertid även 

alkoholkonsumtion på samma sätt som i Kontinentaleuropa, med fler tillfällen men lägre 

berusningsgrad. De dubbla dryckesmönstren ger tillsammans en högre totalkonsumtion av 

alkohol än övriga nordiska länder (Grittner, Rasmussen & Bloomfield 2007, 580, 587).  

 

Utifrån detta övergripande problemområde är det av intresse att studera hur den svenska mo-

dellen för försäljning och reglering av alkohol påverkar alkoholkonsumtion och 

alkoholrelaterade skador i relation till Danmark och övriga länder inom EU.   
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är analysera alkoholpolitik i Sverige och Danmark ur ett socioeko-

nomiskt och internationellt perspektiv för att utröna vilka effekter respektive alkoholpolitik 

får på alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador, i relation till varandra och till övriga 

länder inom EU. 

 

Frågeställningar 

För att besvara uppsatsens övergripande syfte används följande underliggande frågeställningar: 

 

- På vilket sätt skiljer sig alkoholpolitiken mellan Danmark och Sverige och hur har den 

historiska utvecklingen sett ut? 

- Vilka alkoholkulturella förutsättningar och socioekonomiska variabler kan förklara 

skillnader i alkoholrelaterad dödlighet på kommunal nivå i Sverige respektive Danmark, 

och hur ser skillnaden mellan länderna ut? 

- Hur skiljer sig alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade skador i Sverige i relation 

till övriga länder inom EU? 
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Tidigare forskning 

Avsnittet inleds med en historisk tillbakablick på den alkoholpolitiska utvecklingen i Sverige 

och Danmark. Avsnittet fortsätter sedan med en redogörelse för hur medlemskapet i EU påver-

kat gränshandeln och ländernas förmåga att bedriva en självständig alkoholpolitik. Sista delen 

av avsnittet berör vanliga riskfaktorer och preventioner kopplat till ett skadligt bruk av alkohol. 

De källor som presenteras i avsnittet är vetenskapliga rapporter, artiklar, avhandlingar och 

böcker skrivna och granskade vid universitet i Sverige och utomlands.  

 

Alkoholpolitik i ett historiskt perspektiv - Sverige 

Johansson (2008, 20-21) beskriver den historiska utvecklingen av alkoholpolitik i Sverige uti-

från fyra epoker. Den första epoken startade med 1855 års brännvinsreform som reglerade både 

tillverkning och försäljning av brännvin. Denna period innefattar också starten på det som se-

nare skulle växa fram till det vi idag känner igen som Systembolaget. Genom att reglera för-

säljningen togs ett första steg till att stävja de sociala- och ekonomiska problem som alkohol-

konsumtionen vid denna tid hade, både för individen och för samhället. Det politiska incita-

mentet till den alkoholpolitiska förändringen var att fylleriet ansågs vara ett av det för tiden 

största samhällsproblemen. Dessutom fanns ett starkt ekonomiskt incitament där staten som 

kontrollerade tillverkningen och kommunerna som ansvarade för försäljningen insåg de ekono-

miska möjligheter den förändrade politiken medförde (Johansson 2008, 20-21, 71, 87). 

  

Johansson (2008, 17, 125) beskriver vidare en andra epok från sekelskiftet 1900. Epoken kan 

ses som en guldålder för nykterhetsrörelsen i Sverige. Nykterhetsrörelsen var under denna pe-

riod en maktfaktor i den ekonomiska politiken och drev fram en folkomröstning om totalförbud 

av alkohol år 1922. Nej-sidans seger (med 51 % av rösterna) kan ses som slutet för epoken men 

kom trots allt att tydliggöra en splittring mellan land och stad, norr och söder i synen på alkohol. 

Efter förbudsomröstningen inföll den tredje epoken (1922-1955) med lägst alkoholkonsumtion 

av alla epoker. Förvisso sammanföll perioden med krigstider och en djup ekonomisk kris, men 

perioden kännetecknas också av en framväxande välfärdsstat där en restriktiv och 

kontrollerande alkoholpolitik utgjorde en viktig faktor. Det tydligaste kännetecknet för 

perioden är den s.k. Motboken som kom till efter ökad alkoholkonsumtion och fylleriförseelser 

under slutet av 1910-talet. Motboken var personlig och reglerade hur mycket brännvin 

innehavaren var berättigad att köpa. I praktiken innebar systemet att kvinnor, unga män samt 

fattiga och marginaliserade grupper i samhället diskriminerades eftersom de inte ansågs 
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uppfylla kraven på en skötsam medborgare och därmed inte ansågs berättigade till en personlig 

motbok (Johansson 2008, 243-246). 

 

Johansson (2008, 349-353) beskriver vidare en fjärde och sista epok som startade med att 

motbokssystemet ersattes av ett nationellt Systembolag i oktober 1955. I och med motbokens 

avskaffande ökade konsumtion av både sprit och öl i slutet av 1950-talet. Priset på alkohol 

genom beskattning används från denna period och fram till idag som det främsta politiska 

vapnet för att påverka alkoholkonsumtionen. Bloomfield, Rossow och Norström (2009, 224) 

beskriver att konsumenters svar på ökade priser vanligen är en nedgång i efterfrågan och 

konsumtion. Denna princip är enligt författarna bakgrunden till att beskattningen av 

alkoholhaltiga drycker en vanlig politisk åtgärd för att förändra efterfrågan på alkohol. 

  

En tydlig förändring som skedde efter införandet av ett nationellt Systembolag var att 

starkspritskonsumtionen minskade till förmån för konsumtion av öl och vin. En alkoholpolitisk 

strävan med progressiv skattesats, där starkare alkohol fick ett högre relativpris, kan till viss del 

förklara denna förändring. Effekterna av denna differentierade beskattning kommer diskuteras  

från en nationalekonomisk utgångspunkt längre fram i uppsatsen. Under samma tidsperiod 

skedde även mer övergripande förändringar i samhället som bland annat innefattade 

modernisering, ökad hälsomedvetenhet, urbanisering, sekularisering och ökad turism som i sin 

tur troligen bidragit till en förändrad konsumtion av och attityd till alkohol. De senaste 

årtiondenas ”kontinentalisering” av alkoholkulturen har exempelvis inneburit att vin ses som 

en mer lämplig måltidsdryck än starksprit. Slutligen har en övergripande förändring skett från 

att inrikta alkoholpolitiken på bötfällning av onyktra personer mot att istället fokusera på den 

totala alkoholkonsumtionen som vägledande för de alkoholpolitiska besluten (Johansson 2008, 

349-357, 397-398).  

 

Sammantaget kan den svenska alkoholpolitiken sedan mitten av 1800-talet på olika sätt syftat 

till att minska alkoholkonsumtionen och de samhälleliga kostnaderna (Hasselgren 2010,13) I 

Sverige år 2014 uppgick den genomsnittliga konsumtionen av ren alkohol till 9,2 liter per 

invånare 15 år eller äldre. Det är under genomsnittskonsumtionen i EU som 2014 uppgick till 

11,45 liter (WHO 2014, 239). Mätt i ren alkohol var den vanligaste alkoholdrycken i Sverige 

vin som stod för 42 % av den totala konsumtionen, följt av starköl som stod för 31 % och sprit 

som stod för 21 %. Resterande konsumtion bestod av folköl, cider och alkoläsk (Trolldal & 

Leifman 2017, 7-8).  
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Alkoholpolitik i ett historiskt perspektiv – Danmark.  

Enligt Moeller (2012, 500) har de nordiska länderna historiskt varit spritdrickande länder med 

en acceptans till att dricka i berusningssyfte. Med detta som bakgrund var de bakomliggande 

motiven för starten av den danska alkoholpolitiken att få befolkningen att substituera sprit med 

öl och att flytta drickandet från allmänna platser in till barer där det var lättare för staten att 

kontrollera. Precis som det beskrivs i genomgången av Sveriges alkoholpolitiska historia 

genomfördes interventioner mot alkoholkonsumtionen även i Sverige vid denna tid. Införandet 

av ett monopol likt det i Sverige ansågs i Danmark dock vara ett för stort intrång på invånarnas 

frihet att dricka och sälja alkohol. Istället förlitade sig alkoholpolitiken i Danmark på höga 

skatter. De höga skatterna resulterade i förändrade dryckesbeteenden, bort från starkspriten 

betydligt tidigare än i de övriga nordiska länderna (Moeller 2012, 500).  

 

Den danska alkoholpolitiken kan ses ha sin början med ett licenssystem från år 1857 som 

innebar att endast de med tillstånd hade laglig rätt att servera alkoholhaltiga drycker. Ytterligare 

krav ställdes från år 1912 varpå de första restriktionerna kring öppettider och minimiålder för 

att servera alkohol sattes upp. Nästa steg skedde år 1917 varpå en kraftigt ökad 

punktbeskattning på spritdrycker höjde priserna på starksprit. Detta fick till följd att fattiga 

bönder som inte hade råd att betala det nya priset på starkspriten istället övergick till 

konsumtion av öl. Anledningen till att öl blev undantaget punktskatten var att Carlsberg 

bryggeriet stöttade förslaget och presenterade samtidigt argument för att öl var mer näringsrikt 

än destillerad sprit (Moeller 2012, 501-503). Den totala alkoholkonsumtionen sjönk, vilket 

tillsammans med en ny alkoholkultur resulterade i en kraftig minskning av alkoholrelaterade 

skador, där bland annat betydlig färre fall av självmord och arresteringar till följd av berusning 

rapporterades från 1920-talet och ett antal årtionden framåt (Mäkelä, Bloomfield, Gustafsson, 

Hutanen & Room 2007, 181-182; Bloomfield, Rossow & Norström 2009, 225). 

 

Alkoholkonsumtionen hölls, med hjälp av de alkoholpolitiska åtgärderna, sedan nere på relativt 

låga nivåer fram till 1960-talet då alkoholkonsumtionen åter höjdes till följd av minskade 

relativpriser på alkohol och en mer avslappnad inställning till alkoholens risker. Under bara en 

tioårsperiod höjdes den genomsnittliga alkoholkonsumtionen åter till nivåerna i paritet med de 

i början av 1900-talet. 1970 togs sedan ett av flera politiska steg mot ett mer liberalt 

förhållningsätt till alkohol. Anledningen till dessa liberala förändringar var en strävan att följa 

de riktlinjer som då fanns inom EU, där alkohol enbart sågs som en ekonomisk handelsvara. 

Danmark blev medlem i EU 1973 och förändrade därigenom sin alkoholpolitik för att den skulle 
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samstämma med och inte vara mer restriktiv än i övriga EU-länder. Paternalismen från tidigare 

år fick lämna plats åt en ny syn på alkohol där alkoholrelaterade problem sågs som personliga 

och där synen på statens roll var att staten skulle behandla enskilda missbruksfall istället för att 

inskränka alla medborgares fri- och rättigheter (Moeller 2012, 507-509). 

 

Även under senare tid har Danmark fortsatt liberaliseringen av sin alkoholpolitik. Under första 

halvan av 2000-talet sjönk butikspriset på billigare spritsorter med 25 % till följd av en 45 % 

minskning i punktskatt på spritdrycker. Punktskatten sänktes senare även på öl och vin vilket 

medförde lägre försäljningspriser. Däremot höjdes minimiåldern för alkoholköp i butiker från 

15 till 16år. I motsats till vad många förutspådde blev följderna av de sänkta priserna och den 

ökade tillgängligheten inte någon långvarig uppgång av konsumtionsnivåerna. Istället sjönk 

konsumtionen något efter en tillfällig uppgång i direkt närtid till de minskade priserna (Nelson 

& McNall 2017, 419-420, 422). I Danmark år 2014 uppgick den genomsnittliga konsumtionen 

av ren alkohol till 11,4 liter per invånare 15 år eller äldre. Det är något under 

genomsnittskonsumtionen i EU som 2015 uppgick till 11,45 liter, men ca 24 % högre än den 

svenska konsumtionen vid samma år (WHO 2014, 207, 239). Uppdelat på alkoholtyper mätt i 

ren alkohol konsumeras främst vin och öl som stod för ca 40 % vardera medan starksprit stod 

för de resterande 20 % av den totala alkoholkonsumtionen i Danmark (Sundhedsstyrelsen & 

Statens Serum Institut 2015, 11). 

 

En förändrad alkoholpolitik  

Enligt Holder (2009, 232) har den nationella alkoholpolitiken i många år varit fundamentet i de 

nordiska ländernas försök att reducera alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skadorna. 

Alkoholpolitiken har tidigare innefattat reglering av produktion och import av alkohol och 

skapandet av försäljningsmonopol i Sverige, Norge, Finland och på Island. Eftersom Sverige 

och Finland är medlemmar i EU har monopolen på alla områden förutom försäljning ansetts 

strida mot EU:s alkoholpolitik. Danmark som sedan länge varit medlem i EU har inte haft något 

statligt monopol men har istället historiskt sett haft högre alkoholskatter jämfört med andra EU-

länder (Holder 2009, 232). Cisneros Örnberg (2009, 50) betonar att EU först och främst är en 

ekonomisk union som fokuserar på frihandel och uppbringandet av en enhetlig marknad inom 

unionen. Eftersom EU främst fokuserar på det ekonomiska perspektivet har alkohol hanterats 

som en handelsvara likt alla andra. Alkohol är en av unionens ledande exportvaror och har 

spelat en signifikant roll i den europeiska ekonomin under lång tid, samtidigt som folkhälsa 
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bara varit ett samarbetsområde sedan 1993. Alkoholpolitik är dessutom ett politikområde där 

varje medlemsstat har rätt till självbestämmande bara medlemsstaternas uppfyller vissa 

minimikrav exempelvis gällande alkoholskatter. Även om EU inte har någon bestämmanderätt 

i alkoholfrågan antog EU-kommissionen 2006 en alkoholstrategi som underlättar samarbete på 

fem alkoholrelaterade områden (Cisneros Örnberg 2009, 50, 55-58). 

 

Tabell 1 Skattesats på olika typer av alkohol 

Produktkategori Sverige Danmark Miniminivå EU 

ÖL (över 2,8 %)  

(Danmark uträknat vid 5.0 %) 

2,02kr/liter och 

volymprocent 

3,92 kr/liter och 

volymprocent 

0,17 kr/liter och 

volymprocent 

Vin (8,5-15 %) 26,18 kr/liter 16,25 kr/liter 0,0 kr 

Spritdrycker/Etylalkohol 

(över 1,2 %) 

516,59 kr/liter ren 

alkohol. 

210 kr/liter ren 

alkohol 

49,50 kr/liter ren 

alkohol 

Skattesatserna är omräknade i SEK. För öl räknas skatten (ej i Danmark): skattesats x volymprocent = skatt. För 

vin räknas skatten: skattesats x liter = skatt. För spritdrycker: liter (ren alkohol) x skattesats per liter = skatt 

(Skatteverket 2017; Europeiska kommissionen 2018; Skat.dk 2018). 

