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the young people's alcohol habits? 

Carl-Magnus Olrin & Inga Pukenaite 

Sammanfattning/Abstract 
In this paper we evaluate Stockholm’s methods of enforcing age related sales regulations on type 2 

beer, which is the strongest type of beer that can be sold in a privately owned businesses in Sweden. 

Quantitative methods are used to ascertain whether the amount of regulatory goals met has any 

relation to the amount of youths acquiring type 2 beer, and if other apparent demographic or 

geographic explanations are apparent in youth’s consumption patterns. No apparent relation was 

found between regulatory goals met and consumption patterns. The only predictive variable was 

found to be population density, where higher density correlated with lower use of type 2 beer. 

Although this could be a result of the four highest population density areas having radically different 

consumption patterns compared to the rest of Stockholm. Qualitative methods were also used to 

evaluate internal reporting from the different districts, the format and content of reports were found to 

vary greatly. More research is required to ascertain whether the consumption patterns are a 

consequence of preventative methods specific to Stockholm contrary to an emergent property of high 

population cities, or something else entirely. 
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1. Inledning  

 

Den svenska alkoholpolitiken som länge har varit restriktiv försvagades i samband med 

Sveriges inträde i EU. 1994 trädde en ny alkohollag i kraft, som gjorde att kommunerna fick 

ansvar för beviljande av alkoholtillstånd samt för övervakning av alkoholförsäljning. Som 

resultat av alkohollagen samt den svenska Nationella handlingsplanen för alkohol- och 

drogförebyggande insatser (Folkhälsoinstitutet 1995) har majoriteten av kommunerna 

utvecklat egna policys samt alkohol- och drogpreventiva program och regler för övervakning 

av alkoholförsäljning (Romelsjö et al., 2003). 

  

Tillsyn av folkölsförsäljning är en typ av förebyggande insats (åtgärder för att minimera 

riskbruk av alkohol i populationen) som innebär kontroll av försäljning av folköl (2,25–3,5 % 

enligt 1:8 Alkohollag SFS 2010:1622) i detaljhandeln. Enligt lagen får folköl inte säljas till 

personer under 18 år (SFS 2010:1622). Stockholm stad har organiserat sig i 14 mindre 

stadsdelar, varje stadsdel har en egen stadsdelsnämnd som ansvarar för diverse saker kring 

skötsel av stadsdelen, en av de funktioner som stadsdelsnämnden har är tillsyn av försäljning 

av folköl i detaljhandel. I riktlinjerna skrivs: “Varje näringsidkare, med stadigvarande 

försäljning av tobak och/eller folköl ska få minst ett tillsynsbesök per år.” (Riktlinjer för 

tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel). 

 

Varje stadsdel har ett ansvar för att dessa tillsynsbesök ska ske, men hur mycket resurser och 

tid som ska läggas bestämmer stadsdelsnämnderna själva. Detta leder till att den egentliga 

tillsynsfunktionen, exempelvis antal tillsynsbesök, kan variera stort mellan stadsdelar.  I 

denna uppsats ämnar vi studera sambandet mellan folkölstillsyn och ungdomars folkölsinköp 

samt alkoholkonsumtion i Stockholms 14 stadsdelar. Vi ska studera hur antalet tillsynsbesök 

och kontrollköp på försäljningsställen för folköl och tobak skiljer sig mellan olika stadsdelar, 

och vilket samband uppnådda mål för tillsyn har med ungdomarnas folköls- och 

alkoholkonsumtion. Vi ska vidare studera på vilket sätt tillsynsarbetet skiljer sig åt i de olika 

stadsdelarna mer generellt i form av analyser av deras tillsynsrapporter. 
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Folköl som ett område är inte så välstuderat och därför finns det både behov och intresse av 

att se hur dagsläget för folkölet ser ut. Flera studier har visat att ungdomar i Sverige 

konsumerar mindre alkohol än förr, men ungdomarna konsumerar ännu mindre folköl än 

starkare alkoholdrycker (CAN 2018). Av vad som kommer framgå i översikten av de 

långtgående trenderna i avsnittet 6.1 “Trender för alkohol och folköl hos ungdomar från 

2002” så har utvecklingen av ungdomars konsumtion av folköl skilt sig i Stockholm jämfört 

med resten av Sverige sedan 2016, Stockholm har sett en nedgång av konsumtionen sedan 

2006 medans resten av landet har legat på samma nivå. Ingen forskning finns kring folkölets 

minskade relevans i ungdomars alkoholkonsumtion eller varför Stockholms utveckling i detta 

skiljer sig från resten av landet. Datan som Stockholmsenkäten genererar om ungdomarnas 

alkoholkonsumtion och som kommer att användas i studien är enbart deskriptiv för 

ungdomarnas vanor och förklarar inte på vilket sätt faktorer som folkölstillsyn kan tänkas 

påverka konsumtionen. Denna studie kommer att i någon mån försöka att besvara det. 

 

Genom att studera sambandet mellan tillsyn och folkölskonsumtion bland ungdomar ämnar vi 

närma oss frågan om det är Stockholms tillsynsarbete som gör trenden så som det är. Det 

finns dock olika faktorer som påverkar ungdomarnas alkohol- och folkölskonsumtion. 

Tillgänglighetsbegränsning av alkohol har visat sig vara en effektiv metod för att minska 

konsumtionen generellt (Babor et al 2010) och tillsynsarbete är ett sätt att se till att 

begränsningarna (i form av åldersgräns av folköl) efterföljs. Utöver tillsyn så har även antalet 

försäljningsställen som säljer alkohol en inverkan på alkoholkonsumtionen utifrån tidigare 

internationella studier (ex. Campbell et al 2009; Young, Macdonald, Ellaway 2012). 

Dessutom har socioekonomisk status ett samband med alkoholkonsumtionen (ex. Humensky 

2010, Barbara et al 2009) och därför är det av intresse att analysera ungdomarnas 

alkoholvanor med socioekonomisk status som kontrollvariabel. 

  

Vi vet att tidig alkoholkonsumtion spelar stor roll för hur människor konsumerar alkohol som 

vuxna. Vi vet också att ungdomars alkoholvanor kan ha en negativ påverkan på deras 

utveckling på flera olika sätt (McCambridge et al., 2011). Det är därför det finns preventiva 

metoder som tillsyn av försäljning av folköl. Särskilt intressant är att se huruvida denna 

preventiva metod eventuellt har en koppling till ungdomars alkoholvanor. Det är också av 

betydelse huruvida fullföljande av tillsyn faktiskt hänger samman med mindre folköls- och 

alkoholkonsumtion. 
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Alkohol- och drogmissbruk är viktiga områden för socialt arbete, och det finns stort intresse 

av förebyggande arbete mot ungdomars missbruk. Enligt Socialtjänstlagen, kapitel 5 paragraf 

1, 4:e punkten ska socialnämnden “aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk 

bland barn och unga av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller 

beroendeframkallande medel samt dopningsmedel”. Det är av intresse hos socialarbetare att 

ha en kunskapsbas om vilka andra faktorer inverkar på ungdomarnas alkoholbruk, vad som 

gör ungdomarna att dricka mindre eller mer - och det är sådan kunskap som denna studie vill 

närma sig, även om enbart med ett litet steg. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
 

Det finns gamla utvärderingar som visar att folkölstillsyn leder till ungdomarnas minskade 

möjlighet att köpa folköl (Romelsjö et al., 2003). Vi gör ett steg till och undersöker om 

folkölstillsyn visar något samband med alkoholvanor hos ungdomar. Syftet med denna 

uppsats är att studera vilket samband det preventiva tillsynsarbetet i Stockholm i form av 

tillsyn av folköl har med ungdomarnas faktiska alkohol- och folkölskonsumtion. Förutom ett 

samband mellan dessa vill vi också se om hur stadsdelarna arbetar med tillsyn och vilken 

plats folköl har i tillsynsarbetet. Eftersom densitet av försäljningsställen enligt tidigare 

forskning har samband med alkoholkonsumtion (Campbell et al 2009; Young, Macdonald, 

Ellaway 2012) så ska uppsatsen även studera vilket samband antalet försäljningsställen inom 

varje stadsdel har med ungdomarnas folköls och övergripande alkoholkonsumtion. 

  

Egenstyret inom Stockholms stadsdelar ger en unik möjlighet att kunna jämföra tillsynsarbete 

och resultat på ett sätt man inte skulle kunna göra om man gjorde jämförelsen mellan olika 

kommuner i och med att varje kommun har sina egna riktlinjer för tillsynsarbetet (8:9 SFS 

2010:1622). Det alkoholpreventiva arbetet inom Stockholm sker med samma riktlinjer och 

politiskt uppsatta mål från samma kommunfullmäktige, det som skiljer stadsdelarna åt är 

implementeringen.  
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Studiens forskningsfrågor är: 

  

● Skiljer sig tillsynsarbetet i olika stadsdelar, och vilket samband finns mellan 

ungdomarnas folkölsköp och alkoholkonsumtion och tillsynsarbetet? 

● Vilket samband kan observeras mellan antalet försäljningsställen (s.k. densitet) som 

säljer folköl inom de 14 stadsdelarna och ungdomarnas folköls- samt 

alkoholkonsumtion? 

 

2. Bakgrund 
Detta bakgrundsavsnitt redogör först för alkoholens tillgänglighetsreglering och på vilket sätt 

den kan förekomma. För att sätta den svenska alkoholkontrollen i ett bredare perspektiv 

redogörs det sedan kort för alkoholkonsumtionen i Sverige under 1900-talet samt det 

politiska ansvaret för alkohol i Sverige. Efter det så beskrivs det ett för studien aktuellt sätt att 

kontrollera tobaks- och folkölstillgänglighet på, det vill säga tillsyn i Stockholm. Slutligen 

redogörs kort för hur tillsynsarbete går till. 

 

2.1. Tillgänglighet av alkohol 

Babor et. al. (2010) redogör för olika metoder som används globalt, i olika stor utsträckning, 

för att reglera alkoholkonsumtion och för att minska alkoholrelaterade problem. 

Begränsningar av tillgängligheten är både en preventiv metod för att ungdomar ska undvika 

senare alkoholrelaterade problem eller missbruk, men också för att minska alkoholrelaterade 

problem hos vuxna. 

 

Författarna redogör (Babor et.al., 2010) för olika sätt tillgänglighet av alkohol kan begränsas 

på, till exempel genom lagstiftning som sätter åldersgräns av köp eller bruk av alkohol. 

Tillgängligheten kan också begränsas genom höjd skatt på alkoholdrycker, som gör det 

svårare att köpa lika mycket eller lika ofta. Den fysiska tillgängligheten kan begränsas vidare 

genom att skapa monopol för alkoholförsäljning och begränsa var alkohol får säljas och 
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brukas, samt att begränsa öppettider och dagar i veckan alkoholen får säljas. Vidare kan 

tillgängligheten begränsas genom krav på licens för att få sälja alkohol samt genom att 

minska densitet av butiker som säljer alkohol. Den sociala tillgängligheten av alkohol (som 

innebär anskaffning av alkohol genom sociala kontakter) kan däremot inte på samma sätt 

kontrolleras som annan typ av tillgänglighet. 

 

2.2. Alkoholpolitiken på 1900-talet 

Det totala rusdrycksförbudet var av många en omtyckt idé i början på 1900-talet. Under 

perioden mellan senare delen av 1800-talet och tidiga 1900-talet tog många alkoholpolitiska 

förändringar plats: nya lagar som reglerade tillverkning, försäljning, och vinst av alkohol 

samt nykterhetsorganisationer och alkoholservering som började regleras (Leissner 2007). 

Läkaren och grundaren av Stockholmssystemet, Ivan Bratt, såg inte det totala förbudet som 

en lösning på hög alkoholkonsumtion. Istället skulle motboken kontrollera individuell 

konsumtion. Varje individ fick konsumera som mest 4 liter sprit per månad, med en motbok 

för varje hushåll med mannen som innehavare. Alkoholhaltiga drycker under 3,6 % 

volymprocent var däremot inte reglerade. Det var också under dessa år, det vill säga mellan 

1916–1945 som den svenska alkoholkonsumtionen var som lägst. Efter motbokens 

avskaffande har alkoholkonsumtionen ökat - särskilt under 1960–1980 talen då 

alkoholkonsumtionen har varit som högst från motbokens tid fram till idag. Leissner (2007) 

menar att denna ökning berodde på försöket med mellanölsförsäljningen (4,5 volymprocent) i 

livsmedelsbutiker, som i sin tur upphörde 1977. 

 

2.3. Alkoholpolitiskt ansvar i Sverige 
Idag är folköl den starkaste alkohol som säljs i livsmedelsbutiker, med en lägre procenthalt 

alkohol (2,8–3,5 volymprocent) och en vanlig servering av 50 centiliter folköl motsvarar 4 

centiliter starksprit. Folkölet är då en svagare alkoholdryck som i den svenska 

alkoholpolitikens sammanhang är svag nog för att säljas i livsmedelsbutiker men 

alkoholhaltig nog för att lagligt begränsas med en 18-års åldersgräns. 
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Idag är folkölskontroll i form av tillsyn en del av det kommunala ansvaret för att främja 

medborgarnas välstånd. Det var under 90-talet som kommuner började få mer ansvar över 

alkoholkontrollen. Tillståndsgivning för alkoholservering på restauranger övergick år 1996 

från Länsstyrelsen till kommunerna. Kommunerna tillskrevs också ansvar för att anordna 

alkoholpolitiska program, utifrån den nationella handlingsplanen för 

alkoholskadeförebyggande insatser som kom år 2001. Däremot under denna tid bedrevs det 

alkoholförebyggande arbetet i kommunerna med avsaknad av systematik, eftersom 

kommunerna saknade beredskap för den nya alkoholpolitiska rollen. De alkoholpolitiska 

programmen togs oftast fram inom socialtjänsten utan att andra kommunala verksamheter var 

involverade i arbetet (Andréasson 2002). 

 

Idag har alkoholtillsynens roll i kommunal verksamhet till större grad systematiseras. Inom 

Stockholm, med vissa undantag, har varje stadsdelsnämnd minst en tillsynshandläggare som 

arbetar året runt med tillsynsbesök på försäljningsställen för folköl (och tobak) samt 

kontrollköp tillsammans med ferieanställd ungdom. Stockholms tillsynsverksamhet är också 

organiserad så att det också finns några stadsövergripande tillsynssamordnare för hela 

kommunen på socialförvaltningen. 