 

Även Gustafsson och Ramstedt (2011, 433) understryker att få länder traditionellt har bemött 

alkohol som ett folkhälsoproblem i samma utsträckning som de nordiska länderna. Det 

viktigaste vapnet för att hålla nere alkoholkonsumtionen har varit att minska tillgängligheten 

tillsammans med höga alkoholpriser. För att säkerställa dessa åtgärders effektivitet har Sverige 

tidigare också använt strikta regler avseende den mängd alkohol som kunnat privatimporteras 

från utlandet. Dessa restriktioner har minskat i omfattning efter Sveriges medlemskap i EU 

1995. Med högre importkvoter, anses inte längre höjning av alkoholskatter som effektivt 

eftersom risken blir att många köper alkohol utomlands istället. Dessutom har tillgängligheten 

på alkohol i praktiken ökat då många svenskar i södra delen av landet bor nära länder med lägre 

skattenivåer på alkohol, som exempelvis Tyskland och Danmark, varifrån den största andelen 

privatimporterad alkohol kommer (Gustafsson & Ramstedt 2011, 433). Som Tabell 1 visar 

finns det idag betydande skillnad i beskattning av olika alkoholtyper mellan Sverige, Danmark 

och Miniminivån för EU. Vilka effekter detta får diskuteras mer utförligt längre fram i 

uppsatsen. 

 

Gränshandel och privatimport 

Privatimport av alkohol påverkas mycket av prisbilden i det egna och omkringliggande 

länder. Privatimporten av alkohol reglerades tidigare effektivt genom strikta importkvoter. 



 8 

Under 2000-talet har dock kvoterna kraftigt ökats till följd av ändrad EU-lagstiftning. På 

senare år har detta inneburit att nordiska medborgare kunnat köpa med sig stora mängder 

billig alkohol från utlandet, vilket effektivt motverkar den inhemska alkoholpolitikens mål om 

minskad alkoholkonsumtion. Generellt sett ökar privatimporten av alkohol om priset på 

alkohol är lägre i grannländer än i det egna landet samtidigt som det finns få restriktionerna 

kring privatimport av alkohol. En sådan situation minskar sannolikt hälsoeffekterna av den 

inhemska alkoholpolitiken (Holder 2009, 232).  

 

Situationen som beskrivs stämmer överens med situationen i Sverige som behållit monopolet 

på försäljning av alkohol och där alkoholpriset är relativt högt. Beskrivningen stämmer även 

in på Danmark som med lägre priser än vad som är fallet i Sverige lockar alkoholkonsumenter 

från Sverige över gränsen. Dessutom har Danmark landsgräns till Tyskland där alkoholpriset 

är ännu lägre till följd av låg alkoholskatt, vilket gör att danska konsumenter i sin tur lockas 

till Tyskland för att handla alkohol (Holder 2009, 235-236). Gränshandel av alkohol påverkas 

kraftigt av invånarnas avstånd till gränsen, vilket kan förklaras med att ett längre avstånd ökar 

den faktiska kostnaden för alkoholen. Detta medför att människor som bor långt från gränsen 

får högre totalkostnad än de som bor nära och att det ekonomiska incitamentet till 

privatimport därmed minskar. Holder (2009, 236) redogör för att sänkt alkoholskatt i syfte att 

minska gränshandeln kan få motsatt effekt och ge en totalt sett ökad alkoholkonsumtion. 

Detta eftersom de som påverkas mest av skattesänkningen blir de som bor nära gränsen men 

lägre alkoholpriser påverkar hela befolkningen.  

 

Sammantaget påverkar de stora prisskillnaderna mellan länder tillsammans med få restriktioner 

kring privatimport av alkohol de nationella myndigheternas möjlighet att på ett effektivt sätt 

minska alkoholkonsumtionen och de alkoholrelaterade skadorna. Room et al. (2013,1-2) 

beskriver beskattning av alkohol som ett av de kostnadseffektivaste sätten att kontrollera en 

befolknings alkoholkonsumtion. Room et al. (2013, 1-2) menar också att på ett teoretiskt plan 

bör ett högre alkoholpris sänka efterfrågan på alkoholhaltiga drycker med sänkt konsumtion 

som följd. Dessutom har mängden alkohol som konsumeras på populationsnivå ett starkt 

samband med mängden alkoholrelaterade skador. Däremot fann Room et al. (2013, 6-7) att 

trots en minskad alkoholskatt och ökade importkvoter med ökad tillgängligheten och låga 

relativpriserna i Danmark som följd, inga resultat som visade på en ökning av 

alkoholkonsumtion varken i södra Sverige eller i Danmark. Dessutom fanns en något ökande 
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trend i norra Sverige vilket ytterligare förkastar hypotesen om att ökad tillgänglighet och lägre 

pris i Danmark skulle öka konsumtionen i södra Sverige.  

 

Riskfaktorer och prevention 

Enligt Danielsson, Romelsjö och Tengström (2011, 633) löper ungdomar som konsumerar 

mycket alkohol större risk för att utveckla alkoholproblem senare i livet jämfört med jämnåriga 

med lägre konsumtionsnivå. En tidig alkoholdebut, rökning, föräldrars alkoholvanor, nivån på 

självförtroende och socialt stöd är viktiga prediktorer för riskbruk senare i livet. Föräldrar som 

bjuder på alkohol och socioekonomisk status tycks också påverka konsumtionen hos ungdomar 

och därmed också öka risken att drabbas av problem senare i livet. Folkhälsomyndigheten 

(2018) redogör för att andelen individer med riskkonsumtion av alkohol i hela Sveriges 

befolkningen år 2016 var 17 %, men det varierar bland olika grupper och påverkas av faktorer 

som kön, ålder, utbildningsnivå och geografisk plats. Avseende kön dricker män mer än kvinnor 

i alla åldrar även om hänsyn tas till olikheter i utbildningsnivå, ålder och län. Dessutom visar 

Folkhälsomyndigheten att unga vuxna mellan 16-29 år är den åldersgrupp med alkoholvanor 

som kan ses som mest riskfyllda. Gällande utbildningsnivå var de med gymnasial 

utbildningsnivå den grupp som innehöll flest riskkonsumenter. 

 

WHO (2014, 7-10) skriver i sin rapport att det inte finns en enstaka variabel som påverkar en 

persons benägenhet att utveckla alkoholproblem men att antalet riskfaktorer tillsammans ökar 

individens risk. WHO beskriver följande faktorer som potentiellt ökar risken för hög 

alkoholkonsumtion: ålder, kön, missbrukare inom familjen, ekonomiska välståndet i landet och 

socioekonomisk status. Vad gäller den socioekonomiska statusen beskriver WHO (2014, 9-10) 

att det i högre socioekonomiska grupperna finns fler alkoholkonsumenter totalt sett, fler 

konsumtionstillfällen men även fler som har ett lågriskmönster i sitt drickande. I de lägre 

socioekonomiska grupperna tycks dock de allvarliga konsekvenserna av alkoholkonsumtion 

vara vanligare. Dessutom kan skillnader i alkoholrelaterade skador på samhällsnivå förklaras 

av faktorer som exempelvis ekonomisk utveckling, alkoholkultur, tillgänglighet på alkohol och 

alkoholpolitikens effektivitet (WHO 2014, 7). 

 

Alkohol och rökning har tidigare setts som två separata beteenden men enligt Room (2004, 

112-113) bör de ses som sammankopplade eftersom de båda har en tydlig social, biologisk och 

beteendemässig koppling till varandra. Room beskriver vidare att det dessutom finns en direkt 
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koppling mellan rökning och alkoholkonsumtion eftersom rökning och alkoholkonsumtion kan 

ses som komplementära beteenden. Ett kontinuerligt intag av nikotinet i cigaretter stimulerar 

dessutom alkoholkonsumtionen hos individen samtidigt som nikotinet minskar den berusande 

effekten av alkohol, vilket tvingar rökande individer till ett högre intag av alkohol för att uppnå 

samma berusande effekt som icke-rökare. Rökare dricker därför generellt mer alkohol än icke-

rökare och storrökare är mer sannolikt högkonsumenter av alkohol än de som inte röker (Room 

2004, 112-114). Krauss, Cavazos-Rehg, Plunk, Bierut och Grucza (2014, 2630-2631) beskriver 

också sambandet mellan rökning och alkoholkonsumtion och påvisar att skatteökningar på 

cigaretter i flera fall gett lägre alkoholkonsumtion. Krauss et al. (2014, 2630, 2636-2637) 

beskriver att rökning kan fungera som en trigger för alkoholkonsumtion hos rökare och att 

kopplingen mellan rökning och alkoholkonsumtion bör tas i beaktning när folkhälsopolitiska 

beslut tas. Krauss et al. redogör slutligen för att höjda priser på cigaretter i kombination med 

förbud mot rökning på offentliga platser inte bara minskar skador som kan kopplas till rökning 

utan även kan minska konsumtion och skador kopplade till alkohol. 

  

Enligt Alkoholinförselutredningen (2004, 165) måste hänsyn tas till det sociala och 

folkhälsopolitiska aspekterna när alkoholpolitik utformas. Den viktigaste anledning till det 

alkoholpolitiska arbetet är att motverka rekrytering till grupper av storkonsumenter och 

missbrukare. Dessutom måste jämlikhetsperspektivet visas hänsyn, eftersom prismekanismen 

slår hårdast mot grupper med låg inkomst. När den restriktiva alkoholpolitiken försvagas löper 

därmed människor i redan utsatta lägen större risk än andra att drabbas av olika 

alkoholrelaterade problem. Ersätts prismekanismen med exempelvis informationsinsatser är det 

troligt att skillnaden mellan socioekonomiska grupper ökar ytterligare eftersom grupper med 

högre socioekonomisk status ofta också är mer högutbildade och därmed ofta bättre på att ta till 

sig preventiv information. Med detta som bakgrund är det viktigt att förebyggande insatser 

riktas mot hela befolkningen och inte bara innefattar s.k. sekundärpreventioner som riktar sig 

direkt mot riskkonsumenter. De politiska åtgärder som kan genomföras för att minska 

alkoholrelaterade skador kan delas upp i att dels begränsa tillgänglighet (inklusive höga 

alkoholpriser) och dels insatser som inriktas mot att minska efterfrågan, dvs. åtgärder som 

genom information och utbildning syftar till att förändra individens attityder och beteenden 

(Alkoholinförselutredningen 2004, 165-166).  
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Teori – Ekonomisk teori 

I teoriavsnittet nedan redogörs för de teoretiska utgångspunkter som används inom ramen för 

denna uppsats. Teoriavsnittets första del – Ekonomisk teori, utgår från den s.k. nyttoteorin som 

beskriver hur pris och preferenser styr konsumerad kvantitet av en vara, i detta fall alkohol. I 

andra delen av teoriavsnittet – Alkoholpolitiska styrmedel, redogörs för olika alkoholpolitiska 

styrmedel och vilka effekter en statlig styrning förväntas få i form av förändrade 

konsumtionsbeteenden.  

 

Val av teori 

Fördelen med och anledningen till valet av en ekonomibaserad teori är att detta perspektiv 

innefattar både en förklaring till och stöd för lösningsförslag till det samhälleliga problem som 

behandlas i uppsatsen. Alternativet till den valda teorin hade exempelvis kunnat vara att 

tydligare analysera problemet utifrån sociologiska eller medicinska aspekter, vilket troligen 

varit intressant men möjligen inte gett samma helhetsmässiga syn både på problem och 

lösningar. Dessutom innefattar den valda teorin både ett individ- och samhälleligt perspektiv 

vilket kan ses som stärkande för uppsatsens samhällsvetenskapliga relevans.  

 

Nyttoteori och konsumenters preferenser 

Nyttoteori utgår från att förklara konsumtionsbeteenden hos enskilda individer - hur väljer en 

individ med begränsad budget vilka varor som hen ska konsumera? Ett antagande inom 

nyttoteorin är att individer spenderar sin budget på de varor de anser gör störst nytta (Lundmark 

2013, 191). I ett ekonomiskt perspektiv kan konsumenter därmed ses som rationella aktörer där 

konsumenters preferenser utgår ifrån att konsumenten rankar olika konsumtionsmöjligheter 

efter deras förmåga att tillgodose konsumentens önskemål. Konsumtionen styrs av en knapphet 

i konsumentens budget tillsammans med priset på varorna. Budgeten påverkas i sin tur av 

storlek på inkomster och varors relativpriser (Ferraz-Nunes & Karlberg 2012, 77).  

 

Figur 1 visar att den optimala konsumtion av spritdrycker och öl är b eftersom den ligger på 

den högsta indifferenskurvan som tangerar budgetlinjen. Konsumtionsnivån c är mer önskvärd 

av individen men ligger ovanför budgetlinjen och är därför för dyr. Punkter som ligger under 

budgetrestriktionen exv. a innebär att individen inte är nyttomaximerande vid denna 

konsumtionsnivå.  
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Figur 1 Nyttomaximering i ett två-varuexempel.  

 

Vad konsumenten väljer att konsumera beror således inte enbart på inkomster och priset på 

varor utan även på preferenser hos konsumenten. Förhållandet mellan tillgängliga resurser, 

priser och preferenser påverkar efterfrågan på varor i relation till varandra. Priset på en vara 

påverkar efterfrågan på den specifika varan men även på andra varor. Finns det andra varor som 

är komplementära konsumeras dessa varor tillsammans, exempelvis vin och ost. Om priset på 

vin höjs kraftigt förväntas en minskning av vinkonsumtionen, vilket också leder till en 

minskning av ostkonsumtionen. Motsatsen till komplementära varor är varor som istället är 

substitut till varandra (Ferraz-Nunes & Karlberg 2012, 80). I exemplet med en prishöjning på 

vin skulle en minskning i konsumtion av vin innebära en ökning i konsumtionen av öl, eftersom 

öl är en substitutvara till vin. 

 

Ferraz-Nunes och Karlberg (2012, 81-83) beskriver vidare att en utgångspunkt för att kunna 

analysera konsumenters val mellan olika alternativ är att konsumenterna försöker uppnå 

maximal tillfredställelse utifrån en bestämd budget. Vilka varor som konsumenterna föredrar 

går att studera utifrån indifferenskurvor. Dessa kurvor är en kombination av varor som ger totalt 

samma tillfredställelse, exempelvis sprit och öl (se exempel i fig. 1). Varje punkt på 

indifferenskurvan motsvarar en möjlig punkt för en blandning av konsumtion på sprit och öl. 