 

2.4. Tillsyn i Stockholm 

Tillsyn av tobaksvaror och folköl är ett sätt att kontrollera huruvida begränsning i 

tillgänglighet, i form av lagar och regler fullföljs. Det är också ett medel för att hjälpa 

butiksägarna att använda sig av rätt hjälpmedel för att fullfölja dessa begränsningar. 

Riktlinjerna för folköls- och tobakstillsyn skriver bl.a.: “Varje näringsidkare, med 

stadigvarande försäljning av tobak och/eller folköl ska få minst ett tillsynsbesök per år. 

Försäljningsställen som ligger i närheten av skolor och där problem funnits med försäljning 

till minderåriga bör få fler tillsynsbesök per år” - (Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn 

samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel (2019)). 

 

Vidare står i riktlinjerna att: “Förvaltningen ska årligen sammanfatta stadens tillsynsarbete 

gällande tobak och folköl. Sammanställningen ska sändas till stadsdelsförvaltningarna för 

kännedom.” - (Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria 
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läkemedel (2019)). Med andra ord är tillsynsbesök och rapportering varje stadsdels 

skyldighet. 

 

Den 6 mars 2006 antog Stockholms kommunfullmäktige riktlinjer för 

ärendehanteringssystemet “OL2” som gav i uppdrag åt stadsdelsnämnderna att registrera 

uppgifter om försäljningsställen i OL2 (dnr 006–560/2007). Det var också från år 2006 som 

Stockholms kommun började arbeta med provköp som en förebyggande metod (dnr 329–

1353/2010). Dessa provköp innebär att en person med ungdomligt utseende på uppdrag av 

tillsynsansvarig försöker köpa folköl eller tobak utan att visa upp legitimation för att sedan 

rapportera om butiken hindrade hen från detta. 

 

Vi har inte tillgång till rapporteringen kring dessa tidiga kontrollköp men i tjänsteutlåtanden 

från 2010 skrivs att “Resultaten från dessa visar att handlarna i Stockholms stad blivit 

betydligt bättre på att kontrollera ålder i samband med försäljning av folköl och tobak” (dnr 

329–1353/2010). År 2009 riktade Justitieombudsmannen och Folkhälsoinstitutet kritik mot 

provköp och kommunstyrelsen avrådde från metoden tills en lagändring gjordes. Det skedde 

år 2014; enligt 9 kap. §15a: “I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den 

som lämnar ut folköl enligt 5 kap. 5 § om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har 

uppnått den ålder som anges i 3 kap. 7 §, får kommunen genomföra kontrollköp. Vid ett 

sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.” (Alkohollag, 

2010:1622). Sedan år 2010 är det även straffbart att sälja tobaksvaror utan att ha sökt tillstånd 

(SFS 2019:124). För folkölsförsäljning gäller att anmälan bör ske innan folkölet får säljas 

(2010:1622). 

2.5 Tillsynsbesök 
Stadsdelarnas tillsynsbesök sker årligen på varje butik som är berättigad att sälja folköl. 

Under detta besök kontrollerar tillsynshandläggaren butikens registreringsbevis, att det finns 

en korrekt åldersdekal (klistermärke) vid kassan samt att butiken har ett godkänt 

egenkontrollprogram. Med egenkontrollprogram menas butikens egna program för att 

kontrollera om försäljning av tobak och alkohol sker på rätt sätt. Det innebär att tobaksvaror 

ska ha en varningstext på svenska, att åldersadekaler finns nära kassorna och är lätt synliga 

samt att alkohol- eller tobaksvaror inte ska marknadsföras genom reklam i eller utanför 
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butiken. Tillsynsarbete kan kompletteras med kontrollköp, det vill säga en anlitad person som 

är 18 år eller äldre med en ungdomligt utseende får försöka handla tobaksvaror eller folköl 

utan att uppvisa legitimation för att sedan informera butiken om de utförda kontrollköpen för 

att sätta press på handlaren att utveckla policys och stärka legitimationskontrollen. För 

försäljning av tobak och folköl samt för kontroll av receptfria läkemedel tas det ut en årlig 

avgift för att täcka kommunens kostnader för att utföra tillsyn. 

 

3. Forskningsöversikt 
Alkoholområdet har en bred mängd med studier både angående ungdomarnas 

alkoholkonsumtion, alkoholkontroll, prevention och denna översikt behandlar enbart för 

studien relevant tidigare forskning. 

 

Detta avsnitt kommer att behandla sex olika delar för att försöka ge en övergripande bild av 

alkoholprevention, ungdomarnas alkoholkonsumtion, samt folköl och folkölstillsyn. Först 

beskrivs angreppssättet för litteratursökning för relevant tidigare forskning. Sedan redogörs 

för ungdomarnas dryckesvanor både vad gäller folkölsinköp och totalkonsumtion under 

senare år. Vidare redogör vi i översikten för var ungdomar anskaffar alkohol enligt 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) skolundersökningar 2012–

2016 och CAN:s Monitormätningar 2013–2016. Fjärde delen i avsnittet redogör för effektiv 

alkoholprevention generellt, där bland annat densiteten av försäljningsställen som säljer 

alkohol har visat sig spela en stor roll för hur mycket individer konsumerar. Den femte delen 

redogör för en äldre provköpsstudie för folköl från 2001 om effektiviteten av tillsynsarbete i 

Stockholm som med hjälp av flertal kontrollköp under några månaders tid visade att 

tillsynsarbete resulterade i minskad folkölsförsäljning. Den sista delen i översikten tar upp 

socioekonomisk bakgrund som en faktor som skulle kunna inverka på ungdomarnas 

alkoholkonsumtion. 
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3.1. Litteratursökning 
För sökning av information för bakgrund och tidigare forskning har vi använt oss av Google 

scholar, SU bibliotekets sökfunktion för böcker och tidskrifter och för artiklar (EDS), samt en 

tidskrift för alkohol och drogrelaterad forskning som heter “Journal of Studies on Alcohol 

and Drugs”. Google scholar är smidigt för att lättare få översikt över forskningsfältet då det 

finns funktioner som visar hur många citeringar en artikel har och en möjlighet att sortera 

efter detta vilket gör att man på ett ungefär kan se vilken påverkan studierna haft på 

forskningsfältet. Man kan också direkt klicka sig vidare från en artikel till en sökning på alla 

som citerat den artikeln. EDS (EBSCO Discovery Service) sökfunktion innefattar 

huvudsakligen artiklar och kapitel i böcker, konferensrapporter och avhandlingar, och man 

kan avgränsa sökningen till peer-reviewed. Sökfunktionen i SU bibliotek för böcker och 

tidskrifter hjälpte oss att hitta en kort bok relevant för studien (Haeggman et al., 2001). 

 

I samtliga källor sökte vi efter sökord som “tillsyn folköl”, “ungdomar alkohol”, “youth 

alcohol”, “youth alcohol prevention”, “prevention evaluation”, “prevention evidence”, 

“alcohol outlet density” m.m. Journal of Studies on Alcohol and Drugs kom upp i samband 

med en artikel vi fann genom EDS och vi ville pröva sökmotorn på grund av den relevanta 

titeln. En sökning på termerna “youth” och “Sweden” gav 63 träffar och vi kunde se titlar och 

abstracts för dem som var mest relevanta för oss. Sökmotorn gav dock inte många relevanta 

träffar. 

 

3.2 Ungdomars dryckesvanor och 

totalkonsumtionen 
 

Alkoholkonsumtion har beräknats ligga bakom cirka fyra procent av dödsfallen globalt och 

sägs vara en av de största riskfaktorerna som går att förebygga (Rehm et. al., 2009). 

Alkoholkonsumtion och missbruk kan även vara skadligt för ungdomarnas hälsa och 

utveckling. En metaanalys av McCambridge, McAlaney och Rowe (2011), analyserade 54 

olika studier om konsekvenser av alkoholbruk vid ung ålder. Den fann evidens för möjliga 

långvariga konsekvenser för ungdomarna inom flera olika områden. Ett samband de fann var 

att alkoholbruk i ung ålder (15–19 år) kan leda till alkoholberoende senare i livet. Författarna 
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menar dock att det fortfarande finns bristande möjligheter att se kausala samband med hälso- 

och sociala konsekvenser senare i livet (McCambridge et al., 2011). 

 

Sveriges alkoholpolitik grundar sig i totalkonsumtionsmodellen (Svensson, 2013). Den 

förklarar samhällets dryckesmönster som ganska homogena - om samhället generellt dricker 

mer så finns det även fler högkonsumenter, och tvärtom. En ökning i genomsnittet betyder i 

sin tur en ökning av högkonsumenter. Svenssons (2013) studie “Alcohol consumption and 

alcohol-related harm among young people” undersöker den trenden bland svenska ungdomar 

som går emot vad man skulle förvänta sig utifrån denna totalkonsumtionsmodell. Den totala 

konsumtionen av alkohol bland ungdomar har minskat från år 2000 medan indikatorer på 

mängden alkoholrelaterade skador har ökat under samma period. Forskarna menar att 

utvecklingen inte är samstämmigt med totalkonsumtionsmodellen (Svensson & Landberg, 

2013). 

 

Svensson (2012) fann också att alkoholens ursprung inte spelar någon roll för skadligheten 

dvs. det hittades inte någon korrelation mellan huruvida ungdomarnas konsumerade alkohol 

från kommersiella källor inom Sverige eller var illegalt smugglade från utlandet och 

skaderisken. Endast mängden alkohol verkar spela roll för konsekvenserna (Svensson, 2012). 

Detta antyder att den tillsynsverksamhet som sker i Sverige kan vara lika viktig som insatser 

för att hindra att alkohol smugglas in från andra håll. Ökningen i alkoholrelaterade skador är 

inte heller orsakad av en polarisering i dryckesvanor hos minderåriga. Den reducering i 

konsumtion som skett från och med år 2000 har skett uniformt hos ungdomar - den delen 

överensstämmer med totalkonsumtionsmodellen (Nordström & Svensson, 2014). 

 

3.3. Var skaffar ungdomar alkohol? 
 

“Ungdomars anskaffning av alkohol” (Leifman, 2017) är ett PM som redovisar uppgifter om 

hur ungdomar införskaffar alkohol utifrån CAN:s skolundersökningar 2012–2016 och CAN:s 

Monitormätningar 2013–2016. Båda undersökningarna är designade för att vara 

riksrepresentativa för Sverige. Andelen respondenter från årskurs nio som uppgav att de 

druckit alkohol de senaste tolv månaderna som svarat att de fått alkohol från en 
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livsmedelsbutik (alltså folköl) var 2012 11% för både pojkar och flickor. År 2016 var denna 

siffra 7% för båda könen. Respektive uppgifter för årskurs två i gymnasiet var 2012 10 % för 

pojkar och 7% för flickor. År 2016 för årskurs två i gymnasiet var siffrorna 9% för pojkar och 

8% för flickor. I Monitorundersökningen ställs också några extra frågor till dem som är under 

21 men uppger att de fått alkohol från systembolaget och det framgår från resultatet att 

nästintill ingen (0,1%) som är 17, 18, eller 19 köper alkohol direkt från systembolaget utan 

gör det via en mellanpart (dvs. någon som köper ut). Inga motsvarande extra frågor ställdes 

till minderåriga som köpte folköl. Därför saknas det data om i vilken grad folköl handlas 

direkt av de minderåriga och i vilken grad det som konsumeras “köps ut”. Det är enbart 

deskriptiva data som redogör för hur ungdomarna köper alkohol, men i sig förklarar det inte 

hur effektiv folkölstillsyn är. Det kommer denna studie i någon mån försöka att besvara. 

 

3.4. Effektiv alkoholprevention 
 

Systematiska översikter pekar på bra evidens för att policys och program som bygger på 

restriktioner av tillgängligheten på alkohol har en kostnadseffektiv inverkan på samhället 

(Anderson, Chisholm & Fuhr, 2009; Babor et al., 2010). Vissa av dessa är statligt monopol, 

åldersrestriktioner och densitet av försäljningsställen (antal försäljningsställen i jämförelse 

med antalet invånare inom ett visst område). Det finns också evidens för att andra insatser 

som utbildning kring alkoholens skador har andra positiva resultat. De har dock inte på 

samma sätt en direkt effekt för minskning av alkoholkonsumtion (exempelvis ökad 

medvetenhet bland ungdomar om risker). 

 

Toumbourou et al (2007) fann stark evidens för särskilda metoder som är effektiva för att 

reducera alkoholrelaterade problem i samhället. Bland annat att använda lagar och policies, 

höja priset på alkohol, införa restriktioner för var alkoholen kan konsumeras samt att höja den 

lagliga åldern för försäljning för att reducera alkoholrelaterade problem i samhället. Även en 

översikt av Room, Babor och Rehm, “Alcohol and public health”, finner att alkoholskatt och 

begränsningar i tillgänglighet samt åtgärder mot rattfylleri är några av de bästa sätten för att 

reducera konsumtion av alkohol och skadliga konsekvenser av alkohol på samhällsnivå 

(Room et al., 2005). En dansk studie (Møller, 2002) utvärderade effekter på införandet av 
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åldersgräns från ingen till 15 års ålder genom surveyundersökning av 2400 skolelever och 

fann att alkoholkonsumtion minskade ganska omedelbart. 

 

Flera studier pekar på att försäljningsställenas densitet har ett samband med ungdomarnas 

alkoholkonsumtion. Campbell et al (2009) genomförde en systematisk översikt av evidensen 

för huruvida densiteten av verksamheter som säljer alkohol påverkar närområdets 

konsumtion. Sju av totalt nio studier fann en positiv korrelation mellan förändring i densitet 

av försäljningsplatser och konsumtion av alkohol samt alkoholrelaterade skador. Även en 

senare studie från Skottland (Young, Macdonald, Ellaway 2012), visar att ungdomarnas 

närhet från bostaden (inom 200 m) till butiker som säljer alkoholhaltiga drycker, samt att bo i 

områden som har många sådana butiker, har ett samband med att dricka alkohol oftare. Det 

saknas dock forskning om hur densitet av just folkölet som säljs i vanliga matbutiker i 

Sverige faktiskt samverkar med ungdomarnas folköls- och alkoholkonsumtion. Detta är dock 

en viktig fråga då folkölet är mer tillgängligt än den starkare alkohol som säljs på 

systembolaget både på grund av lägre åldersgräns (18 år för folköl och 20 års gräns för 

alkohol från systembolaget) och oftast mindre avstånd till butiker som säljer folköl. 