Om konsumtionen av sprit minskar kommer konsumtionen av öl öka för att den totala 

tillfredställelsen skall bli densamma. Det som sätter gränserna för konsumenternas konsumtion 

är deras inkomster samt priset på sprit och öl. Vetskapen kring detta förutsätter att en höjning 

av priset på sprit kommer leda till en minskning av spritkonsumtionen men en ökning av 
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ölkonsumtionen. Detta eftersom öl är en substitutvara till sprit samtidigt som konsumenterna 

vill bibehålla största möjliga totala tillfredställelse. 

 

Figur 2 Konsumtionsförändring vid prishöjning. 

 

Figur 2 visar vad som händer när en lagstiftare vill få konsumenter att konsumera öl (med låg 

alkoholhalt) istället för sprit (med hög alkoholhalt). Genom en skattesats baserad på alkoholhalt 

skapas en prishöjning på spritdryckers relativpris vilket gör att budgetlinjens lutning förändras 

då konsumtionsmöjligheterna för sprit sjunker till följd av det ökade priset. Eftersom öl är en 

substitutvara till sprit kommer konsumenterna att substituera sin minskade spritkonsumtion 

med ölkonsumtion, utifrån antagandet att konsumenten vill uppnå samma nyttomaximering 

som innan prishöjningen. Effekterna av en ökad beskattning på sprit blir därmed att 

konsumtionen flyttas från punkt a till punkt b med minskad spritkonsumtion och ökad 

ölkonsumtion som följd.  

Efterfrågan 

Hur mycket av en specifik vara som konsumenterna är villiga att köpa vid en viss tidpunkt 

bestäms av priset på varan. Ju högre pris som begärs för en vara desto mindre kvantitet kommer 

folk att vilja köpa. Relationen mellan efterfrågad kvantitet och en varas marknadspris kan 

illustreras i form av en efterfrågekurva. Antaget allt annat lika kommer därmed en prisökning 

på exempelvis spritdrycker att minska efterfrågan och således även konsumtionen (Ferraz-

Nunes & Karlberg 2012, 85, 87-88). 
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Priselasticitet  

Ferraz-Nunes och Karlberg (2012, 90-91) utgår från antagandet om ett negativt samband mellan 

pris och efterfrågad kvantitet, det vill säga att en prisökning kommer leda till minskad 

efterfrågan och tvärt om. För att avgöra hur känslig en vara är för prisförändringar används 

benämningen priselasticitet, som anger den procentuella förändringen i efterfrågad kvantitet 

vid en procents ökning i priset.  Hur stor elasticiteten en viss vara har beror på hur många nära 

och billiga substitut som finns tillgängliga. Om det finns många substitutvaror som vid fallet 

med spritdrycker innebär en prisökning att konsumenterna söker sig till öl eller vin istället. Om 

det istället inte finns några substitut till varan kommer ingen större skillnad i efterfrågan ske till 

följd av en prisökning. Enligt Alkoholinförselutredningens skattning beräknas priselasticitet för 

sprit uppgå till -0,96 %, för öl – 0,55 % och för vin – 0,81. Detta innebär att om priset på sprit 

stiger med en procent kommer den efterfrågade kvantiteten minska med 0,96 procent. 

Elasticiteten för respektive alkoholtyp beräknas ligga på liknande nivåer även i Danmark 

(Alkoholinförselutredningen 2004, 217).    

 

Gallet (2007, 121) menar att studier av priselasticiteten på alkohol är av intresse eftersom hög 

alkoholkonsumtion är associerat med hög skadeförekomst och därför försöker beslutsfattande 

politiker minska alkoholkonsumtionen i samhället. Gallet (2007, 121) belyser att hur effektiv 

en efterfrågereducerande alkoholpolitik blir beror på hur priselasticiteten för alkohol ser ut. 

Eftersom alkohol är beroendeframkallande kan alkohol antas vara relativt prisoelastiskt och 

därmed ha en relativt opåverkad efterfrågan efter förändringar i alkoholskatten. Gallet (2007, 

133) beskriver vidare att eftersom efterfrågan på en viss typ av alkohol påverkas av priset på 

andra alkoholhaltiga drycker, måste beslut om förändringar i alkoholbeskattning tas med 

hänsyn till alla former av alkohol samtidigt. Då en optimal skattenivå är svår att uppnå menar 

Gallet att ett alternativ till höjning av alkoholskatter kan vara att utbildningskampanjer och att 

förbjuda alkoholreklam. Dessa åtgärder förväntas påverka efterfrågan på starksprit mest 

tillsammans med att det kan motverka unga alkoholkonsumenters konsumtion. 

 

Teori – Alkoholpolitiska styrmedel 
Skattestyrning 

Ett av syftena med det svenska skattesystemet är att påverka den sociala och ekonomiska 

utvecklingen över tid. Staten kan anses styra medborgarnas beteende eller konsumtionsmönster 

i en viss riktning genom skattesystemet. Det kan handla om att motverka eller stimulera en viss 
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typ av konsumtion eller produktion, exempelvis särskilda skatter på alkohol som lagstiftaren 

vill att medborgarna ska konsumera mindre av. Den nationella politikens möjlighet att påverka 

medborgarnas beteende har dock försvårats i takt med en ökad globalisering. En ökad 

gränshandel och smuggling av alkohol är olika sätt att på antigen laglig eller olaglig väg komma 

runt statens försök att påverka medborgarnas beteenden (Eklund 1998, 14-15). 

 

Monopol och externa effekter  

Eklund (2017, 85-87) beskriver att ett monopol på en vara ger ett högre pris och att den 

producerade kvantiteten blir mindre än vid fallet med ren konkurrens. Eftersom det inte finns 

någon konkurrens kan monopolisten ha en egen prissättningsstrategi. Genom att se till 

konsumenternas marginalnytta kan monopolisten genom att förändra priset styra sin 

försäljning. I en svensk kontext visar Stockwell et al. (2017, 10-11) hur Systembolagets 

monopol på försäljningen av alkoholhaltiga drycker påverkar alkoholkonsumtionen och 

alkoholrelaterade skador. Genom att höja priset kan Systembolaget minska efterfrågan och 

därmed sänka den totala konsumtionen av alkohol vilket minskar de alkoholrelaterade 

skadorna. Enligt Hasselgren (2010, 13) kan en enkel marknadsprincip anses ligga till grund för 

alkoholpolitiken i Sverige sedan mitten av 1800-talet. Hasselgren (2010, 13) beskriver 

principen enligt följande: vid alla transaktioner uppstår en kostnad, i de fall där endast köparen 

och säljaren påverkas av transaktion kan kostnaden ses som intern och marknaden anses fungera 

smidigt. Vid vissa transaktioner påverkas även en tredje part och en extern kostnad eller 

externalitet uppstår till följd av transaktionen. När transaktionen ger upphov till negativa 

externa kostnader ser ekonomer det som ett marknadsmisslyckande som behöver åtgärdas 

(Hasselgren 2010, 13-14).  

 

Externa effekter kan därmed definieras som skillnaden mellan privat- och samhällsekonomiska 

kostnader vilket också kallas för skadekostnad. Genom att känna till skadekostnaden av de 

externa effekterna kan samhället på politisk väg korrigera för att minska dessa (Lundmark 2013, 

515-516). Ett exempel på när negativa externa effekter uppstår är vid försäljning av alkohol. 

Det pris konsumenten betalar för alkoholen understiger nämligen de externa, samhälleliga 

kostnaderna i form av exempelvis olycksfall, kriminalitet, ökade sjukvårdskostnader och 

minskad arbetsproduktivitet. Genom att känna till de externa effekterna kan staten genom 

monopolet på alkoholmarknaden använda prismekanismen för att sänka konsumtionen och 

därmed även minska de negativa externa effekterna av alkoholkonsumtion.  
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Metod och material 

Metod 

Metoden som tillämpats i denna uppsats är kvantitativ och kan ses bygga på det Bryman (2011, 

306-307, 313) kallar för sekundäranalys av offentlig statistik. I uppsatsen har en tvärsnitts- och 

tvärkulturell analys genomförts av det insamlade datamaterialet. I uppsatsens resultat kan 

tvärsnittsanalysens utmärkande egenskaper kännas igen då syftet i denna del av empirin varit 

att härleda faktorer som kan förklara ett fenomen, i detta fall alkoholrelaterad dödlighet. En 

tvärkulturell analys har därefter skett genom att offentlig statistik från olika länder har samlats 

in och legat till grund för en jämförelse mellan Sverige och Danmark och i en jämförelse mellan 

Sverige, Danmark och EU. 

  

Mer i detalj har datamaterialet sammanställts i Excel för att möjliggöra hanteringen av den 

förhållandevis stora mängd data som samlats in. I Excel har även spridningsdiagram över 

respektive oberoende variabel i relation till den beroende variabeln alkoholrelaterad dödlighet, 

skapats för att okulärt undersöka hur spridningen i materialet såg ut. Detta gav även upphov till 

skapandet av en kvadratisk term av variabeln Dagligrökare eftersom en kurvatur upptäcktes i 

spridningsdiagrammet. Därefter genomfördes det som Edling och Hedström (2003, 58-59) 

kallar för en sambandsanalys. I sambandsanalysen kunde vissa variabler uteslutas från vidare 

statistisk analys då de med största sannolikhet enbart visade på en korrelation eller inte visade 

något tydligt samband alls.  

 

Nästa steg var att inkludera tänkbara variabler i multipla regressionsanalyser, 

regressionsanalyser och deskriptiv statistik av variabler genomfördes i statistikprogrammet 

SPSS. Det grundläggande målet med regressionsanalyser är att hitta en linje som sammanfattar 

sambandet mellan den beroende och de olika oberoende variablerna på bästa möjliga sätt s.k. 

”BLUE”1. Eftersom syftet med uppsatsen är att jämföra alkoholpolitikens utfall i form av 

alkoholrelaterade skador har intresse funnits att hitta bakomliggande sociala och ekonomiska 

variabler till de alkoholrelaterade skadorna. Med hänsyn till problemområdets komplexitet 

ansågs det osannolikt att en enskild variabel kunde förklara hela förändringen i den 

alkoholrelaterade dödligheten. Med denna utgångspunkt har det förefallit naturligt att använda 

                                                 
1 BLUE – Best linear unbiased estimator, betyder ungefär - Den bästa linjära väntevärdesriktiga estimatorn (utan 

skevhet). Utgår från Gauss-Markous sats och garanteras i regressionsanalysen av minsta kvadratmetoden.  
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en multipel regressionsanalys med ett flertal oberoende variabler för att möjliggöra en 

förklaring av största möjliga del av förändringen i den alkoholrelaterade dödligheten. 

  

Material 

Materialet som ligger till grund för resultatet är uteslutande hämtat från öppna och offentliga 

databaser. Utgångspunkten var att inhämta statistik från alla kommuner i Sverige och Danmark 

och på landsnivå för EU. Statistiken från Danmark är i huvudsak hämtad från Statens 

seruminstitut och Sundhedsstyrelsen rapport ”Alkoholstatistik 2015 – 2. Publikationen, 

Kommunale og regionale data” från 2015. Rapporten baseras på data från Statens Serum 

instituts, Sundhedsregister, Sundhedsstyrelsens undersökning och från enstaka externa register. 

För att hitta fler variabler har data även inhämtats från Statistikbanken.dk och från 

danskernessundhed.dk, som baseras på rikstäckande enkätdata. 

  

Statistiken från Sverige är i första hand hämtad från Folkhälsomyndighetens databas, 

”Folkhälsodatas databas”, därifrån har data hämtats från både ”indikatorer efter 

folkhälsopolitikens 11 målområden” och från ”Nationella folkhälsoenkäten”. Datamaterialet 

”indikatorer efter folkhälsopolitikens 11 målområden” mäts i stor utsträckning med 

registerdatat som är insamlande från många olika statistikkällor. I materialet från den 

”Nationella folkhälsoenkäten” har det nationella urvalet bestått av 20 000 personer i åldrarna 

16-84 år, urvalet är obundet och slumpmässigt. Statistiken utgår från ett frågeformulär 

omfattande 64 frågor och kompletteras med folkbokföringsuppgifter från SCB. I tillägg till 

detta har Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada.se) används för att hitta statistik över 

variabler som inte gått att hitta i Folkhälsodatas databas.  

 

Datamaterialet för alkoholkonsumtion i EU har hämtats från WHO:s rapport ”Global status 

report on alcohol and health 2014”. Materialet innefattar i princip alla världens länder men 

endast länder inom EU har valts ut. Materialet har kompletterats med statistik från, Eurostat -

Arbetslöshetsstatik, rökning och BNP per capita. Statistik över andel rökare fattades för Irland, 

detta kompletterades med data från HSE National Tobacco Control Office Health and 

Wellbeing Division. 
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Metoddiskussion  

Fördelen med regressionsanalys som metod är att det ger ett statistiskt mått på hur mycket den 

beroende variabeln förändras vid en enhets förändring i den oberoende variabeln då övriga 

variabler hålls konstanta. Dessutom beskriver Edling och Hedström (2003, 109) att R2-måttet 

indikerar hur väl modellens prediktioner stämmer överens med varje kommuns eller lands 

faktiska värden på den beroende variabeln. Ett problem som finns med regressionsanalys som 

metod är att regressionsanalysen inte tar hänsyn till de outliers som finns, dvs. de observationer 

som befinner sig långt från regressionslinjen. Vad som gör att dessa enskilda kommuner eller 

länder avviker från regressionslinjen går inte att förklara med en regressionsanalys. En annan 

nackdel med regressionsanalys är att det är svårt att säkerställa att regressionen är korrekt 

specificerad dvs. att det kan finnas andra oberoende variabler som till lika stor eller större del 

skulle kunna förklara sambandet än de som inkluderats i den aktuella regressionen. 

 

Materialdiskussion 

Den stora fördelen med användandet av redan insamlade datamaterial är enligt Bryman (2011, 

301) att det sparar tid och pengar samtidigt som det möjliggör för användning av stora mängder 

data av god kvalitet. Bryman menar vidare det troligen inte skulle varit möjligt för en enskild 

student att samla in lika stora mängder empiriska data av lika hög kvalitet på egen hand. 

Nackdelen som begränsar uppsatsens resultat är att det troligen finns fler variabler som skulle 

kunnat inkluderas för att uppnå ännu bättre specificering i regressionsanalysen. Fler variabler 

som varit hypotetiskt intressanta har inte varit möjliga att hitta eller hittats men inte varit mätta 

på exakt samma sätt i Sverige och Danmark. Detta påverkar således resultatet negativt men 

vägs trots allt upp av att mängden tillförlitliga data är betydligt större i denna uppsats än vad 

som varit fallet om egen datainsamling genomförts. Valet att använda redan befintlig statistik 

ökar resultatets replikerbarhet då det är möjligt för andra att genomföra samma studie och få 

samstämmiga resultat. Det som skulle kunna skilja resultatet i en annan studie är om exempelvis 

data inhämtats från ett annat år eller från källor som mäter variablerna på ett annat sätt. Påvisas 

ett annat resultat från ett annat år tyder det dock på att det skett en faktisk förändring och inte 

att resultaten i denna studie bör förkastas.  

 

Ett problem som kan uppstå med den metod som beskrivs ovan är att reliabiliteten blir lidande 

eftersom det finns en risk att exempelvis alkoholrelaterade skador inte uppmätts på samma sätt 

i Sverige och Danmark. För att säkerställa uppsatsens reliabilitet har data bara samlats in över 
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variabler som mäter samma sak, exempelvis den alkoholrelaterade dödligheten. En annat sätt 

att ytterligare stärka reliabiliteten i uppsatsen är att alla variabler är mätta under samma år. 

Andra variabler som funnits tillgängliga men inte är uppmätta på exakt samma sätt eller under 

samma år har inte inkluderats i uppsatsen. Validiteten kan i sin tur ses som förhållandevis god 

då de variabler som inkluderats kan härledas som relevanta variabler för att mäta individers 

alkoholkonsumtion och bakomliggande orsaker till ett skadligt alkoholbeteende utifrån det som 

presenteras i avsnittet tidigare forskning. Validiteten hade varit ytterligare stärkt om det funnits 

absolut konsensus kring vilka faktorer som ligger bakom alkoholrelaterade skador, någon sådan 

konsensus är dock svår att uppnå med tanke på alkoholkonsumtionen och de alkoholrelaterade 

skadornas komplexa karaktär. 
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Resultat 

Resultatet är uppdelat i tre delar och baseras på tre olika datamaterial (se bilaga 1-3). I 

resultatets första del presenteras deskriptiv statistik för alkoholkonsumtion och relaterade 

variabler för EU:s medlemsländer, fokus ligger på att jämföra Sverige och Danmark mot 

medelvärde för EU. I resultatets andra del presenteras förklarande variabler som utifrån 

avsnittet tidigare forskning kan antas ligga bakom den alkoholrelaterade dödligheten i Sverige. 

Avslutningsvis presenteras en jämförelse på kommunnivå mellan Sverige och Danmark för att 

hitta signifikanta skillnader mellan länderna som kan härledas till ländernas alkoholpolitik.  

 

Resultat del 1, Alkoholkonsumtion i EU 

I resultatets inledande del presenteras statistik över alkoholkonsumtion i EU. För att tydliggöra 

hur alkoholpolitiken i Sverige och Danmark påverkar alkoholkonsumtionen i respektive land i 

relation till övriga länder i EU har statistik över olika alkoholrelaterade variabler samlats in och 

sammanställts. För att presentera resultaten används deskriptiv statistik som innefattar alla 28 

medlemsländer och avser år 2014, resultaten presenteras nedan i tabell 2.  

  

Tabell 2 Deskriptiv statistik över medlemsländer i EU (avrundat till 2 decimaler) 

Variabel Min. Max. Medelvärde Standardavvikelse 

Alkoholkonsumtion, per capita 15 

år+, liter ren alkohol  

6,7 15,4 11,45 1,91 

Dagligrökare, andel (%) 8,7 27,3 19,59 4,88 

BNP per capita, EU=100 49 258 99,43 42,6 

Arbetslöshet, andel (%) 3,4 23,4 8,1 4,39 

Missbruk, andel (%) 1,0 17,7 6,73 3,61 

Trafikolyckor, antal per 100 000 

inv. 

3,0 16,3 8,93 3,43 

Levercirros, andel per 100 000 inv.  4,1 47,4 16,42 10,52 

Högkonsumtion, förbrukning av 

60g alkohol eller mer vid minst ett 

tillfälle/månad (%) 

4,2 40,5 23,5 11,02 

Spritkonsumtion, andel (%) av 

total konsumtion 

9,0 46,0 24,11 10,26 
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Sveriges totala alkoholkonsumtion per capita (15 år och äldre) på 9,2 liter kan sättas i relation 

till konsumtionen i Danmark på 11,4 liter och medelvärdet för hela EU på 11,45 liter. 

Konsumtionen i Danmark är således i princip identisk med medelvärdet för EU samtidigt som 

Sveriges konsumtion i sin tur är ca 20 % lägre än genomsnittet för EU. Cypern har samma 

alkoholkonsumtion (9,2 liter) som Sverige och två länder har lägre konsumtion; Malta (7,0 liter) 

och Italien (6,7 liter). Högst konsumtion har Litauen på 15,4 liter följt av Rumänien på 14,4 

liter (se bilaga 1). 

 

Tabell 3 Sverige och Danmark i relation till medelvärde för EU 

Variabel Sverige Danmark Medelvärde 

EU 

Alkoholkonsumtion, per capita 15 år+, 

liter ren alkohol  

9,2 11,4 11,45 

Dagligrökare, andel (%) 8,7 12,3 19,59 

BNP per capita, EU=100 123 124 100 

Arbetslöshet, andel (%) 6,8 6,2 8,1 

Missbruk, andel (%) 8,9 5,5 6,73 

Trafikolyckor, antal per 100 000 inv. 3,0 5,05 8,93 

Skrumplever, andel per 100 000 inv.  5,1 14,55 16,42 

Högkonsumtion, förbrukning av 60g 

alkohol eller mer vid minst ett 

tillfälle/månad (%) 

23,8 28,5 23,5 

Spritkonsumtion, andel (%) av total 

konsumtion 

15,0 14,0 24,11 

 

Som tabell 3 visar skiljer Sverige kraftigt från Danmark och medelvärdet för EU vid andelen 

med skrumplever (Levercirros). Levercirros är en sjukdom som tydligt kan härledas till en hög 

alkoholkonsumtion. I Sverige finns det 5,1 personer per 100 000 invånare med levercirros vilket 

kan jämföras med Danmark på 14,55 och EU 16,42. Resultaten är förståeliga med tanke på den 

lägre alkoholkonsumtionsnivån i Sverige jämfört med Danmark och EU. Resultatet indikerar 

att alkoholpolitiken som förs i Sverige minskar alkoholkonsumtionen som i sin tur genererar 

mindre negativa externa effekter i form av lägre andel personer med levercirros.  
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Andelen Dagligrökare, som Room (2004) och Krauss et al. (2014) påvisats vara en prediktor 

för hög alkoholkonsumtion, är också betydligt lägre i Sverige (8,7 %) jämfört med medelvärdet 

för EU (19,59). En variabel där Sverige ligger något över medelvärdet för EU är på andelen 

som är druckit mer än 60g alkohol vid minst ett tillfälle per månad är 23,8 % för Sverige och 

23,5 % för EU. Det är möjligt att resultatet beror på hur kulturen kring alkohol ser ut i landet 

och i vilket syfte alkohol konsumeras. Även om dryckeskulturen till viss del förändrats i Sverige 

och Danmark finns fortfarande en social acceptans mot att dricka i berusningssyfte enligt 

Moeller (2012, 500). Eftersom kulturen kring alkohol troligen är annorlunda i andra delar av 

EU skulle det möjligen kunna förklara resultatet där den totala alkoholkonsumtionen är lägre i 

Sverige samtidigt som högkonsumtionstillfällena är högre än medelvärdet för EU. 

  

Annat som påvisats som en viktig förklaringsfaktor av bland att WHO (2014) är att det 

ekonomiska välståndet i landet påverkar alkoholkonsumtionen. Resultatet i denna uppsats blir 

svårtolkat i detta avseende då både Sverige och Danmark har högre BNP per capita än den 

genomsnittliga nivån för EU, vilket skulle kunna indikera färre alkoholrelaterade skador än 

genomsnittet, men resultatet i tabell 3 visar att skillnaden mellan Sverige och Danmark i sig är 

markant. Det förefaller vara en trend att Sverige ligger lägre än genomsnittet för EU i de flesta 

variabler samtidigt som Danmark, som har ett högre BNP per capita än Sverige har en högre 

konsumtionsnivå och därmed också större negativa externa effekter kopplade till 

alkoholkonsumtionen i landet. Resultatet blir därmed tvetydigt eftersom det inte tycks finnas 

något tydligt samband mellan BNP per capita och alkoholrelaterade skador.  

 

Tabell 3 visar även att en variabel som bryter mönstret och där Sverige ligger sämre till än både 

Danmark och medelvärdet för EU är andelen missbrukare. I Sverige är 8,9 % av den vuxna 

befolkningen missbrukare av alkohol vilket kan jämföras med andelen missbrukare i Danmark 

på 5,5 % och medelvärdet för EU på 6,73 %. Det innebär att andelen missbrukare i Sverige är 

32 % högre än medelvärdet för EU. En möjlig förklaring till detta är att det hänger samman 

med kulturen kring alkohol och att Danmark, som varit medlem EU längre än Sverige, till större 

del har ett dryckesmönster likt det i Kontinentaleuropa. Det är möjligt att denna typ av 

alkoholkultur förvisso ger ett högt alkoholintag totalt sett och därmed också påverkar andelen 

med exempelvis levercirros negativt men att det är en alkoholkultur som inte skapar lika stora 

missbruksproblem som dryckeskulturen i Sverige. 
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Resultat del 2, Socioekonomi och riskfaktorer 

I resultatets del 2 och del 3 har Alkoholrelaterad dödlighet per 100 000 invånare använts som 

beroende variabel eftersom det är ett förhållandevis vanligt och träffsäkert samlingsmått på de 

negativa externa effekter som kommer från alkoholkonsumtion. Totalt innehåller datamaterialet 

statistik från 211 av Sveriges 290 kommuner. Bortfallet på 79 kommuner beror på att vissa 

kommuner inte rapporterat in statiskt till alla variabler, varpå dessa har plockats bort. Bortfallet 

är spritt över olika delar av landet och påverkar troligen inte resultatet i någon större omfattning. 

 

Tabell 4 Deskriptiv statistik över alkoholrelaterade variabler - Svenska kommuner (avrundat till 2 

decimaler) 

Variabel Min. Max. Medelvärde Standardavvikelse 

Alkoholrelaterad dödlighet 

per 100.000 invånare (15år+) 

8,7 68,4 26,52 9,77 

Fetma BMI 30,0 eller högre, 

andel (%) 

7,0 25,0 16,68 3,09 

Emotionellt stöd, avsaknad 

av, andel (%) 

6,0 19,0 11,78 2,07 

Arbetslöshet, andel (%) 2,5 15,4 7,91 2,87 

Dagligrökare, andel (%) 5,0 17,0 10,95 2,412 

Eftergymnasial utbildning, 

andel (%) 

19,7 68,39 31,46 8,90 

Gymnasial utbildning, andel 

(%) 

23,65 65,57 53,11 7,16 

Disponibel inkomst, 1000 kr 219,99 343,31 253,61 16,91 

 

Som Tabell 4 visar är spridningen i exempelvis Alkoholrelaterad dödlighet, Disponibel 

inkomst och Eftergymnasial utbildning stor. De flesta kommuner håller sig nära medelvärdet 

på dessa variabler men det finns kommuner som sticker ut i båda riktningarna (Se bilaga 2). 

Exempelvis ligger den alkoholrelaterade dödligheten i Ragunda drygt 150% över 

medelvärdet. Detta är ett exempel på en outlier som inte kan förklaras i regressionsanalysen 

men som skulle vara intressant att studera varför just denna kommun ligger högt. Samma sak 
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fast tvärt om gäller för Bollebygd med den lägsta alkoholrelaterade dödligheten av samtliga 

kommuner.   

 

Tabell 5 Multipel regression, alkoholrelaterad dödlighet som beroende variabel – Svenska kommuner 

Variabel Koefficientvärde T-värde 

Konstant -49,149 -2,190 

Fetma BMI 30,0 eller högre, andel (%) 0,811 2,682** 

Lågt socialt deltagande, andel (%) 0,417 2,742** 

Dagligrökare, andel (%) 0,628 2,134* 

Arbetslöshet, andel (%) 0,386 1,438 

Eftergymnasial utbildning, andel (%) 0,361 1,695 

Gymnasial utbildning, andel (%) 0,453 1,752 

Disponibel inkomst, 1000 kr 0,26 0,523 

Adjusted R2: 0,305. Frihetsgrader: 203. 

* = den oberoende variabeln är signifikant till 95 %-nivån 

** = den oberoende variabeln är signifikant till 99 %-nivån 

*** = den oberoende variabeln är signifikant till 99,9 %-nivån 

 

I tabell 4 presenteras de variabler som inkluderats i den multipla regressionsanalysen för att 

förklara den alkoholrelaterade dödligheten på kommunnivå i Sverige. De variabler som 

inkluderats har valts utifrån vad bland annat Danielsson, Romelsjö och Tengström (2011, 633) 

lyfter fram som kända riskfaktorer för ett skadligt alkoholbeteende som kan leda till 

alkoholrelaterade skador. Det författarna lyfter fram är exempelvis socioekonomisk status, 

socialt stöd och rökning. WHO (2014, 9-10) lyfter också fram den socioekonomiska statusen 

som en förklarande faktor bakom alkoholrelaterade skador. Room (2004) och Krauss et al. 

(2014) fokuserar på sambandet mellan rökning och alkoholkonsumtion vilket ger stöd till 

relevansen för inkluderandet av variabeln Dagligrökare. Dessa riskfaktorer går direkt eller 

indirekt att härleda till de oberoende variabler som inkluderats i regressionsanalysen. Av de 

socioekonomiska variabler som inkluderats: utbildningsnivå, arbetslöshet och disponibel 

inkomst, var ingen av dessa signifikanta (se tabell 5). 

 

Resultatet som presenteras i tabell 5, visar att av de sju oberoende variablerna som testades var 

tre stycken signifikanta: Fetma BMI över 30, Lågt socialt deltagande och Dagligrökare. 
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Koefficientvärden på dessa variabler visar på hur mycket den alkoholrelaterade dödligheten i 

genomsnitt förändras om ex variabeln Dagligrökare ändras med en enhet. De positiva 

koefficientvärdena indikerar att regressionsplanet har en positiv lutning. Vad gäller exempelvis 

Dagligrökare visar resultatet att en procents ökning av andelen dagligrökare ger en ökning av 

den alkoholrelaterade dödligheten med 0,628 personer per 100.000 invånare. Adjusted R2 var 

0,302 och därmed kan de oberoende variabler som inkluderats i regressionen förklara ca 30 % 

av den totala förändringen i den alkoholrelaterade dödligheten. Detta är en för tvärsnittsdata 

relativt god förklaringsgrad men indikerar ändå att det finns andra variabler som är lika viktiga 

eller viktigare som inte hittats i det datamaterial som samlats in. Ett högre adjusted R2 hade gett 

en ökad tillförlitlighet till resultatet.  