 

3.5. Tillsyn i Sverige 
 

I en äldre studie från 2001 “Hur lätt är det för minderåriga att köpa folköl?” (Haeggman et 

al., 2001) utvärderades tillsyn av folköl. Här utvärderades folkölstillsyn i 6 av Stockholms 14 

stadsdelar. Tillsynsarbetet utfördes i tre av de sex stadsdelar och kontrollköp användes för att 

kontrollera tillsynsarbetets effektivitet. Tillsynsarbetet innebar möten med butiksägare för att 

rapportera om kontrollköpsresultat och att informera om lagar och riktlinjer för att stärka 

butikernas policies. Kontrollköpen innebar att en 18-årig ungdom försökte handla folköl utan 

legitimation. I de tre övriga stadsdelar utfördes inte tillsyn utan enbart kontrollköp i 

jämförande syfte (provköp skedde totalt 308 gånger mellan oktober 2000 och mars 2001). 

Studien såg på så sätt huruvida folkölsförsäljning utan legitimationskontroll minskade eller 

inte, i jämförelse med stadsdelar där tillsyn inte utfördes.  Resultaten visade en statistiskt 

signifikant minskning av försäljning av folköl i två av tre stadsdelar som inte observerades i 

de jämförande stadsdelarna. Den största minskningen var i en av stadsdelarna, från 81 

procent till 25 procent. 
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Enligt CAN så saknas idag centrala uppgifter om efterlevnad av åldersgränser som tidigare 

gjorts av sådana provköp-studier (ex. Haeggman et al., 2001), med undantag för 

Systembolaget (Leifman, 2012). Istället för kontrollköp-studier så utförs idag kontrollköp och 

tillsyn av detaljhandel av myndigheterna själva med egen utvärdering av effektivitet 

(Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel 

(2019)). Därför är det intressant att studera om stadsdelarnas tillsynsarbete skiljer sig åt och 

huruvida det påverkar tillsynsarbetets effektivitet. Då vi redan har nämnt att ungdomarna 

generellt dricker mindre, och dricker mindre folköl, är det särskilt intressant att se vilket 

samband det finns mellan ungdomarnas alkohol- och folkölskonsumtion och tillsynsarbete. 

3.6. Socioekonomisk bakgrund 
 

Flera tidigare studier har visat samband mellan låg socioekonomisk bakgrund och ungdomars 

alkoholkonsumtion och hälsa (ex. Hamilton, Nof, Adlaf 2009; Reinherz et al., 2000). Men det 

finns också studier som visar att även högre socioekonomisk status kan innebära högre 

alkoholkonsumtion och de risker som det bär med sig. Jennifer Humenskys studie (2010), 

som var en analys av den amerikanska longitudinella undersökningen “National Longitudinal 

Survey of Adolescent Health (AddHealth)”, fann att högre utbildningsnivå och inkomst hos 

föräldrarna har ett samband med tätare berusningsdrickande samt marijuana- och 

kokainanvändning i tidig vuxen ålder. Enligt Bellis et al:s (2007) studie i England, har 

veckopengar en signifikant betydelse för ungdomarnas alkoholkonsumtion, då innehav av 

mer pengar att spendera i veckan visar samband med mer frekvent drickande och 

berusningsdrickande. Barbara A. Martin et al (2009) studerade ungdomarnas spenderande av 

pengar per månad i relation till alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade konsekvenser och 

fann att generellt lägre spenderande av pengar har ett signifikant samband med lägre nivåer 

av drickande och berusningsdrickande. 

 

Dessa studier har sett på ungdomarnas generella alkoholkonsumtion, eller specifikt 

berusningsdrickande, i relation till socioekonomisk bakgrund. Däremot saknas studier som 

specifikt fokuserar på foköl. specifikt fokuserar på folköl. Det blir därför intressant att se hur 

socioekonomisk som en kontrollvariabel samverkar med folkölstillsyn och densitet av 

försäljningsställen och ungdomarnas alkoholkonsumtion i olika stadsdelar. 
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4. Teoretiska perspektiv 
 

Vår teoretiska utgångspunkt är att högre kontroll av försäljning samt lägre densitet av 

försäljningsställen, leder till mindre alkoholkonsumtion bland ungdomar. Vi utgår till stor del 

från det teoretiska perspektivet från boken “Alcohol and the Community: A Systems 

Approach to Prevention” (Holder 2006). Den andra teoretiska utgångspunkten är 

Totalkonsumtionsmodellens utveckling av Skog (1985), som bland annat handlar om att 

ungdomarnas alkoholkonsumtion påverkas av vilka dryckesmönster som finns i deras närhet. 

Båda dessa spelar en central roll inom alkoholforskningen. 

 

4.1. Formell reglering och kontroll 
 

“Alcohol and the Community: A Systems Approach to Prevention” (Holder 2006) beskriver 

alkoholprevention som ett komplext system där alla delar påverkar varandra. De primära 

delarna eller “sub-systems” som modellen identifierar är 1: konsumtions-systemet 2: 

försäljning dvs. tillgång och reklam 3: Formell reglering och kontroll 4: Sociala normer 5: 

Juridiska sanktioner 6: Sociala, ekonomiska och hälsokonsekvenser. Figuren nedan redovisar 

för det tredje systemet, formell reglering och kontroll som i denna studie kommer att 

användas som ett av två teoretiska perspektiv. 
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Figur 1 (Holder, 2006): Formell reglering och kontroll (ett subsystem) med dess inbördes 

delar och hur det antas påverka detaljhandel och inverkar på begränsningar i detaljhandel.  

 

Vi intresserar oss specifikt för det tredje subsystemet i modellen som heter “Formell reglering 

och kontroll ”. Detta subsystem består av olika delar som inverkar på varandra på sättet som 

redovisas i Figur 1. Enligt denna teoretiska modell så beror den faktiska nivån av reglering 

och tillämpning av regler, av hur reglerna faktiskt ser ut för alkoholtillgänglighet. Vår 

applicering av denna modell på Stockholms regleringar är att “Formal regulations on alcohol 

availability” / “Formell reglering för tillgänglighet” innefattar de riktlinjer och mål som 

Stockholms kommun har utfärdat (Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll 

av vissa receptfria läkemedel), och att “Actual level of regulation and enforcement” / “Den 

faktiska nivån av reglering och tillämpning” syftar på det faktiska tillsynsarbetet som sker 

(därav tillsynsbesök). 

 

Vidare anta att “Actual Level of Regulation and Enforcement” / “Den faktiska nivån av 

reglering och tillämpning” inverkar på “Limitations on Retail Sales” / ”Begränsningar av. 

detaljhandeln” - där begränsningar av detaljhandel innebär begränsningar av 

folkölsförsäljning till ungdomar. Alltså i praktiken huruvida de formella reglerna för 
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begränsning av tillgänglighet efterföljs kontrolleras genom att utföra ett tillsynsbesök och 

detta ska leda till att folköl inte säljs till minderåriga. 

 

I vår studie intresserar vi oss för att se om antalet tillsynsbesök som stadsdelarna utför har ett 

samband med huruvida alkoholens tillgänglighet begränsas på ett sätt som förutses utifrån 

lagar och riktlinjer och i sin tur återspeglas i ungdomarnas alkoholvanor samt folköls inköp. 

Med andra ord skulle den faktiska nivån av reglering och dess efterlevnad (se figur 1), 

specifikt gällande folköl, innebära ett minskat inköp av folköl till minderåriga i denna 

stadsdel. 

 

I Sverige råder nolltolerans för folkölsförsäljning av folköl till ungdomar under 18 år. Genom 

att se på ungdomarnas alkoholvanor i olika stadsdelar och antalet utförda tillsynsbesök i olika 

stadsdelar ska vi testa om det finns ett samband. Finns det ett samband mellan “Den faktiska 

nivån av reglering och tillämpning” av riktlinjer (i form av tillsynsbesök) och ungdomarnas 

folkölsinköp samt alkoholkonsumtion?  En lägre tillgänglighet, som ett resultat av tillsyns 

uppnådda mål (för tillsynsbesök på varje butik en gång om året) skulle enligt modellen leda 

till mindre alkoholkonsumtion hos ungdomarna. Vår hypotes som följer denna modell är att 

uppnådda mål för tillsyn av folköl skulle leda till mindre försäljning av folköl till ungdomar, 

eftersom lägre tillgänglighet ger mindre alkoholkonsumtion hos ungdomar. 

 

4.2. Totalkonsumtionsmodellen 
 

Stora delar av svensk alkoholpolitik är byggda utifrån totalkonsumtionsmodellen som innebär 

att en avgränsning mellan problematisk alkoholkonsumtion och “normal” konsumtion inte är 

adekvat, och all alkoholkonsumtion sker på ett spektrum. Som en konsekvens av att 

samhällets totala konsumtion sker enligt en kontinuerlig fördelning så borde enligt denna 

modell förändringen i alkoholkonsumtionen för samhället följas av en förändring åt samma 

håll i alla segment av populationen. Som resultat ökar då andelen av populationen som faller 

inom det segment som konsumerar mer än vad som anses lämpligt, alltså att 

medelkonsumtionen är direkt kopplad till andelen högkonsumenter. Modellen har också 

visats sig vara användbar för att tolka alkoholvanor bland ungdomar som en egen population. 

Vi har därför valt att använda denna teori för analys då den i tidigare forskning på svenska 
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ungdomar visat sig användbar (Svensson, 2012) och då den har stark koppling till 

grundantaganden Sveriges alkoholpolitik. 

 

Skog (1985) kritiserar och utvecklar i en inflytelserik artikel på totalkonsumtionsmodellen 

genom att först redogöra för ett av grundantagandena i Ledermans original-formulering av 

modellen. Lederman menar att variansen (spridningen) i dryckesvanor är direkt korrelerad 

med medelvärdet på alkoholkonsumtion i populationen. Detta fann dock inte stöd i den 

observerade data som Skog analyserade och hade inga mekanistiska förklaringar (förklaringar 

om hur det egentligen sker). Skog föreslår istället två andra möjliga hypoteser för att förklara 

dryckesvanor på samhällsnivå. Den första hypotesen är att faktorer som påverkar en individs 

dryckesvanor kombineras multiplikativt, alltså om någon utsätts för stimuli som ökar dess 

alkoholkonsumtion från 10 liter till 15 liter (50% ökning) så borde det stimulit leda till att 

någon som konsumerar 1 liter istället konsumerar 1,5 liter (också en 50% ökning). 

 

Den andra hypotesen Skog lägger fram är att individers dryckesvanor är kraftigt påverkade av 

deras vänners dryckesvanor, detta verkar intuitivt och empiriskt stämma då 

alkoholkonsumtion oftast sker socialt. Samhället är på en viss nivå en samling av människor 

som alla har en direkt eller indirekt effekt på varandra, och om det sociala nätverkets 

dryckesvanor påverkar individen så förklarar det till viss del hur samhällets dryckesmönster 

kan röra sig kollektivt. Eftersom en reducering hos vissa personer direkt eller indirekt 

reducerar dryckesvaror hos någon annan i dennes nätverk, och deras reducering av alkohol 

påverkar ännu någon annan, så leder detta i slutändan till att förändringar sker på 

samhällsnivå åt samma håll. 

 

5. Forskningsmetod 
 

Syftet för denna studie är att se vilket samband resurser lagda på tillsyn men även densitet av 

detaljhandel där folköl säljs har med ungdomarnas folköl- och övrig alkoholkonsumtion. En 

del av studien var också att se på vilket sätt stadsdelarna arbetar med tillsyn, genom att 

analysera deras tillsynsrapporter. Studien ser på samband mellan dessa, utifrån olika 

stadsdelar då varje stadsdel ansvarar för organisering och utövandet av tillsynsarbetet. Vi 
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använder data för ungdomarnas folköls- och alkoholkonsumtion samt densitet av detaljhandel 

där folköl säljs för varje stadsdel. 

 

Studiens data för sambandsanalyserna bygger på sekundärdata. Sekundäranalys är en 

forskningsmetod med fokus på analys av data som samlats in av till exempel andra forskare. I 

många fall kan sekundäranalys bygga på data som har samlats in av stat eller kommuner i 

samband med deras verksamhet och det kallas då för offentlig statistik. Sådan data är 

offentlig och tillgänglig och innebär kvalitetsmässigt ofta “bra” surveyundersökningar som 

också många gånger är stora (Bryman, 2011 s.384–387). 

 

Denna studie använder data från Stockholmsenkäten (https://stad.stockholm/globalassets/om-

stockholms-stad/utredningar-statistik-och-fakta/utredningar-och-rapporter/rapport-om-ungdomars-

levnadsvanor/arsrapport-stockholmenkaten.pdf), som är offentlig statistik vilken samlats in av 

Stockholm stad gällande ungdomars vanor i olika stadsdelar. Statistiken är tillgänglig på 

internet och vem som helst kan gå in och titta på den. Den offentligt tillgängliga datan är 

aggregerad på stadsdelsnivå och inte individuell, och beskriver hur mycket alkohol ungdomar 

konsumerar i snitt per varje stadsdel. Stockholmsenkäten utförs vartannat år.  

Statistiken om tillsyn av folköl som Stockholms stadsdelar genomför var för sig, har vi begärt 

in genom att kontakta stadsdelsförvaltningarna. Varje stadsdelsförvaltning rapporterar 

tillsynsrapporter till sin stadsdelsnämnd och dessa rapporter är offentliga handlingar, varav 

många finns tillgängliga på InsynSverige.se. Däremot är inte alla rapporter publicerade och 

behöver därför begäras ut, vilket vi har gjort genom att mejla stadsdelsförvaltningarna. För 

demografiska data används Socialtjänstrapporten 2018. Socialtjänstrapporter är översikter av 

socialtjänstverksamhet för året som ges ut av Stockholms socialförvaltning. 

Socialtjänstrapporter är inte publicerade utanför Stockholms stad intranät då dess målgrupp är 

anställda i den kommunala verksamheten, men den går att begära ut från myndigheter. 

 

5.1 Val av forskningsmetod 
 

Vi har valt att använda mixad metod där vissa delar av analysen gjorts med kvantitativ metod 

och andra med kvalitativ metod. De kvantitativa delarna i studien bygger på 

regressionsanalyser och korrelationsanalys. Analyser studerade samband mellan 

https://stad.stockholm/globalassets/om-stockholms-stad/utredningar-statistik-och-fakta/utredningar-och-rapporter/rapport-om-ungdomars-levnadsvanor/arsrapport-stockholmenkaten.pdf
https://stad.stockholm/globalassets/om-stockholms-stad/utredningar-statistik-och-fakta/utredningar-och-rapporter/rapport-om-ungdomars-levnadsvanor/arsrapport-stockholmenkaten.pdf
https://stad.stockholm/globalassets/om-stockholms-stad/utredningar-statistik-och-fakta/utredningar-och-rapporter/rapport-om-ungdomars-levnadsvanor/arsrapport-stockholmenkaten.pdf
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ungdomarnas alkohol- och folkölskonsumtion och socioekonomisk status, 

befolkningsdensitet, eller uppnådda tillsynsmål. Den kvalitativa metoden i vår studie består 

av en analys av innehållet av stadsdelarnas tillsynsrapporter, där tillsynsrapporter behandlar 

folköl, tobak och tobaksvaror samt e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. En mer utförlig 

beskrivning av den kvantitativa respektive kvalitativa analysen beskrivs längre fram i 

metodavsnittet. 

 

5.2 Datainsamling 
 

I denna uppsats har vi kombinerat olika datamaterial från olika källor, de specifika källor som 

används är stockholmsenkäten, socialtjänstrapporten 2018, CAN rapport 178 och geografiska 

uppgifter från Statistisk årsbok för Stockholm 2019. Utöver dessa har data hämtats från 

stadsdelsnämndernas årliga tillsynsrapporter vilka är redovisade i bilaga 1. 

 

5.2.1 Densitet av folköl och tillsynsarbetet 

 

Angående geografiska uppgifter om Stockholms stadsdelar har datan samlats in från 

Statistiska årsboken för Stockholm 2019 (Stockholms stad, 2019). Genom att mejla Sweco 

(ett offentligt upphandlat företag för att hantera statistik åt Stockholms stad) fick vi utdrag ur 

årsboken angående ytans storlek på varje stadsdel. Socialtjänstrapporten 2018 som kan 

begäras från socialförvaltningen hade information om antalet invånare i varje stadsdel. 

Genom att mejla Brommas stadsdel fick vi rapporten Tillsyn och kontrollköp Stockholms stad 

- 2018 (2019) som redovisade antalet försäljningsställen och kontrollköp som skett i hela 

staden 2018 redovisat på stadsdelsnivå. Rapporten vi fick av Bromma i samband att vi 

mejlade varje stadsdel för komplimenterande information om genomförande av tillsyn gjorde 

att vi kunde skapa en komplett sammanställning av nyckeltal för stadsdelarnas tillsynsarbete 

under 2018. 

 

För korrelationsanalysen om huruvida resurser av tillsynsarbete samvarierar med 

ungdomarnas alkoholvanor använde vi data från tillsynsrapporter och information vi fick av 

stadsdelsnämnder via mejl, särskilt Tillsyn och kontrollköp Stockholms stad - 2018 



 

 
 

24 
 

(2019). Informationen vi använde oss av var antalet tillsynsbesök som har gjorts i varje 

stadsdel och antalet försäljningsställen i stadsdelen. Varje försäljningsställe av folköl och 

tobak ska besökas minst en gång om året, därav kan vi veta att om färre tillsynsbesök har 

skett än vad som finns försäljningsställen så har målen inte uppnåtts. 

 

5.2.2 Ungdomarnas alkohol- och folkölskonsumtion 

 

Information om ungdomarnas folkölskonsumtion inom olika stadsdelar hämtades som 

nämndes ovan från Stockholmsenkäten. Stockholmsenkäten är en enkät som elever i 

Stockholm, i årskurs 9 i högstadiet samt år 2 i gymnasiet får besvara angående skolgång, 

alkohol, tobak med mera och den har på så sätt varit en relevant och tillgänglig källa för 

datainhämtning. Information är även sammanställd på stadsdelsnivå. Stockholmsenkäten och 

informationen från den sträcker sig tillbaka till år 2002. Datan från åren 2016 och 2018 har 

använts för analysen mellan tillsynens uppnådda mål och ungdomarnas folkölsinköp. 

Stockholmsenkäten använts även för att sammanställa data för ungdomarnas 

konsumtionstrender för folkölsinköp och alkoholkonsumtion från och med 2002 till 2018. 

 

För att sätta ungdomars alkoholtrender i större perspektiv gör vi även en jämförelse av 

Stockholm med hela Sverige. Datan för konsumtionstrender hos ungdomar av folköl och 

alkohol i hela Sverige har samlats in från CAN rapport 178 som finns tillgänglig på internet 

(CAN 2018). Datan sträcker sig längre tillbaka i tiden än Stockholmsenkäten men vi använde 

oss av data 2002–2018 för jämförande syfte. 

 

5.2.3 Innehållsanalys av tillsynsrapporter 

 

För analys av tillsynsrapporter har rapporter inhämtats från insynsverige.se. InsynSverige ger 

möjlighet att söka data inom både en specifik nämnd och för specifikt årtal, och vi sökte 

rapporter för åren 2016 - 2018. Sökningar i InsynSverige som gav resultat var “folköl 

tillsyn”, “folköl”, “tillsyn”, “folköl redovisning”, “folköl rapport”, “tillsyn rapport”.  

Sökfunktionen letar efter sökorden i alla texter även om det nämns bara en gång. När de 

angivna sökorden inte gav något resultat alls hos vissa stadsdelsnämnder, markerades det som 

att dokumenten för rapporter och planer inte fanns på InsynSverige. För att besvara frågan 

https://insynsverige.se/
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om huruvida stadsdelarna arbetar olika användes även vissa mejlsvar från stadsdelsnämnden 

Hägersten-Liljeholmen och tillämpades i delen “6.5.2. Vad säger rapporterna?”. Denna del 

använder sig huvudsakligen av rapporter. Däremot så används citat av mejlsvar som 

komplettering med en förtydligande om källan. 

 

5.3 Databearbetning 

5.3.1 Försäljningsställenas densitet, stadsdelarnas 

tillsynsarbete samt ungdomarnas alkohol- och 

folkölskonsumtion 

Kvantitativ metod innebär att man använder numeriskt mätbara data som utgångspunkt för 

sin analys med en större fokus på mer objektivt mätbara saker än subjektiva tolkningar 

(Bryman 2011). Regressionsanalys används för att uppskatta hur stor prediktiv relation den 

oberoende variabeln har med den beroende. Det vill säga, hur mycket kan någon säga om 

värdet på den beroende variabeln om denne har värdet på den oberoende variabeln? Med 

andra ord vill vi genom regression ta reda på hur stort sambandet mellan indikatorerna är och 

om sambandet har en statistisk signifikans (Almquist et al, 2015). 

 

Korrelation är ett mått på styrkan av sambandet mellan två variabler. I en korrelationsanalys 

undersöks om de variabler man undersöker med statistisk säkerhet kan ha något förhållande 

till varandra. För att en regression ska vara meningsfull så krävs det att en korrelation mellan 

variablerna finns. Därför har vi inte gjort någon regression mellan variabler där ingen 

korrelation kan hittas, utan bara redovisat korrelationsanalysen i de fallen. För att en 

korrelation eller regression ska anses vara giltig så bör p-värdet enligt en vanlig tumregel vara 

mindre än 0.05, det innebär att risken för att sambandet inte är riktigt är mindre än 5%. I 

regressionsanalyser som har ett p-värde på mindre än 0.05 är det intressanta att titta på måttet 

adjR^2 som beskriver hur stor del av variationen i den beroende variabeln som kan förklaras 

av den oberoende. adjR^2 befinner sig alltid mellan 0 och 1 där andelen sambandet som 

förklaras är lika stort som % av 1, dvs att om adjR^2=0.1 så kan 10% av variationen i den 

beroende variabeln förklaras och ifall adjR^2=0.5 så kan 50% förklaras (Bryman, 2011). 
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För att se huruvida densitet på försäljningsställen har ett samband med ungdomarnas folköls- 

och alkoholkonsumtion så behövde vi ta reda på antalet butiker som säljer folköl i varje 

stadsdel. Vi hämtade uppgifter om antalet butiker med tillstånd att sälja folköl som 

rapporterats i 2018 års rapporter. Eftersom ett större antal butiker också kan reflektera en 

större yta i respektive stadsdel, delade vi antalet butiker som säljer folköl med arean för varje 

stadsdel som rapporterades i Statistisk årsbok för Stockholm (2019). Vi är intresserade av det 

genomsnittliga avståndet till försäljningsställen i stadsdelen, och har valt att använda densitet 

av registrerade försäljningsställen som indikator på detta. Avstånd till försäljningsställen har i 

tidigare forskning visat sig påverka konsumtionsnivå (Young, Macdonald, Ellaway 2012). 

 

För att bestämma befolkningsdensitet tog vi antalet boende 2018 i varje stadsdel som det 

rapporterats i Socialtjänstrapporten 2018 och delade dem med arean för stadsdelarna. Genom 

att dela antalet faktiskt utförda och rapporterade tillsynsbesök i varje stadsdel med hur många 

butiker som har tillstånd att sälja folköl och tobak i respektive stadsdel så fick vi uppgifter om 

hur stor andel av stadsdelens mål som har uppnåtts för 2018. För indikatorer för 

socioekonomisk status har vi valt medelinkomst och andel med eftergymnasial utbildning i 

respektive stadsdel, båda för 2018, som hämtats från Socialtjänstrapporten 2018. I analyserna 

har vi antagit att inga större skillnader i butiksdensitet, befolkningsdensitet och våra 

indikatorer för socioekonomisk status har skett under perioden 2016 till 2018. Vi använder 

enbart data från 2018. Men för alkohol-indikatorerna använder vi data från gymnasiet åk 2 

samt grundskolan åk 9 från både 2016 och 2018. Detta på grund av svårigheter att hitta dessa 

data för 2016 men också för att, baserat på det vi vet, så borde dessa inte skilja sig mycket 

mellan 2018 och 2016.  Antalet observationer blir då 14 per årskurs och år som vi tittar på, 

dvs totalt 56. För alla korrelationsanalyser och regressioner så har programmet IBM SPSS-

Statistics 25 använts. 

 

5.3.2 Tillsynsrapporternas innehållsanalys 

 

Den metod vi använde för att analysera rapporter och se skillnader i stadsdelarnas 

tillsynsarbete var en innehållsanalys. Bryman (2018) citerar Berelson (1952) som beskriver 

innehållsanalysen som: “Innehållsanalys utgör en forskningsteknik som rör en objektiv, 

systematisk och kvantitativ beskrivning av det konkreta eller manifesta innehållet i 
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kommunikationen.” Å ena sidan är metoden kvantitativ då den ofta systematiskt och 

kvantitativt beskriver innehållet i kommunikationen. Men den kan också genomföras med ett 

kvalitativt angreppssätt i form av en tolkning av vad de systematiskt utförda kvantitativa 

beskrivningarna kan innebära. “Med kommunikationen kan menas olika saker som inlägg på 

sociala medier, minnesrunor, nyhetsprogram på TV med mera, men huvudsakligen används 

metoden i tryckta texter (Bryman 2018). Målet med analysen av tillsynsrapporter var just att 

på ett mer systematiskt sätt beskriva rapporternas innehåll för att sammanställa hur likt eller 

olikt stadsdelarna arbetar. 

 

Det är dock i sig ofta en deduktiv metod (Bryman 2018), vilket innebär att forskare brukar 

analysera texter utifrån förutbestämda kategorier. I denna studie var angreppssättet både 

induktivt och deduktivt. Först lästes rapporterna igenom på ett öppet sätt, och under den tiden 

skapades kategorier, varefter texterna lästes om och bearbetades med de skapade 

kategorierna. Vissa stadsdelar hade rapporter som beskriver nästan ingenting om det 

föregående årets arbete och dessa selekterades bort. Eftersom tillsynsarbete handlar mycket 

om tillsynsbesök på varje butik samt kontrollköp så skapades dessa kategorier tidigt i 

analysprocessen. Vidare under läsningens gång av flera rapporter uppmärksammade vi att en 

hel del rapporter skriver om antalet försäljningsställen, antal som säljer folköl, antal som 

säljer tobak, och annat. Vi gjorde en tabell med horisontell rad för olika kategorier och under 

läsningens gång lades flera kategorier till. På vertikal rad stod stadsdelarna och årtalet på 

rapporten. Under läsningen användes tabellen för att kryssa i om en stadsdel har skrivit om en 

kategori eller inte. Kategorierna blev flera under läsningens gång, och därför gjordes en 

kontrolläsning. Sedan efter att tabellen var färdig, tog vi bort några teman som inte förekom i 

lika stor utsträckning i rapporterna, exempelvis antal omgångar för kontrollköp, nya 

försäljningsställen, besök tillsammans med polis, m.m. 

 

De slutgiltiga kategorierna i analysen av rapporterna var sju stycken: antal försäljningsställen, 

antal ställen som säljer folköl, antal försäljningsställen som säljer e-cigaretter eller 

påfyllnadsbehållare, antal ställen som säljer tobak, antal tillsynsbesök, antal kontrollköp och 

antal försäljningar utan legitimation. Antal försäljningsställen som säljer e-cigaretter eller 

påfyllnadsbehållare togs upp inte på grund av att det var ofta förekommande men snarare 

eftersom tillsynsverksamhet har ett ansvar inför dessa sedan 2018 (SFS 2018:2088) precis 

som för tobaksvaror och folköl. 
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Dessa färdiga kategorier / teman användes för att se hur många av dessa informationspunkter 

som tillsynshandläggare skriver om i rapporterna för varje stadsdel under åren 2016–2018. 

Utifrån sammanställningen skapades en ny tabell som beskrev hur detaljerade rapporterna 

var. Tabellen visar hur många punkter av dessa, som stadsdelarna tar upp i varsin rapport 

varje år, och på så sätt hur olika rapporteringen kan se ut. Rapporterna som bara har tre 

informationspunkter av de bestämda kategorierna har markerats ljusast med ett minustecken 

vid ett “ja”, de som har enbart fyra kategorierna har markerats lite mörkare, de rapporter som 

har fem av kategorier har markerats ännu mörkare med ett “¤”, de stadsdelar som hade sex 

kategorier i sina rapporter har markerats mörkare och de rapporter som har haft sju kategorier 

har markerats svart med ett +.  Inga rapporter hade färre än tre kategorier. Slutligen valdes 

relevanta citat för att illustrera och problematisera innehållet i tillsynsrapporterna.  

5.4. Möjliga felkällor 
 

Det finns ett antal potentiella felkällor i de material vi använt oss av i uppsatsen. Angående 

måttet för uppnådda mål för tillsyn kunde vi se hur många försäljningsställen som finns i 

varje stadsdel och hur många tillsynsbesök som har gjorts i varje stadsdel. Vi kunde inte se 

hur många tillsynsbesök som skett på olika försäljningsställen, Måttet för uppnådda mål 

mäter bara hur många besök som gjorts i relation till hur många butiker som ska besökas.  