 

Resultat del 3, Sverige och Danmark 

I denna avslutande del av resultatet presenteras inledningsvis en multipel regressionsanalys med 

ett datamaterial bestående av statistik från danska kommuner. Precis som tidigare i delar av 

resultatet försöker den alkoholrelaterade dödligheten förklaras med sedan tidigare i uppsatsen 

kända riskfaktorer. Därefter följer en jämförelse mellan Sverige och Danmark på kommunal 

nivå för att undersöka ifall det finns någon signifikant skillnad mellan länderna som direkt eller 

indirekt kan härledas till skillnaderna i ländernas alkoholpolitik. 

 

Tabell 6 Multipel regression, alkoholrelaterad dödlighet som beroende variabel - Danska kommuner 

Variabel Koefficientvärde T-värde 

Konstant -31,504 -0,889 

Dagligrökare, andel (%) 5,343 5,102*** 

Disponibel inkomst 0,093 1,578 

Svår övervikt, BMI 30.0 eller över, 

andel (%) 

-1,351 1,578 

Adjusted R2: 0,230. Frihetsgrader: 84 

 

Som tabell 6 visar inkluderades variabler som var signifikanta i tabell 5 (förutom låg socialt 

deltagande) i en regression över riskfaktorer avseende danska kommuner. Tabell 6 visar att 

andelen dagligrökare, precis som i de svenska kommunerna, var signifikant. Koefficientvärdet 

5,343 innebär att antalet alkoholrelaterade dödsfall i genomsnitt kommer öka med 5,334 

personer per 100 000 invånare, ifall andelen dagligrökare ökar med en procent. 
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Figur 3 Spridningsdiagram över alkoholrelaterad dödlighet och dagligrökare för kommuner i Sverige 

och Danmark 

 

Utifrån resultatet i tabell 5, insamlades data över samma variabler för kommuner i Danmark, 

vilket skapade förutsättningar för att genomföra en jämförelse av vilka direkta eller indirekta 

effekter respektive lands alkoholpolitik får i form av alkoholrelaterad dödlighet. En Dummy-

variabel för de svenska kommunerna skapades för att möjliggöra en statistisk jämförels mellan 

Sverige och Danmark. Som kan utläsas i figur 3 finns ett samband mellan andelen dagligrökare 

och alkoholrelaterade dödsfall likt det som presenteras av Room (2004) och Krauss et al. (2014) 

även när kommuner i Danmark inkluderas. Utifrån hur spridningen i figur 3 ser ut där högre 

nivåer av daglig rökning ökar den alkoholrelaterade dödligheten i ökad grad, skapades en 

kvadratisk term av dagligrökare för att fånga upp kurvaturen i regressionen, variabeln kallas 

nedan Dagligrökare2.    

 

 

Figur 4 Spridningsdiagram över alkoholrelaterad dödlighet och svår övervikt för kommuner i Sverige 

och Danmark 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 5 10 15 20 25

A
lk

o
h

o
lr

el
at

er
ae

d
e 

d
ö

d
sf

al
l,

p
er

 1
00

 0
00

 in
v.

Röker dagligen, andel (%)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 5 10 15 20 25 30

A
lk

o
h

o
lr

el
at

er
ad

e 
d

ö
d

sf
al

l,
p

er
 1

00
 0

00
 in

v.

Svår övervikt, BMI 30,0 eller högre, andel (%)



 27 

 

Utifrån spridningen i figur 3 och 4 finns det ett antal outliers som ligger långt från 

regressionslinje och därmed inte kan förklaras med hjälp av en regressionsanalys. Allra 

tydligast i figur 3 är punkt 20,7;23,1 vilket är Vejen som är en förhållandevis liten kommun i 

sydvästra delen av Danmark. Någon rimligt underbyggd förklaring till vad som gör Vejen till 

en kommun långt från regressionslinjen är inte möjlig att ge utifrån resultatet i denna uppsats 

men det är ett intressant fall att studera vidare i ett annat sammanhang. En tydlig outlier i figur 

4 är Ærø (punkt 18;140,8) som har den högsta alkoholrelaterade dödligheten av samtliga 

kommuner i Sverige och Danmark. Ærø är en mycket liten kommun med knappt 6200 invånare 

(Danmarks statistik 2018). Det är möjligt att statistiken blir missvisande för en sån liten 

kommun eftersom den alkoholrelaterade dödligheten räknas per 100 000 invånare blir varje 

alkoholrelaterat dödsfall flera dödsfall i statistiken. Hur situationen i praktiken ser ut och ifall 

statistiken är mätt under ett avvikande år går inte att utläsa i detta resultat.   

 

Tabell 7 Deskriptiv statistik - Kommuner i Sverige och Danmark (avrundat till 2 decimaler) 

Variabel Min. Max. Medelvärde Standardavvikelse 

Alkoholrelaterad dödlighet per 

100.000 invånare (15år+) 

8,7 140,8 37,76 22,23 

Dagligrökare, andel (%) 5,0 23,8 12,79 3,86 

Dagligrökare2 25,0 566,44 178,41 108,44 

Disponibel inkomst, 1000 kr 219,99 595,42 270,90 42,77 

Svår övervikt, BMI 30 eller 

över, andel (%) 

7,0 25,0 17,14 3,33 

  

Som Tabell 7 visar är spridningen i alla variabler förhållandevis stor. Rent generellt ligger de 

danska kommunerna över medelvärdet och de svenska under medelvärdet (se bilaga 3). Alla 

variabler indikerar att den generella folkhälsan är sämre i Danmark än i Sverige, vilket också 

avspeglar sig i att den alkoholrelaterade dödligheten generellt sett är högre i danska kommuner 

än i svenska. Detta indikerar att alkoholpolitiken i Sverige är mer effektiv i sin förmåga att 

förebygga alkoholrelaterade dödsfall på kommunnivå. Vidare resonemang kring vad detta kan 

bero på förs längre fram i uppsatsen. 
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Tabell 8 Multipel regression, alkoholrelaterad dödlighet som beroende variabel - Kommuner i Sverige 

och Danmark 

Variabel Koefficientvärde T-värde 

Konstant 22,897 1,566 

Dagligrökare, andel (%) -3,506 -2,871** 

Dagligrökare2 0,199 4,393*** 

Disponibel inkomst 0,074 2,533* 

Svår övervikt, BMI 30.0 eller över, 

andel (%) 

0,997 3,499*** 

Sverige Dummyvariabel -18,491 -4,989*** 

Adjusted R2: 0,692. Frihetsgrader: 293 

* = den oberoende variabeln är signifikant till 95 %-nivån 

** = den oberoende variabeln är signifikant till 99 %-nivån 

*** = den oberoende variabeln är signifikant till 99,9 %-nivån 

 

Tabell 8 visar en multipel regressionsanalys med alkoholrelaterad dödlighet som konstant och 

fem stycken oberoende variabler. Resultatet visar att samtliga variabler var signifikanta, men 

på olika signifikansnivå. Dagligrökare var signifikant precis som i resultaten för enbart 

kommunerna i Sverige och för kommunerna i Danmark (se tabell 5 & 6). Adjusted R2 är nära 

70 %, vilket indikerar att regressionen är korrekt specificerad och att de oberoende variabler 

som inkluderats faktiskt kan förklara den största delen av förändringen i den alkoholrelaterade 

dödligheten.   

 

Precis som figur 3 indikerade var skapandet av en kvadratisk term av dagligrökare lämpligt för 

att fånga upp kurvaturen i datat genom att böja regressionslinjen. Adjusted R2 steg något jämfört 

med regressionen utan den kvadratiska termen vilket stödjer valet av skapandet av den 

kvadratiska termen. Att figur 3 uppvisar en kurvatur är i linje med det samband som Room 

(2004, 112-114) beskriver att rökare dricker generellt mer alkohol än icke-rökare och att 

storrökare dricker i tilltagande grad mer än de som röker sällan. På kommunnivå i Sverige och 

Danmark, vilket är det som resultatet avspeglar, tycks sambandet mellan rökare och konsumtion 

av alkohol vara detsamma då resultatet i regressionen indikerar att en ökad andel rökare, i 

ökande grad, påverkar den alkoholrelaterade dödligheten. Tolkningen av Dagligrökning och 
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Dagligrökare2 måste ske tillsammans för att kunna räkna ut den s.k. Marginaleffekten. 

Marginaleffekten anger effekten av Dagligrökning vid olika nivåer av variabeln. Den 

förväntade effekten av ökning av Dagligrökare med ett steg när Dagligrökare är 0 blir -3,506 

men eftersom det återfanns en kurvatur i datat och ingen kommun var helt utan rökare är det 

mer relevant att titta på den förväntade ökningen om andelen Dagligrökare är 10 %, då har 

koefficientvärdet istället blivit positivt 0,474. Den förväntade effekten vid ökning av 

dagligrökare med ett steg om nivån redan ligger på 20 % är i sin tur 4,454 och vid 25 % 6,444 

alkoholrelaterade dödsfall per 100 00 invånare. Resultatet visar att ifall många är dagligrökare 

kommer den alkoholrelaterade dödligheten att öka i ökande takt.   

 

De positiva koefficientvärden på Svår övervikt och Disponibel inkomst visar på hur mycket den 

alkoholrelaterade dödligheten i genomsnitt ökar om dessa variabler ökar med en enhet. 

Koefficientvärdet 0,074 indikerar att antalet alkoholrelaterade dödsfall kommer stiga med 

0,074 personer per 100 000 invånare om den disponibla inkomsten ökar med en 1000 kr. Svår 

övervikt påverkar i sin tur den alkoholrelaterade dödligheten i följande grad: ökar andelen svårt 

överviktiga med en procent kommer den alkoholrelaterade dödligheten att öka med nästan en 

person (0,997).  

 

Det för uppsatsen mest relevanta resultatet är att dummyvariabeln för Sverige är signifikant på 

99,9 %-nivån. Den höga signifikansnivån indikerar att det är osannolikt att resultatet beror på 

slumpen. Att Sverigedummyvariabeln är signifikant och intar ett negativt koefficientvärde 

innebär att kommunerna i Sverige har en signifikant lägre alkoholrelaterad dödlighet än 

kommunerna i Danmark. Mer konkret kan koefficientvärdet -18,491 tolkas som att en svensk 

kommun med samma andel dagligrökare, samma disponibla inkomst samt samma andel svårt 

överviktiga som en dansk kommun kommer ha 18,491 färre alkoholrelaterade dödsfall per 

100 000 invånare. Värdet 18,491 skall sättas i relation till medelvärdet för svenska och danska 

kommuner överlag på 37,76 dödsfall per 100 000 invånare (se tabell 7). Resultatet indikerar att 

skillnaderna i alkoholpolitik mellan Sverige och Danmark också avspeglas i form av att Sverige 

har signifikant lägre alkoholrelaterade dödlighet. 
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Diskussion 

Nedan följer en diskussion av hur resultatet i denna uppsats kan relateras till teori och tidigare 

forskning. Diskussionen ämnar till att knyta ihop resultaten till teorin och den tidigare 

forskningen samt ge nyans till vad siffrorna i resultatet kan ha för praktiska implikationer. 

 

Diskussion frågeställning 1 

Resultatet som kretsar kring frågeställningen ”Hur skiljer sig alkoholkonsumtionen i Sverige i 

relation till övriga länder inom EU?” presenteras i den första delen av resultatavsnittet. 

Resultatet visar att alkoholkonsumtionen per capita för invånare äldre än 15 år är ungefär 20 % 

lägre i Sverige än genomsnittet för EU. Det raka svaret på frågeställningen är därmed att 

alkoholkonsumtionen i Sverige är lägre än genomsnittet för EU. Resultatet visar att Sveriges 

alkoholpolitik kan anses vara effektiv i målsättningen att minska alkoholkonsumtionen och de 

samhälleliga kostnaderna, vilket är det som Hasselgren (2010,13-14) menar att den svenska 

alkoholpolitiken sedan mitten av 1800-talet syftat till. Detta till trots kvarstår det faktum att 

alkoholkonsumtion ger upphov till många negativa externa effekter i form av alkoholrelaterade 

skador både på samhälls- och individnivå, i såväl Sverige som i övriga EU-länder. 

 

I tabell 3 presenteras ett antal alkoholrelaterade variabler för Sverige och Danmark i relation 

till medelvärdet för EU. Dessa värden kan sättas i relation till de skattesatser som presenteras i 

tabell 1 och effekterna av prishöjning på en viss alkoholtyp vilket exemplifieras i figur 2. Med 

utgångspunkt i en nyttomaximerande teori tillsammans med vetskap om alkoholkonsumtionens 

skadekostnader kan förståelse skapas kring varför olika typer av alkohol beskattas olika. När 

hänsyn tas till alkoholens negativa externa effekter blir det också förståeligt varför det ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv är förmånligt ifall konsumenterna substituerar alkoholtyper 

med hög alkoholhalt till förmån för alkoholtyper med lägre.  

 

Resultatet som visar att den svenska alkoholpolitiken med högre alkoholskatt och lägre 

alkoholkonsumtion än Danmark och genomsnittet för EU ger stöd för möjligheten att använda 

prismekanismen för att sänka konsumenternas efterfrågan på alkohol, precis som Ferraz-Nunes 

och Karlberg (2012, 85, 87-88), Room et al. (2013, 1-2) och Bloomfield, Rossow och 

Nordström (2009, 224) beskriver. Det ska dock belysas att konsumtionsnivåerna i Sverige bara 

kan anses som låga i en europeisk kontext och att det troligen finns fler alkoholpolitiska vapen, 
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som exempelvis informationskampanjer och den begränsade tillgängligheten på alkohol i 

Sverige som är relevanta för att förklara den förhållandevis låga alkoholkonsumtionen.  

 

En fråga som är relevant att diskutera är hur den alkoholpolitiska utvecklingen i EU kan 

förändras och vilka implikationer det kan få på den svenska alkoholpolitiken. För även om 

Sverige fått behålla sitt monopol på försäljning av alkohol har de tvingats öka importkvoterna 

vilket ökat tillgängligheten till billig alkohol för de som reser mycket eller bor i södra delarna 

av Sverige. Om EU tar över alkoholpolitiken som ett gemensamt politikområde för alla 

medlemsstater är det ett rimligt antagande att Systembolaget kommer försvinna. En ny studie 

liknande denna skulle då gissningsvis påvisa en mer homogen nivå av alkoholrelaterad 

dödlighet mellan Sverige, Danmark och medelvärdet för EU.  