Det är därav möjligt att målet att alla butiker ska besökas inte har uppnåtts i en given stadsdel 

utan att de besökt vissa butiker flera gånger och därmed ändå i vår analys räknas som att 

målen är uppnådda. Det är också så att varje registrerat försäljningsställe ska få ett 

tillsynsbesök vid byte av ägandeförhållande, vilket då skulle vara en del av de obligatoriska 

målen för stadsdelen men det skulle i vår analys registreras som att de besökt samma ställe 

två gånger eftersom vi endast ser antalet registrerade försäljningsställen vid en given tidpunkt 

under 2018. För socioekonomisk status använder vi inkomst och utbildningsnivå - dessa bär 

vanliga indikatorer på socioekonomisk status. 

 

All data som används för analysen är heller inte insamlad vid samma tidpunkt. Majoriteten av 

det som analyseras är insamlat mellan 2016 och 2018 och en felkälla skulle kunna vara 

förändringar som skett inom det tidsspannet, dock har vi inte funnit någon anledning till att 

tro att större fel skulle uppstå på grund av detta. 
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5.5. Studiens styrkor och begränsningar 

5.5.1. Kvantitativ del 

 

Vi studerar sambandet mellan resurser (tillsynsbesök) lagda på folkölstillsyn och 

ungdomarnas alkoholkonsumtion i olika stadsdelar. Vidare studerar vi sambandet mellan 

densitet av folköls-försäljningsställen och dess samband med ungdomarnas folköls- och 

alkoholkonsumtion i olika stadsdelar. Ett starkt samband behöver inte nödvändigtvis innebära 

kausalitet. Andra faktorer som vi inte har inkluderat kan också inverka på ungdomarnas 

alkoholkonsumtion. Bland annat så vet vi inte hur ärliga alla svar på Stockholmsenkäten var, 

och hur väl det avspeglar ungdomarnas alkoholkonsumtion. Det är svårt att uttala sig om 

kausalitet gällande de samband som vi hittar då detta endast är en dataanalys och inget 

kontrollerat experiment. 

 

Studien omfattar enbart Stockholms stadsdelar så de resultat som presenteras kan inte 

generaliseras till övriga delar i landet. Studiens material beskriver hela populationen vi 

undersöker, det vill säga alla Stockholms ungdomar i årskurs 9 i högstadiet och 2 i 

gymnasiet. Resultaten vore i högre utsträckning generaliserbara om studiens ungdomar var 

från olika delar av Sverige. Det sker ett visst bortfall i Stockholmsenkäten då “Kommunala 

skolor är ålagda att delta, fristående skolor deltar frivilligt och i stor omfattning.” 

(Stockholmsenkäten 2018). Så alla i de berörda årskurserna deltar inte i enkäten eftersom 

visst bortfall från friskolor sker - svarsfrekvensen för 2018 var 73% och för 2016 78%. 

Resultaten baseras också bara på ungdomar som både bor och går i skolan i Stockholm, så 

ungdomar som bor i Stockholm men går i skola i en annan kommun bortfaller. 

 

5.5.2 Innehållsanalys av stadsdelarnas rapporter 

 

Innehållsanalysen av rapporterna har flera begränsningar. Studien ville undersöka skillnader i 

hur stadsdelarna arbetar med tillsyn och vi har använt rapporterna som ett underlag. Däremot 

är dessa underlag enbart rapporter som varje stadsdel varje år har valt att skriva. Vad de 

skriver om är snarare underlag för handläggarnas prioriteringar och inte för själva 

tillsynsarbetet i praktiken. Det talar till viss del om skillnader i huruvida stadsdelarna uppnår 

sina mål eller inte, huruvida de fokuserat på specifikt tobak i tillsynsarbetet och så vidare, 
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men många gånger har stadsdelarna inte rapporterat alls eller rapporterat kort eller om saker 

som de flesta andra stadsdelarna inte rapporterar om. Därför förklarar innehållsanalysen av 

rapporterna mer om tillsynshandläggarnas individuella prioriteringar år 2016–2018 än det 

egentliga arbetet, eller den egentliga vikten av folkölen i tillsynsarbete. Det visar till viss del 

vad som verkar vara viktigt i tillsynsarbetet generellt eller i stadsdelarna, dock ger det kanske 

enbart ett hum om det sista. 

 

Vidare var tillvägagångssättet för analysen både induktiv och deduktiv. Den induktiva 

metoden har gett utrymme för att samla information och skapa kategorier i texten utifrån 

möjligtvis egna förutfattade meningar om vad som borde vara viktigt enligt vår förståelse av 

en rapport. Med andra ord, metoden beror till en viss del på forskarens bedömning. På så sätt 

är innehållsanalysen svår att replikera med precis samma resultat. Generalisering av 

innehållsanalysen till andra delar av landet är inte möjlig. Stockholm har en unik organisering 

av stadsdelar som arbetar med tillsyn utifrån de riktlinjer som Stockholms kommun har 

angivit. Andra städer har möjligtvis liknande mönster som resultaten av analysen visar, men 

det går inte att ta för givet. 

5.6. Etiska överväganden 
 

Vi använder oss av aggregerade sekundärdata (Stockholmsenkäten 2019 (Stockholm Stad 

2018); Socialtjänstrapporten 2018 (Stockholm Stad 2019); CAN rapport 178 (2018); 

Statistisk årsbok för Stockholm 2019 (Stockholm Stad 2019)) som innebär att personer som 

har deltagit i de studier inte är identifierbara för oss som skriver denna studie, eller för någon 

som kommer att läsa denna. 

 

Angående tillsynsrapporter, skulle enskilda tillsynsansvariga i vissa stadsdelar kunna 

identifieras i och med att det oftast är en tillsynshandläggare som arbetar med tillsynen inom 

en stadsdel. Problematiskt skulle också kunna vara att vi har haft mejl-kontakt med 

stadsdelsförvaltningar i olika stadsdelar, och vi har använt Hägersten-Liljeholmens mejlsvar i 

resultatdelen i vår uppsats. Denna studie är dock en granskning av myndighetsutövning och 

man måste kunna undersöka vad nämnderna gör, inga andra uppgifter ingår i studien utöver 

en återberättelse från en av stadsdelsförvaltningens ansvariga. Vi försöker att undanhålla 
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personens exakta arbetsposition och håller både det och namnet anonymt, möjligheten för att 

identifiera personen dock tyvärr kan finnas. 

 

Tillsynsbesök bör också alltid ske i par av två från myndigheten/nämnden vilket gör att 

individuellt ansvar och utpekning blir än mindre möjligt. 

 

I Den europeiska kodexen för forskningens integritet (2018) uttrycks fyra forskningsprinciper 

vilka är: “Tillförlitlighet”, “Ärlighet”, “Respekt” och “Ansvar”. Utifrån dessa har vi resonerat 

så här i relation till vårt arbete: 

 

Vi valt att begränsa analysen av material till att endast undersöka grundläggande samband, 

det finns inte mycket tidigare forskning på området och det vore oansvarigt att göra större 

uttalanden om saker som kausalitet utifrån var forskningsläget är. Vi har i varje steg av 

studien arbetat för att resultaten ska bli tillförlitliga, men vi har också redogjort för studiens 

begränsningar.  

 

Vi har försökt vara så tydliga som möjligt i varje steg som studien innefattar, i synnerhet med 

var vi inhämtar datan ifrån. En stor del av det material som bearbetas är inte lättillgängligt för 

allmänheten och vi har därav försökt göra en så tydlig redovisning som möjligt om var 

information kommer ifrån och hur andra än oss kan själva göra för att ta del av materialet. Vi 

har till exempel markerat i referenserna alla dokument som endast kan nås genom att göra en 

begäran utifrån Tryckfrihetsförordningen. 

 

Vi har försökt förhålla oss med respekt mot dem myndigheter och nämnder vars material vi 

bearbetar och vi tar fullt ansvar för innehållet och konsekvenserna av denna uppsats. 

6. Resultat 
 

Detta avsnitt är uppdelat i fem delar. Den första delen redogör för trender för alkohol och 

folköl hos ungdomar från år 2002 till 2018. Denna del är till för att sätta resultaten i ett större 

sammanhang. Utifrån tidigare studier vet vi att socioekonomisk bakgrund kan vara en faktor 

som påverkar ungdomarnas alkoholvanor (ex. Bellis et al 2007; Hamilton, Nof, Adlaf 2009; 
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Humensky 2010) och därför är det viktigt att se hur socioekonomisk bakgrund kan se ut i de 

olika stadsdelarna. Den tredje delen redogör för mönster i ungdomarnas alkoholkonsumtion 

samt köp av folköl i dagens läge. Den fjärde delen visar resultat om tillgänglighet - först för 

densitet av detaljhandelsbutiker som säljer folköl i olika stadsdelar och sedan för resultat om 

tillsynsarbetets samband med ungdomarnas alkoholkonsumtion. Den sista, femte delen 

redogör för resultat och huvudsakliga slutsatser för analys av stadsdelarnas tillsynsrapporter. 

6.1. Trender för alkohol och folköl hos ungdomar 

från 2002 

Figur 2. Förändringar i Stockholm gällande ungdomarnas alkoholkonsumtion (deciliter ren sprit) 

jämfört med specifikt folkölsinköp. 2002–2018 (Hämtat från Stockholmsenkäten) 

 

Mängden alkohol som ungdomar konsumerar har minskat i Stockholm och resten av Sverige 

sedan 2002 (se figur 2). Om konsumtion av folköl hade minskat i samma takt som resten av 

alkoholhaltiga drycker, hade vi sett att andelen av dem som köper folköl av de som dricker 

alkohol varit konstant (alltså den nedre linjen varit rak), i diagrammet ovan kan man dock se 

att detta inte stämmer, andelen folkölsköp har minskat med mer än 90% sedan 2002. CAN för 

riksomspännande statistik för vilken typ av alkohol ungdomar dricker, bland annat folköl. 

Även om detta inte är direkt jämförbart med andelen som köper folköl så borde generella 
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trender av upp och nedgångar i båda dataseten följa samma mönster då köp av folköl och 

konsumtion av folköl bör ha hög korrelation. 

 

Figur 3. Förändringar i ungdomarnas folkölsinköp i Stockholm i jämförelse med andel folköl av all 

alkohol som ungdomar konsumerar i hela landet. 2002–2018 (Hämtat från Stockholmsenkäten & 

CAN) 

 

År 2002 köpte 30 procent av ungdomar i Stockholm, som drack alkohol, folköl. År 2002 var 

andelen av den alkohol som konsumeras som var folköl i Sverige av minderåriga cirka 18 

procent. År 2006 var andelen ungdomar i Stockholm som dricker alkohol som köpt folköl 

cirka åtta procent. Samma år var andelen av den alkohol som konsumeras som var folköl i 

Sverige av minderåriga också cirka åtta procent. Efter 2006 har andelen ungdomar som köper 

folköl, av de som dricker i Stockholm, minskat ännu mer fram till år 2018, från åtta till cirka 

fyra procent. Andelen av den alkohol som konsumeras som var folköl i Sverige av 

minderåriga har fortsatt vara på ungefär samma nivå, åtta-nio procent fram till 2018 (se figur 

3). 

 

Minskningen av konsumtion av folköl bland ungdomar i hela Sverige halverades från 2002 

till 2006, från 18 % till 9 % och har inte förändrats mycket sedan dess. Stockholm såg också 
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en stor minskning av andelen ungdomar som köper folköl under denna period men har sedan 

fortsatt minska fram till 2018. Detta tyder på att Stockholms ungdomars förhållande till folköl 

har förändrats på ett annorlunda sätt än i resten av Sverige sedan 2006. 

6.2 Socioekonomisk status 
 

Tabell 1. Redovisning av Stockholms stadsdelars medelinkomst samt andel invånare med en 

eftergymnasial utbildning år 2017 (hämtat från Socialtjänstrapporten 2018) 

Stadsdel 

16–64 år  

med högre än gymnasieutbildning, 2017. i% 

Medelinkomst 

2017 

Bromma 58 433839.5 

Enskede-Årsta-Vantör 47 319588 

Farsta 42 299946.5 

Hägersten-Liljeholmen 58 358313.5 

Hässelby-Vällingby 39 310235 

Kungsholmen 66 435493.5 

Norrmalm 66 456834.5 

Rinkeby-Kista 31 221409 

Skarpnäck 55 323605.5 

Skärholmen 34 232105 

Spånga-tensta 36 290330.5 

Södermalm 61 388890.5 

Älvsjö 52 381811 

Östermalm 67 456590 

 

Tabell 1 redovisar stadsdelarnas medelinkomst samt andel invånare med en eftergymnasial 

utbildning år 2017. Tabellen har skapats eftersom dessa faktorer (utbildning och inkomst) i 

tidigare studier har definierats som mått på socioekonomisk status (ex. Humensky 2010). 

 

De stadsdelar där ungdomar som dricker alkohol köper minst folköl (0-2%) är Kungsholmen, 

Östermalm, Norrmalm och Södermalm (se figur 5). Dessa stadsdelar har även invånare med 

högsta värden i de indikatorer som vi valt för att mäta socioekonomisk status - värdet på 
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stadsdelens medelinkomst och andel personer med eftergymnasial utbildning. Med andra ord, 

ungdomar i stadsdelar med högre socioekonomisk status verkar även dricka mindre folköl. 

 

Högst inkomst har stadsdelarna Norrmalm, Östermalm och Kungsholmen (tabell 1). Därefter 

kommer Bromma, Södermalm och Älvsjö. Stadsdelar som har högst andel personer i ålder 

16–64 med högre än gymnasial utbildning är: Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen och 

Södermalm. Hägersten-Liljeholmen och Bromma kommer därnäst. På Östermalm och 

Norrmalm, som är de stadsdelar där både högst andel personer med eftergymnasial utbildning 

bor samt att även nivån på medelinkomst är högst och att ungdomarna dricker mer alkohol 

där än i andra stadsdelar. Ungdomarna dricker ganska mycket även i Älvsjö, Södermalm, 

Kungsholmen och Bromma (figur 4). 