 

WHO (2014, 7) belyser tillgängligheten på och kultur kring alkohol som några av de viktigaste 

faktorerna för att minska alkoholkonsumtionen på samhällsnivå. Sverige har trots den totalt sett 

förhållandevis låga alkoholkonsumtionen i detta avseende fortsatt problem där andelen i 

befolkningen som konsumerar mer än 60g alkohol vid minst ett tillfälle per månad är hög i 

relation till medelvärdet för EU. Denna typ av alkoholkultur som beskrivs som traditionellt 

nordisk av Moeller (2012, 500) kan rimligen också förklara varför andelen missbrukare i 

Sverige är oproportionerligt stor i relation till den totala mängd alkohol som konsumeras. Det 

är också ett rimligt antagande att det, precis som Alkoholinförselutredningen (2004, 165) 

betonar, är viktigt att hänsyn tas till att socioekonomiskt utsatta grupper påverkas mest ifall 

alkoholpolitiken förändras från fokus på prismekanismen mot information och andra preventiva 

insatser. Ifall alkoholpolitiken utvecklas åt det hållet skadas lägre socioekonomiska grupper 

troligen mer eftersom grupper med högre socioekonomisk status vanligen också är mer 

utbildade och därmed mer mottagliga för information och andra preventiva alkoholpolitiska 

åtgärder.  

 

Sammanfattningsvis är Sverige utmärkande som ett av de länder med lägst alkoholkonsumtion 

inom EU. Trots detta förefaller andelen som dricker mycket vid minst ett tillfälle per månad 

och andelen missbrukare vara oproportionerligt hög. Resultatet i uppsatsen visar att en restriktiv 

alkoholpolitik med hög punktskatt och begränsad tillgänglighet minskar den totala 

alkoholkonsumtionen och alkoholens negativa externa effekter i ett europeiskt land. Denna typ 

av alkoholpolitik måste dock kompletteras med ytterligare preventiva åtgärder för att minska 

det skadliga bruket av alkohol, särskilt bland socioekonomiskt utsatta grupper.  



 32 

Diskussion frågeställning 2 och 3 

Denna del av diskussionen behandlar del 2 och 3 av resultatet och ger svar på 

frågeställningarna:  

- På vilket sätt skiljer sig alkoholpolitiken mellan Danmark och Sverige och hur har den 

historiska utvecklingen sett ut?  

- Vilka alkoholkulturella förutsättningar och socioekonomiska variabler kan förklara 

skillnader i alkoholrelaterad dödlighet på kommunal nivå i Sverige respektive 

Danmark, och hur ser skillnaden mellan länderna ut? 

 

Båda frågeställningarna ovan behandlas i del 2 och del 3 av resultatet och det är lämpligt att 

diskutera dessa parallellt då de till stora delar går in i varandra. Den historisk tillbakablicken 

som genomfördes i avsnittet tidigare forskning är relevant, då den skapar en 

bakgrundsförståelse kring varför alkoholpolitiken skiljer sig mellan Sverige och Danmark idag. 

En tydlig svaghet i resultatet i denna uppsats är därmed att resultatet inte innefattar någon typ 

av longitudinella data, vilket omöjliggör en historisk komparation av alkoholkonsumtionens 

externa effekter mellan Sverige och Danmark. Gemensamt för de bägge länderna är att de redan 

under första delen av 1900-talet hade arbetat fram en förhållandevis omfattande och restriktiv 

alkoholpolitik. En distinkt skillnad mellan länderna är emellertid hur de externa effekterna av 

alkoholkonsumtion bör minimeras och viken hänsyn som bör tas till medborgarnas individuella 

frihet. Även om de bägge länderna har genomfört åtgärder för att minska alkoholens 

skadekostnad har Sverige på ett kraftfullare sätt begränsat tillgängligheten på alkohol genom 

upprättandet av det statliga Systembolaget. Genom Systembolaget har en politisk styrning 

kunnat ske över när, var, av vem och till vilket pris alkohol kunnat handlas.  

 

Synen på statens roll i de olika länderna tydliggörs därmed både historiskt och i vad som idag 

kan antas vara en del av förklaringen till varför alkoholpolitiken skiljer sig mellan Sverige och 

Danmark. Genom detta kan också en del i förklaringen till varför alkoholkonsumtionen idag är 

högre i Danmark rimligen hittas. I Danmark tycks en mer liberal politisk hållning till 

alkoholkonsumtionens externa effekter råda och alkoholproblem ses som individuella och i 

ljuset av individens frihet. Friheten att ta individuellt ansvar över alkoholkonsumtionen är stor 

och viktig och får inskränkas på samma sätt i Danmark som i Sverige. Detta styrks även i tabell 

1 som visar att punktskatten på alkohol är lägre i Danmark än i Sverige. Teorin i denna uppsats 

säger att ett lägre pris på alkohol kommer generera en ökad efterfrågan och ökad konsumtion 

vilket resultatet i uppsatsen också påvisat vara något som stämmer i praktiken.   
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Avseende vilka alkoholkulturella förutsättningar och socioekonomiska variabler som finns på 

kommunal nivå i Sverige respektive Danmark, och hur skillnaderna ser ut mellan länderna ser 

ut kan Dagligrökning ses som den starkaste förklaringsvariabeln då den varit signifikant i alla 

regressionsanalyser. Sambandet mellan rökning och alkoholkonsumtion kan intuitivt antas vara 

enbart en korrelation men det tycks utifrån hur det beskrivs av Room (2004) och Krauss et al. 

(2014) vara tämligen vedertaget att detta samband faktiskt är kausalt. En del i förklaringen till 

sambandet bortsett från att nikotinet stimulerar en ökad alkoholkonsumtion är att alkohol och 

rökning även på ett kulturellt plan ses som komplementära till varandra. Krauss et al. (2014) 

förklarar att det i vissa amerikanska delstater funnits ett tydligt samband mellan rökförbud på 

uteserveringar och minskad alkoholkonsumtion. Detta är en högaktuell politisk fråga även i 

Sverige där det i nuläget finns en politisk debatt kring de folkhälsomässiga fördelarna med ett 

rökförbud på uteserveringar. Utifrån resultatet i denna studie och det samband Krauss et al. 

Beskriver ska det bli intressant att se ifall ett förbud mot rökning på allmänna platser också 

kommer få gynnsamma bieffekter i form av minskad alkoholkonsumtion i en svensk kontext.  

 

Det för uppsatsen kanske allra mest intressanta resultatet är att en svensk kommun med samma 

andel dagligrökare, samma disponibla inkomst samt samma andel svårt överviktiga som en 

dansk kommun kommer ha drygt 18 färre alkoholrelaterade dödsfall per 100 000 invånare. 

Även om för stora tolkningar ska undvikas på ett resultat från en enskild studie tyder detta 

ändock på att alkoholpolitiken i Sverige får effekt i form av färre alkoholrelaterade dödsfall i 

jämförelse med Danmark. Dummykoefficienten i tabell 8 kan alltså med fördel tolkas som ett 

mått på effektiviteten i den svensk alkoholpolitik relativt den danska. Dessutom är det inte 

omöjligt att en hög alkoholrelaterad dödlighet uppstår i ett samhälle där folkhälsopolitiska mål 

generellt är underprioriterade. Resultatet indikerar också att en helhetssyn på folkhälsopolitiska 

mål är viktigt för att politiken ska nå resultat. Det tydliga exemplet i denna uppsats är sambandet 

mellan rökning och alkohol, där en minskning av det ena tycks minska det andra. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet i denna studie att det historiskt funnits både likheter och 

skillnader i alkoholpolitiken mellan Sverige och Danmark. Andelen dagligrökare, andelen svårt 

överviktiga och disponibel inkomst har tillsammans visat sig vara viktiga förklarande faktorer 

för den alkoholrelaterade dödligheten på kommunal nivå i Sverige och Danmark. Resultatet 

visar dessutom att det finns signifikanta skillnader i alkoholrelaterad dödlighet mellan Sverige 

och Danmark, vilket kan förklaras genom alkoholpolitiska skillnader mellan länderna.  
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Sammanfattning, slutsatser och vidare forskning 

Sammanfattning 

Det övergripande problemområdet som behandlas i uppsatsen är alkoholens negativa externa 

effekter och hur de på politisk väg kan begränsas. Syftet med denna uppsats var att analysera 

alkoholpolitik i Sverige och Danmark ur ett socioekonomiskt och internationellt perspektiv för 

att utröna vilka effekter respektive alkoholpolitik får på alkoholkonsumtion och 

alkoholrelaterade skador i relation till varandra och till övriga länder i Europa. Tidigare 

forskning visar att det historiskt funnits både likheter och skillnader i alkoholpolitiken i Sverige 

och Danmark. Dessutom påvisades att alkoholpolitiken förändrats efter respektive lands 

medlemskap i EU.  

 

Ekonomiskt välstånd i landet, individens socioekonomiska status, alkoholkultur, en tidig 

alkoholdebut, rökning och föräldrarnas alkoholvanor påvisades som vanliga faktorer som 

påverkar konsumtionsnivån på både samhälls- och individnivå. Resultatet i uppsatsen visar att 

Sverige har lägre alkoholförbrukning per capita än Danmark och medelvärdet för EU. 

Resultatet visade också att andelen dagligrökare, andelen svårt överviktiga och disponibel 

inkomst tillsammans är viktiga förklarande faktorer för den alkoholrelaterade dödligheten på 

kommunal nivå i Sverige och Danmark. Dessutom visades att den alkoholrelaterade 

dödligheten på kommunal nivå var signifikant lägre i Sverige än i Danmark.  

 

Slutsatser 

Slutsatser som kan underbyggas utifrån denna uppsats är: 

- En restriktiv alkoholpolitik med hög punktskatt och begränsad tillgänglighet minskar 

den totala alkoholkonsumtionen i Sverige, i relation till andra europeiska länder med 

liknande förutsättningar. 

- Alkoholens negativa externa effekter är i de allra flesta fall mindre i Sverige än i 

Danmark och genomsnittet för EU. 

- En svensk kommun med samma andel dagligrökare, samma disponibla inkomst samt 

samma andel svårt överviktiga som en dansk kommun har i genomsnitt färre 

alkoholrelaterade dödsfall per 100 000 invånare och år.  

- Alkoholpolitiken i Sverige genererar färre alkoholrelaterade dödsfall än 

alkoholpolitiken i Danmark. 
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Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att vidare studera varför vissa kommuner i Sverige och Danmark 

hamnar långt från regressionslinjen? – Påverkar en lokal alkoholkultur konsumtionsnivåerna i 

dessa kommuner eller finns det andra förklararingar?  

 

Dessutom skulle en studie kring alkoholpolitik, alkoholkultur, och alkoholkonsumtion i ett 

globalt perspektiv vara intressant. Vad är det som gör att många länder i Europa har höga 

konsumtionsnivåer i relation till länder i övriga världsdelar? 
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Bilagor 

Bilaga 1, EU 

Land Rökning, befolkningen 15år + som röker dagligen, andel (%)Högkonsumtion, förbrukning av 60 g alkohol eller mer de senaste 30 dagarna, andel (%)Skrumplever, andel per 100 000 invånareTrafikolyckor, per 100 000 invånareMissbruk, andel (%)AlkoholberoendeBNP per capita, EU=100Spritkonsumtion, andel (%) av totalt consumtion av alkoholhaltiga dryckerArbetslöshet, andel (%)Alkoholkonsumtion, per capita 15år+, liter ren alkohol.

Belgien 16,8 34,3 10,15 9,4 5,8 3,1 119 15 7,7 11

Bulgarien 27,3 19,6 16,55 11,85 7 3,7 49 44 6,5 11,4

Cypern 25,2 26 5,9 12,35 5,8 3,1 83 34 12,6 9,2

Danmark 12,3 28,5 14,55 5,05 5,5 2,9 124 14 6,2 11,4

Estland 22,7 23,3 16,35 6,4 10,2 5,4 75 37 5,8 10,3

Finland 11,6 36,5 19,25 5,65 7 3,7 109 24 8,8 12,3

Frankrike 20,5 29,4 10,8 7,3 5,5 2,9 104 23 9,6 12,2

Grekland 27 34,9 10 15,75 5,1 2,7 68 24 23,4 10,3

Irland 19,5 39 10,15 5,05 7,1 3,8 183 18 7,2 11,9

Italien 17,4 4,2 7,8 7,9 1 0,5 97 11 11,5 6,7

Kroatien 24,5 10,8 22,9 12,4 5,1 3,4 60 15 12 12,2

Lettland 24,1 20,9 20,5 8,4 7,7 4,1 65 37 9 12,3

Litauen 20,2 36,6 36,8 11,15 9,2 4,9 75 34 7,7 15,4

Luxemburg 13,8 24 9,15 6,15 5,5 2,9 258 21 5,9 11,9

Malta 18,9 26,8 5,1 10,3 3 1,6 96 27 4,2 7

Nederländer 17,2 5,9 4,1 4,5 1,2 0,7 128 17 5,3 9,9

Polen 21,9 10,1 19,6 13,7 8,3 4,4 68 36 5,2 12,5

Portugal 16,3 20,4 12,05 11 5,8 3,1 77 11 9,9 12,9

Rumänien 19,8 7,5 47,4 11,8 2,4 1,3 58 21 5,3 14,4

Slovakien 22,6 28,6 25,65 9,35 10,3 5,5 77 46 8,6 13

Slovenien 18 7,3 27,55 7,55 11,6 6,2 83 9 7,4 11,6

Spanien 22,2 13,4 9,05 4,7 1,3 0,7 92 28 18,2 11,2

Storbritannien 13,7 28 12 7,7 11,1 5,9 107 22 4,6 11,6

Sverige 8,7 23,8 5,1 3 8,9 4,7 123 15 6,8 9,2

Tjeckien 21,2 38,9 16,55 8,45 4,8 2,6 88 26 3,4 13

Tyskland 15 12,5 13,3 10,1 5,4 2,9 123 18 3,9 11,8

Ungern 25,8 26,3 36,9 16,3 17,7 9,4 67 34 4,3 13,3

Österrike 24,3 40,5 14,55 6,8 9,2 4,9 128 14 5,8 10,3  
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Bilaga 2, Kommuner i Sverige 

Kommun Disponibel inkomst, 1 000krArbetslöshet, andel (%)Fetma BMI 30,0 eller högre, andel (%)Emotionellt stöd, avsaknad av, Andel (%).Alkoholrelaterad dödlighet, per 100.000 invånare (15år-->)Dagligrökare, andel (%)Gymnasialutbildningsnivå, andel (%)Eftergymnasialutbildning, andel (%)

Järfälla 270,31 8,3 12 13 22,4 10 42 43

Huddinge 268,69 6,3 11 17 21,3 12 40 43

Botkyrka 229,01 11,7 15 15 21,5 11 42 33

Haninge 258,44 6,9 16 15 24,8 13 50 31

Täby 343,31 2,6 8 7 14,0 6 32 61

Sollentuna 314,42 4,6 11 13 12,7 13 33 56

Stockholm 292,57 6,4 9 13 24,6 11 31 58

Södertälje 236,51 15,4 18 18 26,5 15 43 33

Nacka 316,25 4,6 10 10 22,6 8 34 56

Norrtälje 263,31 4,5 17 7 27,9 14 56 28

Håbo 282,77 4,1 17 11 16,3 12 53 32

Älvkarleby 248,00 10,5 21 9 23,5 16 57 26

Knivsta 288,27 2,5 11 14 16,8 7 40 49

Heby 246,59 5,3 17 13 26,4 14 59 23

Tierp 247,32 8,8 18 12 23,5 15 59 24

Uppsala 270,57 5,4 11 12 13,7 9 33 56

Enköping 268,35 5,4 17 10 22,5 11 53 33

Östhammar 266,76 4,3 17 12 24,3 10 59 25

Vingåker 243,43 10,8 21 12 21,5 12 57 21

Gnesta 255,04 5,2 17 10 41,8 14 51 33

Nyköping 262,97 8,0 14 11 18,1 12 52 35

Oxelösund 258,36 11,5 18 12 36,8 17 58 26

Flen 239,90 13,9 20 11 23,6 15 53 26

Katrineholm 244,70 10,5 18 14 22,6 12 52 29

Eskilstuna 243,87 13,9 17 13 25,0 14 48 35

Strängnäs 274,23 6,6 15 9 26,4 13 49 36

Trosa 282,60 4,0 14 9 20,7 11 52 32

Finspång 256,05 10,7 22 13 30,6 9 56 29

Linköping 271,96 6,4 12 12 12,5 9 37 52

Norrköping 252,17 12,3 15 12 23,5 14 47 37

Söderköping 263,70 5,6 18 11 30,7 14 54 33

Motala 249,23 11,0 17 14 21,5 13 54 30

Mjölby 254,56 7,2 19 10 18,3 12 56 30

Jönköping 259,79 6,0 15 9 17,4 9 44 43

Uppvidinge 251,13 10,1 16 13 18,0 10 54 23

Lessebo 237,89 14,3 16 14 20,7 11 50 27

Tingsryd 246,35 7,6 17 12 34,4 13 56 26

Alvesta 249,99 9,2 16 12 19,0 11 53 28

Älmhult 272,04 5,0 12 12 16,9 9 48 35

Markaryd 241,64 9,3 17 11 29,6 13 55 23

Växjö 260,33 8,8 12 12 16,7 10 41 47

Ljungby 251,07 6,2 14 10 24,2 9 55 30

Högsby 236,33 12,2 16 14 28,3 13 56 22

Torsås 243,18 9,3 13 13 30,6 13 56 27

Mörbylånga 257,12 4,1 15 12 23,5 9 48 39

Hultsfred 246,85 10,8 18 14 23,8 14 53 24

Mönsterås 256,07 8,0 18 14 29,2 14 56 28

Emmaboda 250,60 7,8 18 10 28,3 11 54 27

Kalmar 257,58 7,3 11 10 21,5 10 44 44  
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Nybro 241,55 9,2 14 13 15,6 11 53 28

Oskarshamn 270,47 6,0 17 10 23,6 11 54 32

Västervik 249,37 8,5 16 13 28,6 14 54 31

Vimmerby 249,94 6,1 12 12 18,5 14 57 26

Borgholm 242,35 6,1 16 11 25,7 11 54 29

Gotland 240,46 7,4 16 12 30,8 12 52 34

Olofström 250,81 13,1 20 12 30,4 11 57 26

Karlskrona 257,42 9,6 15 11 29,3 9 44 45

Ronneby 244,03 13,6 14 12 33,0 12 51 33

Karlshamn 251,66 10,2 14 11 31,6 11 51 35

Sölvesborg 250,35 9,5 19 10 23,8 12 53 30

Malmö 226,95 15,1 13 13 25,3 13 35 48

Lund 268,13 5,8 7 10 14,6 7 24 68

Helsingborg 255,92 10,7 13 11 27,9 17 44 40

Kristianstad 249,50 11,1 17 14 21,4 12 47 38

Hylte 247,50 11,7 17 9 30,8 12 54 23

Halmstad 258,06 8,9 13 12 26,1 10 46 41

Laholm 251,83 6,4 15 10 21,1 11 54 29

Falkenberg 257,01 6,3 13 12 13,7 10 54 29

Varberg 270,30 4,7 12 10 18,1 9 49 37

Kungsbacka 300,85 3,3 11 9 15,6 9 44 47

Härryda 290,62 3,8 13 9 18,7 8 41 49

Partille 283,54 4,2 11 11 22,1 8 41 49

Öckerö 295,98 2,6 13 7 27,1 7 48 39

Stenungsund 285,65 3,6 13 12 19,8 8 49 39

Tjörn 293,05 3,0 16 7 18,8 8 50 37

Orust 263,37 4,1 16 11 23,2 11 54 30

Sotenäs 272,53 4,1 16 9 40,6 11 55 29

Munkedal 245,79 5,8 18 12 21,0 10 61 24

Tanum 250,78 4,6 17 13 28,4 11 53 29

Dals-Ed 219,99 6,9 17 13 20,0 10 53 23

Färgelanda 241,22 7,2 21 10 43,5 11 58 22

Ale 262,71 4,9 19 13 29,9 11 52 33

Lerum 284,70 3,0 13 10 21,3 8 44 46

Vårgårda 251,85 5,2 17 12 11,0 12 54 29

Bollebygd 274,18 4,0 16 10 8,7 11 50 34

Grästorp 253,47 6,3 19 11 21,1 12 57 27

Essunga 248,14 4,7 19 13 30,2 9 60 23

Karlsborg 255,28 6,3 20 12 24,0 10 54 33

Gullspång 237,43 11,6 19 15 22,0 14 56 21

Tranemo 259,77 4,6 16 10 28,9 11 53 24

Bengtsfors 233,91 11,1 18 13 31,2 13 55 23

Mellerud 231,25 10,5 17 11 25,9 12 53 24

Lilla Edet 253,06 6,5 20 14 33,6 15 57 25

Mark 254,37 4,7 14 9 20,8 12 52 29

Svenljunga 243,73 5,4 17 11 34,6 14 54 21

Herrljunga 252,66 4,8 16 11 23,1 12 54 26

Vara 245,64 6,2 19 11 28,9 11 58 24

Götene 252,59 5,4 13 10 14,7 8 55 28

Tibro 243,33 9,9 19 12 26,6 9 56 26

Töreboda 238,85 10,2 19 13 31,0 12 56 25

Göteborg 259,78 8,3 12 14 25,0 11 35 52

Mölndal 283,71 4,0 12 11 20,7 6 38 52

Kungälv 282,41 2,9 11 8 15,1 8 48 40

Lysekil 260,94 5,2 18 11 21,1 10 53 31  
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Uddevalla 254,20 8,4 14 12 17,2 10 49 37

Strömstad 234,12 5,6 17 12 23,0 12 49 28

Vänersborg 247,66 10,5 18 10 25,8 11 50 36

Trollhättan 250,80 12,8 16 12 25,8 10 48 38

Alingsås 262,22 5,4 15 10 22,6 7 48 40

Borås 254,77 7,9 16 11 23,2 13 47 37

Ulricehamn 257,34 5,2 16 10 21,8 11 52 30

Åmål 233,28 13,5 17 12 34,4 12 57 28

Mariestad 247,45 8,2 17 11 24,7 11 55 31

Lidköping 260,53 6,6 16 13 14,3 8 51 36

Skara 252,06 8,9 17 10 25,8 9 52 31

Skövde 266,66 6,9 16 11 12,7 10 47 40

Hjo 249,46 5,5 17 9 29,6 11 55 31

Tidaholm 247,10 7,7 16 12 26,4 11 58 24

Falköping 246,78 9,0 16 13 16,6 9 53 30

Karlstad 256,77 7,9 13 11 19,4 9 43 47

Lekeberg 248,77 4,0 15 11 20,2 11 55 30

Laxå 247,12 11,2 18 13 16,4 11 60 22

Hallsberg 246,57 8,1 17 14 24,9 11 58 24

Degerfors 242,43 9,3 19 11 51,3 14 60 22

Hällefors 239,19 12,0 19 12 26,2 13 60 22

Ljusnarsberg 229,00 12,9 20 14 46,7 14 58 21

Örebro 253,09 8,0 14 13 19,7 12 43 44

Kumla 250,15 6,2 18 9 14,3 12 56 30

Askersund 255,10 5,5 21 11 29,6 12 60 24

Karlskoga 250,74 9,5 17 13 34,9 12 55 29

Nora 253,62 8,0 18 10 34,3 15 54 32

Lindesberg 250,56 9,7 17 9 29,7 11 56 27

Skinnskatteberg 242,19 9,1 17 17 42,0 17 57 24

Surahammar 256,31 7,6 22 13 50,8 16 60 22

Kungsör 250,63 11,8 20 13 26,4 17 55 27

Hallstahammar 253,31 8,5 20 11 37,2 12 56 26

Norberg 255,24 12,4 18 11 49,5 17 59 22

Västerås 266,97 8,6 15 13 20,9 10 43 43

Sala 244,88 7,6 18 6 34,9 15 57 29

Fagersta 252,42 13,3 18 13 33,5 11 57 25

Köping 256,11 10,3 20 14 32,2 12 56 27

Arboga 252,30 12,1 15 15 22,7 8 55 30

Vansbro 226,00 4,4 19 10 14,0 11 61 21

Malung-Sälen 241,33 4,4 16 14 23,2 9 59 24

Gagnef 249,73 4,2 17 10 12,1 6 57 30

Leksand 254,98 4,8 16 12 26,2 6 53 35

Rättvik 242,28 5,5 16 9 23,5 8 55 30

Orsa 231,47 7,2 19 13 37,6 11 57 27

Älvdalen 236,23 6,0 22 14 33,3 10 62 22

Smedjebacken 257,54 4,6 19 12 28,5 11 60 24

Mora 248,14 5,1 16 11 28,2 9 54 33

Falun 256,17 6,0 12 11 21,2 9 46 43

Borlänge 250,26 9,1 16 13 18,9 11 50 32

Säter 258,72 3,9 20 12 30,6 11 57 29

Hedemora 248,50 8,8 20 12 24,9 11 57 26

Avesta 258,17 12,5 19 13 26,8 12 57 26

Ludvika 251,70 8,7 20 16 26,5 14 53 31

Ockelbo 246,65 10,8 16 11 35,8 15 56 24

Hofors 257,94 9,8 24 12 66,5 10 61 21

Ovanåker 241,23 9,6 21 9 16,4 9 57 23  
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Nordanstig 238,06 6,8 24 15 27,4 9 59 23

Ljusdal 234,94 10,6 17 13 32,4 12 61 23

Gävle 257,17 11,6 15 13 23,2 10 46 39

Sandviken 261,09 13,4 16 13 23,4 10 53 30

Söderhamn 246,03 13,0 18 9 21,1 12 58 26

Bollnäs 239,13 12,9 16 10 25,1 10 57 28

Hudiksvall 247,47 8,9 17 10 31,0 9 53 32

Ånge 245,21 9,2 25 11 45,9 10 63 22

Timrå 249,49 8,7 21 11 36,2 10 57 28

Härnösand 242,20 11,5 15 11 35,5 9 49 38

Sundsvall 262,94 8,4 16 12 31,5 8 48 39

Kramfors 243,44 10,8 21 11 33,7 10 59 26

Sollefteå 236,28 11,6 19 13 37,9 12 56 28

Örnsköldsvik 262,57 7,7 17 11 17,3 9 53 36

Ragunda 230,96 9,9 20 14 68,4 11 63 21

Bräcke 230,79 10,4 21 13 38,9 10 62 23

Krokom 244,65 5,8 15 8 32,5 8 53 35

Strömsund 230,43 10,7 22 14 44,6 8 64 23

Åre 240,94 6,0 13 14 18,4 7 51 37

Berg 235,85 6,9 14 12 42,6 10 60 25

Härjedalen 237,81 6,7 22 13 31,4 12 62 23

Östersund 246,36 7,2 13 12 23,4 7 47 44

Nordmaling 244,97 9,1 21 7 20,1 10 59 25

Bjurholm 235,34 9,0 13 10 38,5 6 62 25

Vindeln 242,02 6,6 19 11 26,4 11 60 29

Robertsfors 246,50 6,3 23 14 17,7 9 58 29

Norsjö 246,07 9,0 18 10 22,7 7 64 23

Malå 251,50 6,5 20 14 29,9 9 62 24

Storuman 236,86 6,8 19 13 23,2 9 57 29

Sorsele 239,03 6,2 21 12 17,9 9 60 25

Dorotea 239,52 10,0 21 19 33,3 8 66 20

Vännäs 245,15 6,5 16 10 22,9 8 53 36

Vilhelmina 222,10 11,1 21 15 24,2 11 63 24

Åsele 230,88 9,0 20 17 47,8 13 60 27

Umeå 258,27 5,9 12 12 16,0 5 37 55

Lycksele 243,48 8,0 17 11 31,0 8 58 30

Skellefteå 256,93 7,2 16 10 17,9 8 53 36

Arvidsjaur 253,54 8,2 18 12 28,9 16 64 25

Arjeplog 253,60 5,9 18 14 30,7 13 60 25

Jokkmokk 254,38 7,7 19 11 40,4 14 57 30

Överkalix 248,57 8,5 16 10 13,1 15 64 22

Kalix 255,17 7,9 19 12 18,5 11 60 28

Övertorneå 244,12 9,8 21 17 63,2 13 63 25

Pajala 245,43 9,4 17 13 29,5 9 65 24

Gällivare 293,37 6,1 19 13 57,1 10 63 26

Älvsbyn 249,14 7,7 19 11 20,2 10 65 23

Luleå 271,57 6,6 14 12 20,4 9 44 46

Piteå 266,82 6,4 16 10 15,0 10 57 35

Boden 259,93 8,6 16 10 26,2 11 51 37

Haparanda 223,64 13,7 21 17 57,3 16 59 22

Kiruna 291,97 4,6 16 15 27,9 11 58 30  
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Bilaga 3, Kommuner i Sverige och Danmark

Kommun Svår övervikt, Bmi 30 eller över, andel (%)Disponibel inkomst, 1 000 kr. Röker dagligen, andel (%)Alkoholrelaterad dödlighet per 100.000 invånare (15år-->)Dagligrökare2