 

Linjär regression av ungdomars alkoholvanor och indikatorerna för socioekonomiskt status 

visar signifikanta samband, för medelinkomst i stadsdel var Beta= .420, P=.001 och 

adjR^2=.161, för procent av befolkning med eftergymnasial utbildning var Beta=.419, p= 

.001 och adjR^2=.161. Det betyder att cirka 16% procent av variationen inom ungdomars 

alkoholkonsumtion kan förklaras av antingen medelinkomst eller eftergymnasial 

utbildningsnivå i stadsdelen. Högre inkomst och högre utbildningsnivå i en given stadsdel är 

kopplat till högre alkoholkonsumtion bland stadsdelens ungdomar. 
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6.3. Ungdomarnas alkoholvanor i olika stadsdelar 

och densitet av detaljhandel 

6.3.1. Ungdomarnas generella alkoholkonsumtion 

 
Figur 4. Kartan visar mönster för alkoholkonsumtion i olika stadsdelar räknat i 100 % alkohol i 

centiliter bland årskurs 9 i högstadiet och årskurs 2 i gymnasiet (i snitt) 2018. 

 

Figur 4 visar att ungdomar konsumerar mest alkohol på Östermalm och Norrmalm. Minst 

alkohol konsumerar ungdomar i Skarpnäck, Skärholmen, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta 

och Rinkeby-Kista. 
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6.3.2. Ungdomar och folköl 

 

Figur 5. Kartan visar andelen av ungdomar som konsumerar alkohol som har köpt folköl under året, 

av ungdomar i årskurs 9 i högstadiet och årskurs 2 i gymnasiet (i snitt) 2018. 

 

Figur 5 visar att i stadsdelarna Hässelby-Liljeholmen samt Enskede-Årsta-Vantör köper 

ungdomarna mest folköl, mindre i Skarpnäck, Bromma, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. I 

Hässelby-Vällingby, Skärholmen, Älvsjö och Farsta uppger ungdomar att de köper ännu 

mindre folköl. Minst folköl köps i Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen och Södermalm - 

det vill säga, det köps minst folköl i stadsdelar där den övergripande alkoholkonsumtion och 

socioekonomisk status är som högst. 
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6.4. Tillgänglighet 

6.4.1 Densiteten av detaljhandel 

 
Figur 6. Detaljhandelsbutiker som säljer folköl per kvadratkilometer. 

 

Södermalm och Norrmalm har flest detaljhandelsbutiker per yta av stadsdelarna (se figur 6). 

Kungsholmen och Östermalm har näst flest sådana butiker, medan Hägersten-Liljeholmen 

har lägst antal. Generellt verkar närheten till närmsta försäljningsställe, eller antalet butiker 

som säljer folköl, till stor del mest höra samman med hur tätbefolkat området är. 

 

En linjär regression av densiteten på försäljningsställen mot andelen av alkoholkonsumerande 

ungdomar som köpt folköl i butik ger ett negativt samband mellan fler butiker och andel som 

köper folköl (Beta= -.267, P=.047 och adjR^2 = .054). Detta beror troligtvis till stor del på att 

Kungsholmen, Östermalm, Norrmalm och Södermalm har flest butiker men är relativt små 

till ytan och har nästintill inga ungdomar som köper folköl. Om man utesluter dessa fyra från 

analysen går sambandet svagt åt motsatt håll men saknar signifikans (Beta = .08,  P = .621), 

till viss det troligtvis på grund av färre observationer. När man gör samma regression på 
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densiteten på försäljningsställen mot andelen av alkoholkonsumerande ungdomar som köpt 

folköl i butik och kontrollerar för en av indikatorerna för socioekonomiskt status så får man 

Beta = -.204, P = .215 och adjR^2 =.044. Sambandet försvagas inte mycket men saknar 

signifikans eftersom P> 0.05. 

 

En linjär regression visar att antalet invånare per kvadratkilometer är signifikant negativt 

korrelerat med andelen ungdomar som köper folköl (Beta = -.288, P = .031 och adjR^2= .066) 

Kontrollerar man för socioekonomisk status så får man Beta = -.237, P=.154 och adjR^2= 

.053, sambandet förändras inte mycket men har saknar signifikans då P> 0.05. 

 

6.4.2 Tillsynsarbetet och folkölskonsumtion 

 

Tabell 2. antal tillsynsbesök och antal butiker som ska ha besökts under 2018. 

Stadsdel: 

Antal butiker anmälda för 

försäljning folköl eller 

tobak 

Antal 

tillsynsbesök 

utförda 

Andel uppnådda 

mål 

Bromma 60 61 1,02 

Enskede-Årsta-Vantör 90 107 1,19 

Farsta 46 51 1,11 

Hägersten-Liljeholmen 85 85 1 

Hässelby-Vällingby 57 59 1,04 

Kungsholmen 81 28 0,35 

Norrmalm 166 88 0,53 

Rinkeby-Kista 53 52 0,98 

Skarpnäck 32 35 1,09 

Skärholmen 36 37 1,03 

Spånga-tensta 38 39 1,03 

Södermalm 196 239 1,22 

Älvsjö 13 22 1,69 

Östermalm 104 82 0,79 
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Genom att dela antalet faktiskt utförda tillsynsbesök i varje stadsdel med hur många butiker 

som har tillstånd att sälja folköl och tobak i respektive stadsdel, får vi en uppgift på hur stor 

andel av stadsdelens mål som har uppnåtts för 2018, denna siffra ligger för alla stadsdelar 

under 2018 mellan 0.35 och 1.69. Vissa stadsdelar har gjort flera besök än vad som krävts av 

dem. Därefter tog vi denna indikator på uppfyllda mål och gjorde en korrelationsanalys mot 

andelen av ungdomar som köpt folköl i butik för årskurs 2 i gymnasiet samt mot årskurs 9 i 

grundskolan. En positiv Pearson korrelation hittades mellan uppnådda mål för både åk 9 

(Pearson = .387, p = .171) och gymnasiet år 2 (Pearson = .296, P = .305) och andelen som 

köpt folköl, inga av resultaten var dock signifikanta. Datan är troligtvis skev då Östermalm, 

Norrmalm och Kungsholmen har lägst andel uppnådda mål men också nästintill ingen 

minderårig som köper folköl. Däremot om man gör analysen och exkluderar Östermalm, 

Norrmalm och Kungsholmen, får man ett negativt samband men med ännu “sämre” 

signifikans, åk 9 (Pearson = -.291, P = .385) och gymnasiet år 2 (Pearson = -.034, P = .922). 

 

En korrelationsanalys på sambandet mellan andelen som köpt folköl och totala mängden 

konsumerad alkohol visar att inget samband går att urskilja (Pearson= -.040, P = .777). Om 

man exkluderar innerstaden (Kungsholmen, Norr-, Öster- och Södermalm) får man heller 

inget samband (Pearson = -.013, P = .936). I och med att ingen signifikant korrelation mellan 

tillsyn och andel som köpt folköl finns så finns det ingen anledning att göra en regression där 

vi kontrollerar för socioekonomisk status, likaså för sambandet mellan folköl och 

totalkonsumtion. 

6.5 Stadsdelarnas rapporter om tillsynsarbete: 

innehållsanalys 
 

I denna del presenterar vi resultaten från vår analys av stadsdelarnas tillsynsrapporter. Först 

avsnittet redogör kort för vilka rapporter som finns i InsynSverige och som använts i 

innehållsanalysen. Sedan redovisas en tabell (tabell 3) som förklarar hur detaljerade 

rapporterna är utifrån innehållsanalysen (i “6.5.2. Skiljer sig rapporterna åt?”). Sedan 

illustrerar delen “6.5.3. Vad säger rapporterna?” med hjälp av citat vad rapporterna 

innehåller. 
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I rapporterna för de olika stadsdelarnas tillsynsarbete förekommer det en stor variation i val 

av vilken information som tas upp. Det är vanligt att rapportera om försäljningsställen samt 

kontrollköp, men det är stor variation i hur detaljerade stadsdelar är kring att specificera vad 

försäljningsställen säljer samt vad kontrollköp har utförts för (tobak/folköl/läkemedel). Det är 

sällan som rapporterna har mycket detaljerad information, exempelvis både om hur många 

försäljningsställen stadsdelar har, hur många tillsynsbesök det har gjorts och huruvida det har 

gjorts på alla försäljningsställen, eller på vilka försäljningsställen och hur många gånger per 

försäljningsställe. Det framgår dock i några av rapporterna som har tillsynsprotokoll 

bifogade. 

 

6.5.1. Vilka rapporter finns det? 

 

Under åren 2016–2018 hade 9 av 14 stadsdelar lagt sina tillsynsrapporter eller planer med 

redovisning för det föregående året i InsynSverige. Av de stadsdelar som tabellen nedan 

(tabell 3) inte innefattar fanns några stadsdelar som har lagt upp dokument med tillsynsplaner 

men inte för alla de tre år, och som inte i lika stor utsträckning redovisade för det förgångna 

årets tillsyn. Dessa var Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Hägersten-Liljeholmen och Hässelby-

Vällingby. Bromma har inte lagt upp sina rapporter alls i InsynSverige under år 2016–2018. 

Stadsdelar som redovisade för både år 2016, 2017 och 2018 var Älvsjö, Östermalm, 

Kungsholmen, Norrmalm, Skarpnäck och Farsta - antingen i rapporter/redovisningar eller 

planer. 

 

6.5.2. Skiljer sig rapporterna åt? 

 

Tabell 3 har skapats i syfte för att se hur tillsynsarbete kan skilja sig åt i de olika stadsdelarna. 

Det som tabellen visar är hur utförliga rapporterna är när det handlar om mängden 

informationspunkter som vi har valt att leta efter i rapporterna. Informationspunkter vi har 

använt i innehållsanalysen var: antal försäljningsställen, antal ställen som säljer folköl, antal 

försäljningsställen som säljer e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare, antal ställen som säljer 

tobak, antal tillsynsbesök, antal kontrollköp och antal försäljningar utan legitimation. 
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Där det står ett “-” betyder det att stadsdelens tillsynsrapport inte har hittats i InsynSverige, 

och om stadsdelarna har en rapport kan vi inte uttala oss om hur detaljerad den är. De 

rapporter som var mer kortfattade och innehade tre av de informationspunkter som letades 

efter markerades ljust med “ja - ”, mörkare markerades stadsdelarna som hade fyra av de 

informationspunkter som vi sökte efter, mörkare med “ja ¤” markerades stadsdelarna med 

fem informationspunkter. Mörkare grått markerades stadsdelarna med sex och svart “ja +” 

markerades de rapporter med sju informationspunkter. 

 

Tabell 3. Redovisning/rapporter av tillsyn av folköl och tobak 2018, 2017, 2016. 

 

*Dessa sköts av Östermalms tillsynsansvariga sedan 2017 

mycket utförligt + 

utförligt 

medelmåttigt ¤ 

svagt detaljerat 

kortfattad - 
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6.5.3. Vad säger rapporterna? 

Som tidigare nämnts, “säger” rapporterna lite olika saker. Det vanligaste att skriva om är 

dock allmän information om gällande lag samt hur tillsynsbesök går till. De citat som 

redovisas för nedan redogör för viss intressant information som innehållsanalysen bidrog till.  

 

Tillsynsarbetet i samarbete mellan stadsdelarna 

Tillsynsarbetet är organiserat i olika stadsdelar, däremot så framgår det av mejlsvar och vissa 

rapporter att tillsynsarbetet inte är helt självständigt per stadsdel.  Av exempelvis Östermalms 

rapporter framkommer att Kungsholmen, Norrmalm samt Östermalm arbetar med tillsyn 

tillsammans. Östermalm skriver (2018) att: 

 

“Sedan den 1 mars 2017 ansvarar preventionsenheten på Östermalms stadsdelsförvaltning 

över tillsynsuppdraget för Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsnämnder.” 

 

Utifrån mejlsvar från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning framgick det att fram till 

slutet av sommaren hade stadsdelen en heltidsanställd som utförde tillsyn både i Hägersten-

Liljeholmen och tre andra stadsdelsområden som köpte tjänsten av dem. Vidare framgick det 

att för närvarande har stadsdelen ingen anställd med ansvar för tillsyn (Hägersten-

Liljeholmen, personlig kommunikation, 8 november 2019), samt att diskussionen har 

påbörjats om vidare samarbete för år 2020 (Hägersten-Liljeholmen, personlig 

kommunikation, 12 november 2019).  

 

Det kan vara flera stadsdelar som samarbetar men det vet vi inte om. 

Lag, tillvägagångssättet av tillsyn och prioriteringar 

Rapporterna skriver ofta om allmän information inte kopplad för det särskilda årets faktiskt 

utförda tillsynsarbete, såsom redogörelse för tiden gällande alkohol- och tobakslag (SFS 

2010:1622, SFS 2018:2088), redogörelser för hur ett tillsynsbesök går till eller prioriteringar 

för årets tillsynsarbete och så vidare. Exempelvis Farsa (2017) skriver om kontrollköp: 

 

 “Sedan ett par år tillbaka finns återigen möjlighet att genomföra kontrollköp av tobak och 

folköl med hjälp av ungdomar som fyllt 18 år, som en kompletterande tillsynsmetod.” - 
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(Farsta 2017). Denna typ av information förekommer inte i lika stor utsträckning som lag, 

vilken istället förekommer i stor majoritet av rapporterna. 

 

Prioriteringar för tillsynsynsarbete nämns i rapporterna ofta, men när det görs så gäller det 

aldrig folkölstillsyn, och tobakstillsyn prioriteras flera gånger. Exempelvis, Södermalm 

(2016):  

 

“Inom ramen för det tobaksförebyggande projektet ”Tobaksfri innerstad” som bedrivs 

tillsammans med stadsdelsförvaltningarna på Norrmalm och Kungsholmen har under hösten 

några extra tillsynsbesök genomförts hos tobakshandlare.” - (Södermalm 2016) 

 

En stadsdel skriver så - “Det som har prioriterats är nya försäljningsställen och ställen där 

det inkommit information om att försäljning till underåriga misstänks.” - (Södermalm 2016) 

 

Stadsdelarna skriver ganska sällan om när tobak eller folkölsförsäljning upphör eller påbörjar 

inom stadsdelen, exempelvis: 

 

“Den nya ägaren till Lisebergs kiosk har upphört med försäljning av folköl.”  - Älvsjö 2016. 

Det är intresseväckande varför några prioriterar att nämna detta i rapporten medan andra inte 

anser det vara viktigt. 

Mål för tillsynsbesök 

Under år 2016–2018 har flera stadsdelar inte lyckats uppfylla tillsynsmålen (ett besök per 

försäljningsställe). Exempelvis 2018 var det fem stadsdelar som inte uppfyllde sina 

tillsynsmål, varav Kungsholmens stadsdel fick minst tillsynsbesök, enbart 27 besök av 81 

försäljningsställen. Däremot har Kungsholmen även färre ungdomar som köper folköl. De 

skriver i sin rapport att: 

 

“Prioriteten 2018 har varit att samordna enhetens tillsynsorganisation samt öka kvaliteten 

och rättssäkerheten av tillsynsarbetet genom utbildning och kompetensutveckling.” 