Aabenraa 20 277,81 19,3 53,1 372,49

Albertslund 19 275,48 19,2 106,6 368,64

Alleröd 13 403,88 9,1 36,7 82,81

Assens 18 279,55 20,5 68 420,25

Ballerup 19 312,65 17,3 65,6 299,29

Bornholm 18 265,27 20,2 80,4 408,04

Brøndby 22 275,87 18,5 102,1 342,25

Brönderslev 20 277,38 17,6 51,7 309,76

Dragør 13 405,25 12,2 70,7 148,84

Egedal 16 358,68 12,1 36,1 146,41

Esbjerg 19 294,45 19 48,1 361

Faaborg-Midtfyn 18 281,63 18 37,7 324

Favrskov 17 314,42 14,5 40,4 210,25

Faxe 24 289,95 18,2 51,6 331,24

Fredensborg 14 375,29 13,5 43,7 182,25

Fredericia 19 292,71 20,1 55,5 404,01

Frederiksberg 9 354,18 12,6 67,3 158,76

Frederikshavn 20 282,61 19,4 69,8 376,36

Frederikssund 19 318,14 17,4 68,8 302,76

Furesø 10 399,18 13,1 61,9 171,61

Gentofte 8 595,42 11,1 36,9 123,21

Gladsaxe 15 329,35 16,1 70,7 259,21

Glostrup 20 307,9 17,3 82,3 299,29

Greve 17 339,51 14,8 61,4 219,04

Gribskov 18 324,86 17,3 105,8 299,29

Haderslev 20 277,44 21,8 53,7 475,24

Halsnäs 22 294,63 20 104,9 400

Hedensted 19 305,32 17,6 43,4 309,76

Helsingør 17 335,96 19,7 96,3 388,09

Herlev 18 309,11 15,8 54,2 249,64

Herning 18 296,71 15,7 43,9 246,49

Hillerød 14 351,78 13,9 53,9 193,21

Hjørring 20 282,1 17,1 64,2 292,41

Holbæk 22 303,84 18,6 61,8 345,96

Holstebro 19 297,47 14,8 79 219,04

Horsens 17 297,2 19,6 57,6 384,16

Hvidovre 15 299,4 16,4 68,7 268,96

Høje-Taastrup 20 297,48 18,2 58,5 331,24

Hørsholm 10 496,81 9,6 78,9 92,16

Ikast-Brande 20 290,73 17,2 45,8 295,84

Ishøj 20 271,26 19,7 63,8 388,09

Jammerbugt 23 280,32 18,4 44,2 338,56

Kalundborg 21 295,92 21,6 91,8 466,56

Kerteminde 21 291,87 20,6 86,3 424,36

Kolding 18 303,53 18 47,8 324

København 11 293,99 17,3 73,9 299,29

Køge 18 310,42 15 67,7 225

Langeland 22 251,98 23,8 89 566,44

Lemvig 21 291,44 18 79,4 324  
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Lyngby-Taarbæk 9 450,65 12,3 49,9 151,29

Middelfart 19 309,69 18,5 77,6 342,25

Morsø 20 267,02 19,1 78,9 364,81

Norddjurs 21 273,44 19,7 68,5 388,09

Nordfyns 24 279,78 20 65,3 400

Nyborg 20 280,3 20,2 59,5 408,04

Næstved 22 294,22 16,5 65,2 272,25

Odder 17 312,15 16 65,2 256

Odense 16 281,65 16,7 63,2 278,89

Odsherred 22 277,32 22,5 100,2 506,25

Randers 20 281,77 17,8 63 316,84

Rebild 20 304,4 14,7 47,6 216,09

Ringkøbing-Skjern 21 290,69 17,1 49,1 292,41

Ringsted 21 300,28 18,5 70,1 342,25

Roskilde 16 339 15,3 81,4 234,09

Rudersdal 10 531,1 11,2 82,9 125,44

Silkeborg 18 312,91 15,5 47 240,25

Skanderborg 15 338,53 13,3 24,1 176,89

Skive 22 280,16 17,6 45,9 309,76

Slagelse 23 283,96 20,8 82,3 432,64

Solrød 16 368,67 13,2 64,5 174,24

Sorø 19 303,19 17,7 66,8 313,29

Stevns 22 304,08 20,3 71,2 412,09

Struer 19 280,88 16,7 83,4 278,89

Svendborg 17 289,94 18,5 76,4 342,25

Syddjurs 19 302,5 17,8 58,1 316,84

Sønderborg 20 279,86 18,5 49,9 342,25

Thisted 20 278,85 17,1 75,7 292,41

Tårnby 17 319,03 17 66,8 289

Tønder 22 265,37 20,1 62 404,01

Vallensbæk 17 345,31 12,2 42,3 148,84

Vejen 22 285,08 20,7 23,1 428,49

Vejle 17 313,15 16,5 60,9 272,25

Vesthimmerlands 22 269,86 17,3 28,9 299,29

Viborg 20 296,89 16,6 54,7 275,56

Vordingborg 24 281,4 20,7 107,3 428,49

Ålborg 18 284,31 15,6 46,2 243,36

Århus 11 308,02 12,8 48,1 163,84

Ærø 18 264,44 23,7 140,8 561,69

Järfälla 12 270,31 10 22,4 100

Huddinge 11 268,69 12 21,3 144

Botkyrka 15 229,01 11 21,5 121

Haninge 16 258,44 13 24,8 169

Täby 8 343,31 6 14,0 36

Sollentuna 11 314,42 13 12,7 169

Stockholm 9 292,57 11 24,6 121

Södertälje 18 236,51 15 26,5 225

Nacka 10 316,25 8 22,6 64

Norrtälje 17 263,31 14 27,9 196

Håbo 17 282,77 12 16,3 144

Älvkarleby 21 248,00 16 23,5 256

Knivsta 11 288,27 7 16,8 49

Heby 17 246,59 14 26,4 196

Tierp 18 247,32 15 23,5 225

Uppsala 11 270,57 9 13,7 81  
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Enköping 17 268,35 11 22,5 121

Östhammar 17 266,76 10 24,3 100

Vingåker 21 243,43 12 21,5 144

Gnesta 17 255,04 14 41,8 196

Nyköping 14 262,97 12 18,1 144

Oxelösund 18 258,36 17 36,8 289

Flen 20 239,90 15 23,6 225

Katrineholm 18 244,70 12 22,6 144

Eskilstuna 17 243,87 14 25,0 196

Strängnäs 15 274,23 13 26,4 169

Trosa 14 282,60 11 20,7 121

Finspång 22 256,05 9 30,6 81

Linköping 12 271,96 9 12,5 81

Norrköping 15 252,17 14 23,5 196

Söderköping 18 263,70 14 30,7 196

Motala 17 249,23 13 21,5 169

Mjölby 19 254,56 12 18,3 144

Jönköping 15 259,79 9 17,4 81

Uppvidinge 16 251,13 10 18,0 100

Lessebo 16 237,89 11 20,7 121

Tingsryd 17 246,35 13 34,4 169

Alvesta 16 249,99 11 19,0 121

Älmhult 12 272,04 9 16,9 81

Markaryd 17 241,64 13 29,6 169

Växjö 12 260,33 10 16,7 100

Ljungby 14 251,07 9 24,2 81

Högsby 16 236,33 13 28,3 169

Torsås 13 243,18 13 30,6 169

Mörbylånga 15 257,12 9 23,5 81

Hultsfred 18 246,85 14 23,8 196

Mönsterås 18 256,07 14 29,2 196

Emmaboda 18 250,60 11 28,3 121

Kalmar 11 257,58 10 21,5 100

Nybro 14 241,55 11 15,6 121

Oskarshamn 17 270,47 11 23,6 121

Västervik 16 249,37 14 28,6 196

Vimmerby 12 249,94 14 18,5 196

Borgholm 16 242,35 11 25,7 121

Gotland 16 240,46 12 30,8 144

Olofström 20 250,81 11 30,4 121

Karlskrona 15 257,42 9 29,3 81

Ronneby 14 244,03 12 33,0 144

Karlshamn 14 251,66 11 31,6 121

Sölvesborg 19 250,35 12 23,8 144

Malmö 13 226,95 13 25,3 169

Lund 7 268,13 7 14,6 49

Helsingborg 13 255,92 17 27,9 289

Kristianstad 17 249,50 12 21,4 144

Hylte 17 247,50 12 30,8 144

Halmstad 13 258,06 10 26,1 100

Laholm 15 251,83 11 21,1 121

Falkenberg 13 257,01 10 13,7 100

Varberg 12 270,30 9 18,1 81

Kungsbacka 11 300,85 9 15,6 81

Härryda 13 290,62 8 18,7 64  
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Partille 11 283,54 8 22,1 64

Öckerö 13 295,98 7 27,1 49

Stenungsund 13 285,65 8 19,8 64

Tjörn 16 293,05 8 18,8 64

Orust 16 263,37 11 23,2 121

Sotenäs 16 272,53 11 40,6 121

Munkedal 18 245,79 10 21,0 100

Tanum 17 250,78 11 28,4 121

Dals-Ed 17 219,99 10 20,0 100

Färgelanda 21 241,22 11 43,5 121

Ale 19 262,71 11 29,9 121

Lerum 13 284,70 8 21,3 64

Vårgårda 17 251,85 12 11,0 144

Bollebygd 16 274,18 11 8,7 121

Grästorp 19 253,47 12 21,1 144

Essunga 19 248,14 9 30,2 81

Karlsborg 20 255,28 10 24,0 100

Gullspång 19 237,43 14 22,0 196

Tranemo 16 259,77 11 28,9 121

Bengtsfors 18 233,91 13 31,2 169

Mellerud 17 231,25 12 25,9 144

Lilla Edet 20 253,06 15 33,6 225

Mark 14 254,37 12 20,8 144

Svenljunga 17 243,73 14 34,6 196

Herrljunga 16 252,66 12 23,1 144

Vara 19 245,64 11 28,9 121

Götene 13 252,59 8 14,7 64

Tibro 19 243,33 9 26,6 81

Töreboda 19 238,85 12 31,0 144

Göteborg 12 259,78 11 25,0 121

Mölndal 12 283,71 6 20,7 36

Kungälv 11 282,41 8 15,1 64

Lysekil 18 260,94 10 21,1 100

Uddevalla 14 254,20 10 17,2 100

Strömstad 17 234,12 12 23,0 144

Vänersborg 18 247,66 11 25,8 121

Trollhättan 16 250,80 10 25,8 100

Alingsås 15 262,22 7 22,6 49

Borås 16 254,77 13 23,2 169

Ulricehamn 16 257,34 11 21,8 121

Åmål 17 233,28 12 34,4 144

Mariestad 17 247,45 11 24,7 121

Lidköping 16 260,53 8 14,3 64

Skara 17 252,06 9 25,8 81

Skövde 16 266,66 10 12,7 100

Hjo 17 249,46 11 29,6 121

Tidaholm 16 247,10 11 26,4 121

Falköping 16 246,78 9 16,6 81

Karlstad 13 256,77 9 19,4 81

Lekeberg 15 248,77 11 20,2 121  
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Laxå 18 247,12 11 16,4 121

Hallsberg 17 246,57 11 24,9 121

Degerfors 19 242,43 14 51,3 196

Hällefors 19 239,19 13 26,2 169

Ljusnarsberg 20 229,00 14 46,7 196

Örebro 14 253,09 12 19,7 144

Kumla 18 250,15 12 14,3 144

Askersund 21 255,10 12 29,6 144

Karlskoga 17 250,74 12 34,9 144

Nora 18 253,62 15 34,3 225

Lindesberg 17 250,56 11 29,7 121

Skinnskatteberg 17 242,19 17 42,0 289

Surahammar 22 256,31 16 50,8 256

Kungsör 20 250,63 17 26,4 289

Hallstahammar 20 253,31 12 37,2 144

Norberg 18 255,24 17 49,5 289

Västerås 15 266,97 10 20,9 100

Sala 18 244,88 15 34,9 225

Fagersta 18 252,42 11 33,5 121

Köping 20 256,11 12 32,2 144

Arboga 15 252,30 8 22,7 64

Vansbro 19 226,00 11 14,0 121

Malung-Sälen 16 241,33 9 23,2 81

Gagnef 17 249,73 6 12,1 36

Leksand 16 254,98 6 26,2 36

Rättvik 16 242,28 8 23,5 64

Orsa 19 231,47 11 37,6 121

Älvdalen 22 236,23 10 33,3 100

Smedjebacken 19 257,54 11 28,5 121

Mora 16 248,14 9 28,2 81

Falun 12 256,17 9 21,2 81

Borlänge 16 250,26 11 18,9 121

Säter 20 258,72 11 30,6 121

Hedemora 20 248,50 11 24,9 121

Avesta 19 258,17 12 26,8 144

Ludvika 20 251,70 14 26,5 196

Ockelbo 16 246,65 15 35,8 225

Hofors 24 257,94 10 66,5 100

Ovanåker 21 241,23 9 16,4 81

Nordanstig 24 238,06 9 27,4 81

Ljusdal 17 234,94 12 32,4 144

Gävle 15 257,17 10 23,2 100

Sandviken 16 261,09 10 23,4 100

Söderhamn 18 246,03 12 21,1 144

Bollnäs 16 239,13 10 25,1 100

Hudiksvall 17 247,47 9 31,0 81

Ånge 25 245,21 10 45,9 100

Timrå 21 249,49 10 36,2 100

Härnösand 15 242,20 9 35,5 81

Sundsvall 16 262,94 8 31,5 64

Kramfors 21 243,44 10 33,7 100

Sollefteå 19 236,28 12 37,9 144

Örnsköldsvik 17 262,57 9 17,3 81

Ragunda 20 230,96 11 68,4 121

Bräcke 21 230,79 10 38,9 100  
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Krokom 15 244,65 8 32,5 64

Strömsund 22 230,43 8 44,6 64

Åre 13 240,94 7 18,4 49

Berg 14 235,85 10 42,6 100

Härjedalen 22 237,81 12 31,4 144

Östersund 13 246,36 7 23,4 49

Nordmaling 21 244,97 10 20,1 100

Bjurholm 13 235,34 6 38,5 36

Vindeln 19 242,02 11 26,4 121

Robertsfors 23 246,50 9 17,7 81

Norsjö 18 246,07 7 22,7 49

Malå 20 251,50 9 29,9 81

Storuman 19 236,86 9 23,2 81

Sorsele 21 239,03 9 17,9 81

Dorotea 21 239,52 8 33,3 64

Vännäs 16 245,15 8 22,9 64

Vilhelmina 21 222,10 11 24,2 121

Åsele 20 230,88 13 47,8 169

Umeå 12 258,27 5 16,0 25

Lycksele 17 243,48 8 31,0 64

Skellefteå 16 256,93 8 17,9 64

Arvidsjaur 18 253,54 16 28,9 256

Arjeplog 18 253,60 13 30,7 169

Jokkmokk 19 254,38 14 40,4 196

Överkalix 16 248,57 15 13,1 225

Kalix 19 255,17 11 18,5 121

Övertorneå 21 244,12 13 63,2 169

Pajala 17 245,43 9 29,5 81

Gällivare 19 293,37 10 57,1 100

Älvsbyn 19 249,14 10 20,2 100

Luleå 14 271,57 9 20,4 81

Piteå 16 266,82 10 15,0 100

Boden 16 259,93 11 26,2 121

Haparanda 21 223,64 16 57,3 256

Kiruna 16 291,97 11 27,9 121  
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