Kungsholmen (2018).  
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Det finns inte en tydlig förklaring för varför tillsynsarbetet inte har uppnåtts, däremot så 

framgår det att andra delar av tillsynsarbete än själva besök prioriterades. Å andra sidan så 

skrivs det inte i riktlinjerna möjlighet för val av prioriteringar över tillsynsbesök. 

 

I regel så nämner stadsdelarna om varför tillsynsmål inte uppnåddes och vad det kommer att 

göras åt. Till exempel Skarpnäck (2018):  

 

“Enligt tillsynsplanen för 2018 var målsättningen att alla anmälda butiker (33 st) skulle få 

minst ett tillsynsbesök vilket delvis uppfylldes. Fem butiker som anmälde försäljning sent på 

året besöktes inte.”   

 

Senare i rapporten skriver de även:  

 

“Dessa kommer att prioriteras under den första delen av 2019.” - Skarpnäck (2018) 

 

Även Södermalm skriver 2016 att tillsyn inte har utförts fullständigt:  

 

“På grund av handläggarskifte har förvaltningen inte haft möjlighet att genomföra alla 

tillsynsbesök under år 2016.” De skriver dock att dessa kommer att prioriteras nästa 

tillsynsår: 

 

Skarpnäck (2018) skriver att: “Alla butiker med tobaksförsäljning omfattades av kontrollköp 

under året.” 

Hur ofta görs kontrollköp av folköl? 

Rapporterna är ofta otydliga om huruvida kontrollköp av folköl utförts överhuvudtaget. Det 

är problematiskt om kontrollköp av folköl inte sker enligt riktlinjerna, särskilt om 

stadsdelarnas rapportering inte är tydliga med detta. Många stadsdelars rapporter saknar 

tydlighet. 

 

År 2018 skriver Skarpnäck om kontrollköp, och då nämner de ingenting om folköl. Så här 

skriver stadsdelsnämnden om kontrollköp: 
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“30 kontrollköp genomfördes på cigaretter under året 2018, Av de 30 kontrollköp som 

gjordes skedde försäljning i tre fall. De tre butiker som sålde under kontrollköpen 2018 

kommer att följas upp under 2019. Under 2017 gjordes 34 kontrollköp och under 2016 

gjordes 30 stycken. Förvaltningen har jobbat metodiskt med att prioritera kontrollköp vilket 

är en bidragande orsak till att det är få försäljningsställen som säljer till unga utan att 

kontrollera åldern.” - Skarpnäck (2018). Av rapporten framgår inte om kontrollköp för år 

2017 och 2016 handlade om folköl eller tobaks kontrollköp, det saknas tydlighet. 

 

Farsta skriver i plan för 2018:  

 

“Kontrollköp genomfördes under 2017 i samtliga butiker som säljer tobak i Farsta 

stadsdelsområde.”, samt “Under 2018 kommer kontrollköpen även att genomföras för 

folköl.” - Farsta (2018). Stadselsrapporten skrev inte detta som problematiskt angående brist 

på folkölstillsyn i och med att anledningen till detta inte redogjordes för. 

  

I Farstas plan för 2019 står dock återigen:  

 

“Kontrollköp genomfördes under 2018 i samtliga butiker som säljer tobak i Farsta 

stadsdelsområde.”, och “Under 2019 kommer kontrollköpen även att genomföras för folköl.” 

- Farsta (2019). Av det som framgår här kan frågan ställas: har kontrollköp för folköl gjorts 

alls under dessa år i Farsta och i så fall varför redogörs inte det för det? 

 

Folköl verkar inte vara en prioritet heller utifrån hur stadsdelarna skriver om ungdomarnas 

köpvanor. Bland annat, I tillsynsplan avseende tobak och folköl för Kungsholmen, 2017 står:  

 

“I en samlad bedömning av ungdomars alkoholvanor uppger nästan alla butiker att 

ungdomar inte efterfrågar folköl.” Ett annat exempel är: “Gällande folkölstillsynen berättar 

samtliga handlare att det är ytterst sällan som någon ung person, eller en grupp, försöker 

köpa öl utan att kunna uppvisa legitimation.” - Södermalm (2016). 
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6.5.4 Sammanfattning av innehållsanalys 

 

Angående kontrollköp var det aldrig tydligt hur många kontrollköp det har utförts på folköl 

och hur många på tobak för sig. Några rapporter redovisar att tobak var prioritet för 

kontrollköp för hela året och utförts bara på tobaksvaror, men aldrig enbart för folköl. E-

cigaretter och påfyllnadsbehållare nämns enbart i 2018 års Östermalms, Kungsholmens och 

Norrmalms rapporter när de redovisar för antal försäljningsställen. Kontrollköp för dessa 

verkar inte ha skett, om kontrollköp av påfyllnadsbehållare sker så avspeglar rapporter inte 

detta specifikt. Farsta skriver om sina planer att även inkludera folköl i nästa års kontrollköp 

trots att det i rapporten för det året inte tydligt avspeglas om det har gjorts eller inte. I övrigt 

förekommer i några stadsdelarnas rapporter kommentarer om att, enligt tidigare erfarenhet så 

köper ungdomar inte folköl. Slutsatsen är att tobak och då särskilt cigaretter verkar prioriteras 

högt i tillsynsarbetet, folköl prioriteras inte särskilt högt i tillsynsarbete och e-cigaretter samt 

påfyllnadsbehållare verkar vara nästintill osynliga i rapporterna. 

 

Vilka slutsatser kan dras med hjälp av analysen? 

● Rapporterna skrivs med avsaknad av en standardiserad mall, därför ser rapporternas 

innehåll olika ut. De i innehållet starkt varierande rapporter blir svåra att jämföra om 

man vill jämföra stadsdelarnas arbete med tillsyn. 

● Angående tillsynsarbetet har rapporterna avspeglat att tobak prioriteras mer än folköl. 

Däremot, inte i form av e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare. 

● Skillnader i tillsynsarbetet mellan olika stadsdelar verkar finnas i och med att 

stadsdelarna inte följer gemensamma prioriteringar. Däremot i hur pass hög grad det 

finns skillnader i arbetet och på vilket sätt är svårt att dra slutsatser om utifrån de 

rapporter som är tillgängliga på InsynSverige. 
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7. Slutsatser och diskussion 
 

I detta avslutande avsnitt presenterar vi först slutsatserna från studien, därefter diskuteras och 

analyseras resultaten. 

 

Från tidigare rapporter (CAN 2018) har det visats att ungdomar i Sverige dricker mindre 

alkohol jämfört med för tio år sedan. Det har också visats att typen av drycker ungdomar 

dricker har ändrats. Ungdomarna dricker mindre folköl och mer vin samt andra drycker med 

högre alkoholhalt jämfört med tio år sedan. Syftet med denna uppsats var att undersöka 

folkölets del i ungdomars alkoholvanor och vilken roll tillsynen har haft för att påverka den. 

Utifrån Holders (2006) modell kan tillsyn teoretiskt tänkas minska ungdomarnas konsumtion 

via begränsade möjligheter för ungdomar att köpa folköl.  

 

Del av syftet har varit att titta på hur ungdomarnas dryckmönster ser ut i olika stadsdelar med 

hjälp av Stockholmsenkäten, samt att kartlägga sambandet mellan ungdomarnas 

dryckmönster, densitet av försäljningsställen och uppnådda/icke uppnådda mål i 

tillsynsarbetet samt socioekonomisk status. Vidare har studien analyserat tillsynsrapporter av 

de olika stadsdelar för att fördjupa oss i likheter och skillnader i arbetssättet med tillsyn av 

särskilt folköl. 

 

7.1. Slutsatser 

7.1.1. Densitet, socioekonomisk status och ungdomarnas 

alkoholkonsumtion 

 

De områden i centrala Stockholm som hade högst indikatorer på socioekonomisk status och 

högst befolkningstäthet visade generellt minst andel ungdomar som konsumerade folköl, men 

var också generellt sämst i uppnådda mål av tillsynsbesök. Ungdomar i dessa stadsdelar hade 

mycket högre medelkonsumtion av alkohol mätt i total volym omvandlad till sprit jämfört 
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med resten av staden. En möjlig förklaring för mindre folkölskonsumtion och högre 

konsumtion av starkare drycker skulle kunna vara högre tillgänglighet till alkoholen med 

högre procenthalt. Det är dock en spekulation. 

 

En möjlig förklaring baserat på detta resultat är att hög befolkningstäthet eller/och högre 

socioekonomisk status har ett samband med högkonsumenter av alkoholprodukter som sedan 

är negativt korrelerat med konsumtion av folköl. Om detta är fallet så borde man kunna se 

liknande förändringar i andra stora städer. Om man hittade liknande mönster inom till 

exempel Göteborgs eller Malmös innerstad skulle det tala för att det observerade 

dryckesmönstret är en konsekvens av något av det som är korrelerat med av att bo centralt i 

en större stad. Detta skulle kunna förklara fördelningen mellan stadsdelarna. När man 

kontrollerar sambandet för socioekonomisk status så avtar sambandet lite men förlorar också 

signifikans. Detta kan dock bero på att datasetet är för litet och det är svårt att säga om 

sambandet försvinner eller kvarstår om man kontrollerar för socioekonomisk status baserat på 

den data vi har. 

 

7.1.2 Tillsynsarbete och ungdomarnas alkoholkonsumtion 

 

Något tydligt samband mellan det tillsynsarbete som sker mellan stadsdelar och i vilken mån 

ungdomar brukar folköl gick inte att hitta i dagens läge då folköl är en så liten del av 

ungdomars alkoholvanor inom Stockholm. Vidare forskning inom området skulle behövas för 

att etablera vad exakt som orsakat folkölets minskade relevans. Utifrån Holder (2006) borde 

man se mer tydliga korrelationer mellan konsumtion och förebyggande arbete. Andelen 

utförda tillsynsbesök av de som ska göras är en ganska bra indikator på “Actual level of 

enforcement”, och utifrån det borde då ett samband finnas med den faktiska konsumtionen. 

Tydliga samband gick dock inte finna i resultatet, detta talar för att något bakomliggande som 

Holders (2006) modell inte är lämpad för att beskriva som har drivit utvecklingen i 

Stockholm. Det ska också noteras att Holders (2006) modell innefattar viktiga delar som vi 

saknar data kring. 

 

Totalkonsumtionsmodellen beskriver att förändringar i konsumtion sprider sig i populationen 

genom att individer påverkar sitt sociala nätverk med sin egen konsumtion (Skog 1985), detta 
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skulle då kunna förklara de skarpa skillnaderna mellan stadsdelarna i vissa dryckesmönster. 

Ungdomar kan rimligtvis antas ha mer geografiskt bundna nätverk då ofta stora delar av deras 

vänner kommer från skolkamrater. Detta skulle möjligen kunna förklara den skarpa 

skillnaden i dryckesmönster mellan inre staden och de yttre stadsdelarna. 

 

7.1.3 Stockholms Stadsdelarnas tillsynsrapporter 

 

Innehållsanalysen av tillsynsrapporterna pekar på att folköl (i alla fall under de sista tre åren) 

inte på samma sätt prioriterats för kontrollköp som tobak. Utifrån Holders (2006) modell 

skulle detta kunna ses som en brist vad gäller alkoholpreventivt arbete. Exempelvis talade ett 

flertal av stadsdelarnas tillsynsrapporter om att, både enligt butikshandlare och tidigare 

erfarenhet, är folköl inte så populärt bland ungdomar. Rapporterna redovisar även att tobak 

särskilt prioriteras i vissa år och vissa stadsdelar men redovisar inte det för folköl.  

 

Av rapportanalysen är det tydligt att ett strukturerat sätt att rapportera om tillsynsarbete 

saknas. Stor variation i vad rapporterna beskriver förekommer. Majoriteten av rapporterna 

skriver om vissa informationspunkter, samtidigt som inte alla gör det, vissa stadsdelar skriver 

mer om information som majoriteten utesluter. Detta gör det svårt att komma åt hur 

tillsynsarbetet faktiskt ser ut. 

 

7.2. Diskussion 
 

Generellt dricker ungdomar mest alkohol i Östermalm och Norrmalm och näst mest i 

Kungsholmen, Södermalm, Älvsjö och Bromma. Studien har sett att i stadsdelar där 

ungdomar dricker mest alkohol, dricker ungdomar minst folköl. Däremot finns det inte ett 

signifikant samband mellan dessa två variabler, det vill säga ungdomarnas högre 

alkoholkonsumtion och mindre folkölskonsumtion har inget samband utan påverkas snarare 

av andra variabler. Innerstadens annorlunda dryckesmönster verkar också inte vara orsaken 

att uppnådda mål och andel ungdomar som köper folköl inte korrelerar då en 

korrelationsanalys som exkluderade innerstaden inte heller visade några tydliga samband. Det 

kan vara så att i dagens ungdomskultur är drickandet av folköl ett beteende helt frånkopplat 
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från generell alkoholkonsumtion och det ena påverkar inte det andra. Ungdomarnas 

alkoholkonsumtion är högre i de stadsdelar som enligt denna studies mått har högre 

socioekonomisk status, det vill säga högre andel invånare med eftergymnasial utbildning 

samt högre medelinkomst. Detta är i linje med vissa tidigare empiriska studier (Humensky 

2010). Det är också så att högre densitet på försäljningsställen har ett negativt samband med 

andel ungdomar som köper folköl, precis tvärtom från vad vi kunde förvänta oss från tidigare 

studier om samband mellan densitet och alkoholkonsumtion (Campbell et.al. 2009; Young, 

Macdonald, Ellaway 2012). Andel som köper folköl beror nog inte direkt på densiteten av 

försäljningsställen utan snarare att Kungsholmen, Östermalm, Norrmalm och Södermalm har 

flest butiker men är relativt små till yta och har nästintill inga ungdomar som köper folköl. 

 

Den totala konsumtionen av alkohol bland ungdomar har minskat sedan millennieskiftet 

(Svensson 2013). Anledningen till detta är inte fastslaget, men den har troligtvis inte 

påverkats av en ändring i tillgängligheten av alkohol för ungdomar - Sveriges inträde i EU 

har lett till att det är mycket lättare att få tag på alkohol från EU. Folköl är en väldigt unikt 

svensk kategorisering för alkohol som inte finns inom EU. Om en större andel av de personer 

som konsumerar alkohol har smuggelsprit som källa, och folköl inte finns som utbud i 

smuggelsprit, så skulle det kunna orsaka en minskning i andelen som brukar folköl. 

 

I Sverige generellt dricker ungdomar cirka hälften så lite folköl som år 2002. I Stockholm så 

har dock andelen som köper folköl av de ungdomar som konsumerar alkohol minskat 

betydligt mer - från att andelen har varit cirka 30 procent år 2002 till att det år 2018 var cirka 

4 %.  En möjlig förklaring är att det tillsynssystem som Stockholm tillämpat är effektivt och 

gett resultat (jfr Holder 2006), det är dock svårt att säga något definitivt om detta utifrån det 

datamaterialet som vi använde och är en konsekvens av att detta är en sekundäranalys och 

inte ett experiment. Dock visar analysen att skillnaderna mellan stadsdelarnas arbete inom 

tillsyn i mån av uppnådda/inte uppnådda mål inte är tillräckligt för att förklara skillnaderna i 

ungdomars konsumtion i dagsläget. Det är möjligt att om man analyserar material från när 

tillsyns-systemet började användas, skulle man kunna hitta effekter av tillsynsarbetet som 

gjordes då, men att effekten av det nu har nått en platå och inte längre går att se i dagsläget. 

 

Angående socioekonomisk status, det kan också vara så att ungdomar som har en högre sådan 

har bättre möjlighet att komma över smuggelsprit, eller utköpt från systembolaget. Dock 
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förklaras detta inte varför förändringen i folkölsbruk ser olika ut för Sverige i helhet och 

Stockholm, det kan vara så att tillgängligheten på smuggelsprit är kopplat till hamnar och 

avgränsningar till andras länder, vilket då skulle förklara varför bruket av folköl i Stockholm 

som har många hamnar vilka erbjuder “tax-free” kryssningar har minskat kraftigare än 

resterande Sverige. Detta skulle kunna undersökas i en senare studie. 

 

Utifrån analysen av rapporter av stadsdelarnas tillsynsarbete år 2016 - 2018 så kan vi se att 

rapporteringen ser olika ut, och delvis även att tillsynsarbete organiseras olika, exempelvis 

huruvida tobaks kontrollköp prioriteras särskilt under ett år samt när och hur många 

omgångar sker för tillsynsarbete och så vidare. Ibland uppnås målen för tillsyn, det vill säga 

ett besök per butik om året och ibland inte. Rapporterna är inte tydliga med att redogöra för 

mer detaljerade uppgifter i tillsynsarbetet och kontrollköp och det saknas en samstämmighet 

för information som “bör” rapporteras i rapporterna. Det finns ett behov för standardisering 

av rapporteringen så att uppföljningar av arbetet blir möjliga. Det är möjligt att 

tillsynsnämnderna för egen dokumentation som är av mer detaljerad art men det kan vi inte 

uttala oss om. 

 

Det har också framkommit att flertalet stadsdelsnämnder gör tillsynsarbetet gemensamt 

och/eller betalar en annan stadsdelsnämnd för att utföra arbetet. Det kan med detta i åtanke då 

verka som att syftet med denna decentralisering för ansvaret över tillsynsarbetet inte riktigt 

genomdrivits. Om stadsdelsnämnderna rör sig mot att frivilligt centralisera tillsynsarbetet 

kanske det vore rimligt att formellt omorganisera arbetets skötsel centralt, såsom tillsynen av 

pubverksamhet redan görs. 

 

Folköl verkar ta mindre plats än tobak i tillsynsarbetet utifrån rapporterna från år 2016–2018 

samtidigt som ungdomarnas minskad alkoholkonsumtion kännetecknas av särskild minskade 

folkölskonsumtion. På det sättet framkommer prioritering av tobak över folköl som rimligt. 

Ungdomarnas dryckesmönster för folköl ser dock olika ut i olika stadsdelar, i vissa dricker 

ungdomar mindre folköl än i andra stadsdelar. Ifall tillsynsarbetet är uppdelat i olika 

stadsdelar och ska främja nolltolerans för alkoholkonsumtion för ungdomar under 18 år, finns 

det kanske en möjlig fördel om tillsynsarbetet i de stadsdelar där ungdomar dricker mer 

folköl skulle lägga mer vikt på folkölstillsyn i form av flera kontrollköp av folköl. Däremot 

finns det en möjlighet att i de stadsdelarna är även tobakskonsumtionen högre och det kan bli 
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problematiskt att prioritera. Dagens tillsynsrapporter med hjälp av denna studie har visat sig 

vara mindre bra källa för att utvärdera det faktiska arbetet. 

 

7.3. Förslag till framtida forskning 
 

Folköl har i dagsläget i Stockholm inte en stor del i ungdomars alkoholvanor och man kan 

därav tycka att det inte behövs forskning på området, dock skulle det därav kunna vara 

kunskapsgivande om en framtida studie kunde etablera den exakta anledningen till detta. I 

synnerhet om varför Stockholms nedåtgående trend för folköl har fortsatt sedan 2006 medan 

nedgången i resten av Sverige avstannade 2006. I och med att den exakta anledningen inte än 

är känd så kan vi bara spekulera, men det är möjligt att denna kunskap skulle kunna leda till 

förebyggande metoder som kan appliceras på andra typer av alkohol som fortfarande 

konsumeras av ungdomar till större utsträckning. I och med att Stockholm inte följer samma 

mönster som resten av Sverige så är det troligt att det finns en bakomliggande faktor som 

orsakat detta, en bra start skulle vara att göra en jämförande studie där man kollar på flera 

olika kommuner. Om högre total alkoholkonsumtion hade lett till minskat bruk av folköl så 

borde man se en ökning i brukandet av folköl som resultat av den nedåtgående trenden i 

totalkonsumtion. Dock så sker det motsatta och folkölsbruk minskar kraftigare än annan 

alkohol i Stockholm. En annan möjlig förklaring till det är att tillgängligheten på annan typ 

av alkohol har ökat vilket skulle förklara hur andelen folköl minskat så markant. Ett första 

steg skulle kunna vara en studie som undersöker om detta skett endast i Stockholm eller om 

detta är något som skett i andra större städer, en översikt av trender i ungdomars alkohol- och 

folkölskonsumtion för Göteborg och Malmö vore ett bra ställe att börja på. 

 

Angående tillsynsarbete och skillnader stadsdelar emellan samt prioriteringar, vore det 

intressant med en studie som behandlar prioriteringar om folköl och tobak med hjälp av 

tillsynshandläggarnas perspektiv. 

 

I utförandet av denna studie framgår det att denna metod av kvantitativ analys på 

tillsynsrapporter skulle vara mera lämpad för en översikt av tillsynen på tobak inom 

stadsdelarna. Tobaksförsäljning till minderåriga arbetas mer aktivt till och fokus inom 

nämnderna ligger väldigt tydligt där, materialet som vi bearbetat har i helhet varit mer lämpat 
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för en analys av tobakstillsyn. Minderårigas brukande av tobak verkar också fortfarande 

anses vara ett problem i större utsträckning än folköl. 
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Bilaga 1: Lista över insamlade rapporter för tillsyn av folköl och tobak från 

www.insynsverige.se 

 

Enskede-Årsta-Vantör: 

“Tillsyn av tobak och folköl under 2017 samt tillsynsplan för 2018” Dnr 1.3.1.-103/2018, 

2018-01-07 

“Tillsynsplan för försäljning av folköl och tobak 2019” Dnr 1.3.1.-172/2019, 2019-02-11 

“Tillsynsrapport för tobak och folköl 2018 samt tillsynsplan för 2019” Dnr 1.3.1.-172/2019, 

2019-03-06 

 

Farsta: 

“Arbetsplan för tillsyn av försäljning av folköl och tobak 2019” Sida 1 (3), 2018-12-18 

“Plan för tillsyn av försäljning av folköl och tobak 2019” Dnr 1.3.1–672/2018, 2018-12-18 

“Plan för tillsyn av försäljning av folköl och tobak 2018” Dnr 1.1–776/2017, 2018-01-08 

“Plan för folköl- och tobakstillsyn 2017” Dnr 1.3.1–87/2017, 2017-02-13 

“Arbetsplan för folköl- och tobakstillsyn år 2018” Sida 1 (3), 2018-01-08 

 

Hägersten-Liljeholmen: 

“Tillsyn av detaljhandel med tobak och folköl” Dnr 134-2017-1.3.1, 2017-02-08 

“Plan för folköls och tobakstillsyn i Hägersten- Liljeholmen 2016”, 2016-04-01 

“Plan för folköls- och tobakstillsyn i Hägersten- Liljeholmen 2017”, 2017-02-08 

 

Hässelby-Vällingby: 

“Tillsynsplan för försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 

2019”, (hämtad 2019-11-13) 

“Tillsynsplan för folköl och tobaksförsäljning 2017 och tillhörande delegationsordning” Dnr 

1.3.1-050 -2017, 2017-02-07 

“Tillsynsplan för försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 

2018”, (hämtad 2019-11-13) 

 

 

 

http://www.insynsverige.se/
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Kungsholmen: 

“Tillsynsplan för tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 2019 

Kungsholmens stadsdelsområde” (hämtad 2019-11-06) 

“Redovisning av tillsyn avseende försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare 2018 samt tillsynsplan 2019” Dnr 1.1-077-2019, 2019-02-06 

“Verksamhetsplan 2018 för Preventionsenheten” Dnr: 2017–717.1.1., 2018-01-12 

“Tillsynsplan avseende tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare” Dnr 

1.1.-059-2018, 2018-02-05 

“Tillsynsplan avseende tobak och folköl för Kungsholmen” Dnr 1.3.1.-070-2017, 2017-02-20 

“Halvårsrapport avseende tillsyn tobak folköl Kungsholmen 2016-01-01 till 2016-06-30” 

Sida 1 (3), 2016-07-28 

 

Norrmalm: 

“Norrmalms stadsdelsnämnds tillsynsplan avseende tobak och folköl 2016” Dnr 1.3.1.-

126/2016, 2016-05-04 

“Norrmalms stadsdelsnämnds tillsynsplan avseende tobak och folköl 2017” Dnr 2017/87–

1.3.1, 2017-02-27 

“Tillsynsplan avseende tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare” Dnr 

2018/65–1.3.1., 2018-02-05 

“Tillsynsplan för tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 2019 

Norrmalms stadsdelsområde” (hämtad 2019-11-13) 

“Redovisning av tillsyn gällande försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare 2018 samt tillsynsplan 2019” Dnr 2019/68–1.3.1., 2018-02-05 

 

Rinkeby-kista: 

“Aktivitetsplan för tillsynsarbete av tobak, folköl, elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare 2019”, (hämtad 2019-11-13) 

“Tillsyn av försäljning av folköl och tobak” Dnr 1.3.1.-141-2017, 2017-06-04 

 

Skarpnäck: 

“Tillsyn för försäljning av tobak, folköl samt elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare” Dnr: 1.3.1.-119/2019, 2019-04-01 

“Tillsyn av tobak och folköl 2015 samt tillsynsplan 2016” Dnr 1.3.1. -463/15, 2016-01-25 
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“Tillsyn av tobak och folköl 2016 samt tillsynsplan 2017" Dnr:1.3.1.-3/17, 2017-02-02 

“Tillsyn av tobak och folköl 2017 samt tillsynsplan för 2018” Dnr: 1.3.1.– 316/17, 2018-03-

08 

“Tillsynsrapport av folköl, tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 2018”, 

2019-04-01 

 

Skärholmen: 

“Tillsynsplan för försäljning av folköl och tobak 2019”, 2019-03-11 

“Tillsynsrapport för försäljning av folköl och tobak 2018”, 2019-03-08 

“Plan 2018 gällande folköl och tobakstillsyn” Dnr 1.3.1./178–2018, 2018-03-05 

“Tillsynsplan 2017 gällande folköl och tobakstillsyn” Dnr 1.6./623–2017, 2017-07-03 

“Tillsynsplan för folköl och tobak 2017”, 2017-07-03 

“Tillsyn för försäljning av folköl och tobak” Dnr 1.3.1./206–2019, 2019-03-10 

 

Spånga-Tensta: 

“Redovisning av kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt 

återkoppling Länsrapport 2016 om tillsyn och ANDT” Dnr 1.2.5.-145/2018, 2018-03-22 

“Tillsynsplan 2019” Dnr: 1.3.1–925/2019, 2019-12-19 

“Tillsynsplan 2018”, 2018-01-12 

 

Södermalm: 

“Tillsynsplan 2018 för folköl, tobak och e-cigaretter” Dnr 130-2018-1.3.1., 2018-02-01 

“Redovisning av tobak- och folkölstillsynen 2016 och tillsynsplan 2017” Dnr 152-2017-

1.3.1., 2017-02-09 

“Tillsynsplan 2019 för folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare” Dnr 

273-2019-1.7., 2019-03-21 

 

Älvsjö: 

“Arbetsplan för folköl- och tobakstillsyn 2019”, 2018-01-11 

“Arbetsplan för folköl- och tobakstillsyn 2018”, 2018-01-11 

“Resultat av folköl- och tobakstillsyn 2018”, 2018-12-03 

“Resultat av folköl- och tobakstillsyn 2017”, 2018-01-11 

“Tillsyn av försäljning av folköl och tobak” Dnr 1.3.1.407-2018, 2019-01-21 
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“Tillsyn av försäljning av folköl och tobak” Dnr 1.3.1.7–2018, 2018-01-11 

“Tillsyn av försäljning av folköl och tobak i Älvsjö” Dnr 1.3.1.75-2017, 2017-03-08 

 

Östermalm: 

“Tillsynsplan för alkohol- & tobakstillsyn år 2016” Dnr 2016-94-1.2.1, 2016-02-13 

“Tillsynsplan för folköl- och tobakstillsyn 2017” Dnr 2017-164-1.2.1., 2017-02-28 

“Tillsynsplan för folköl- och tobakstillsyn 2018” Dnr 2018-88-1.3.1., 2018-03-15 

“Tillsynsplan för tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 2019 

Östermalms stadsdelsområde” (hämtad 2019-11-06) 

“Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2016” Dnr 2017-

164-1.2.1., 2017-02-28  

“Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2017” Dnr 2018-

88-1.3.1., 2018-03-15 

“Redovisning av tillsyn avseende försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare 2018 samt tillsynsplan 2019” Dnr 2019-54-1.2.1., 2019-02-05 
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