
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Institutionen för socialt arbete 
Socialhögskolan 
C-uppsats 
HT 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metoder i fyra olika kommuners preventiva 
arbete gällande tillgången på folköl för 

 ungdomar 
 
 
 
 
 

Av: Caroline Nilsson 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare: Lisa Skogens 



Metoder i fyra olika kommuners preventiva arbete 
gällande tillgången på folköl för ungdomar 

 
 

Av: Caroline Nilsson 
Institutionen för socialt arbete 

Socialhögskolan 
Stockholms universitet 

 
Abstrakt 
 
 
Denna undersökning handlar om hur man inom socialtjänsten arbetar alkoholpreventivt när 
det gäller folköl och ungdomar i fyra olika kommuner. Syftet var att ge exempel på metoder 
som används i det alkoholpreventiva arbetet gällande ungdomars tillgång på folköl samt att 
belysa resultaten av en provköpsstudie gjord i Värmdö kommun. 
För att nå detta syfte använde jag mig av en mixad metod. Jag hargjort kvalitativa forsknings-
intervjuer samt en kvantitativ provköpsstudie. Jag har genomfört intervjuer med personer i 
fyra olika kommuner. Resultaten från intervjuerna sorterades med metoden meningskategori-
sering, jag har även gjort en faktauppställning för att få en överskådligare bild över de meto-
der som används. Resultaten har analyserats med hjälp av alkoholpolitisk historia samt pre-
ventions och moralbegrepp. Undersökningens resultat visar att samarbete och information är 
två bärande teman i kommunernas arbete. Att bygga nätverk mellan olika berörda personer så 
som handlare och föräldrar samt mellan olika myndigheter är viktiga delar i preventionsarbe-
tet. Att informera handlaren och dess personal görs med hjälp av utskick till handlaren samt 
genom regelbundna besök. I detaljhandelsutbildningar informeras handlare och dess personal 
om det egna ansvaret samt ungdomars attityder och inställningar till alkohol.  
 
Nyckelord: prevention, ungdomar, alkohol, folköl.   
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1. Inledning 
 

I Sverige har vi en utbredd övertygelse om att unga människor bör undvika alkohol. Men det 

är ändå allmänt känt att många ungdomar trots detta har sin alkoholdebut innan de fyllt 18 år. 

Det finns för ungdomarna många olika sätt att få tag på alkohol, det finns föräldrar som köper 

alkohol till sina barn, äldre syskon och kompisar som förser ungdomar med alkohol, som sagt, 

sätten är många.  

  Inriktningen i denna studie är folkölsprevention och ungdomars konsumtion av folköl. En 50 

cl. folköl 3,5 innehåller 4 cl. 40 % starksprit, dricker man sex stycken folköl 3,5 innebär det 

att man fått i sig 24 cl. 40 % starksprit. En hel flaska vin motsvarar drygt 20 cl. Starksprit.  

  Jag har valt att intervjua alkohol- och drogsamordnare i fyra olika kommuner i Sverige för 

att ta reda på hur man arbetar med just denna fråga. Jag har även valt att göra en deskriptiv 

provköpsstudie i butikerna inom Värmdö kommun för att belysa möjligheterna för ungdomar 

under 18 år att handla folköl i en vanlig butik. 

 
1.1. Disposition 
Uppsatsen har en traditionell linjär disposition (Backman, 1998, s. 61). Efter inledningen föl-

jer syfte och frågeställningar, vidare följer ett avsnitt som beskriver den svenska alkoholpoli-

tikens framväxt. Därefter definieras ett antal begrepp gällande prevention och forskares reso-

nemang om ungdomsdrickande. I avsnittet studier och sammanställningar kring ungdoms-

drickande tar jag upp provköpsstudier det vill säga ungdomar under 18 år som försöker handla 

folköl. I metoddelen redogörs för hur studien gått till. I resultatdelen redovisas det empiriska 

materialet samt en analys i samband med att det empiriska materialet redovisas. Uppsatsen 

avslutas på traditionellt vis med en diskussion.  

 
1.2. Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att ta del av hur man inom socialtjänsten arbetar 

alkoholpreventivt när det gäller folköl och ungdomar i olika kommuner samt att praktiskt be-

lysa en av de metoder som kommunerna använder sig av. Detta bryts ner i ett huvudsyfte och 

ett undersyfte: 

- Att redovisa de metoder som används i det preventiva arbetet gällande ungdomars till-

gång till folköl i fyra utvalda kommuner. 

- Att genomföra en provköpsstudie för att därefter belysa resultaten om ungdomars möj-

lighet att få handla folköl i butiker på Värmdö. 
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1.3. Frågeställningar 
- Hur ser de metoder ut som används i preventionsarbetet gällande alkohol i allmänhet 

och folköl i synnerhet till ungdomar i de utvalda kommunerna? 

- Hur ser inställningen ut hos drogsamordnarna till dessa insatser i de utvalda kommu-

nerna? 

- Vad gav provköpsstudien för resultat? 

 

1.4. Avgränsningar 
Det finns stora mängder av forskning i ämnet ungdomar och alkohol, för att göra det hela 

greppbart har jag valt att inrikta min uppsats på det preventiva arbetet rörande ungdomar och 

folköl. 

 

 Mitt intresse för frågan väcktes under min praktik som jag gjorde på förebyggande enheten 

inom Värmdö kommun. Jag bestämde mig då för att skriva en C-uppsats om hur man arbetar 

preventivt med folköl i andra kommuner. Jag har valt att intervjua fyra personer då jag anser 

att det räcker för att uppfylla uppsatsens syfte. Jag har även valt att göra en provköpsstudie i 

butiker som säljer folköl inom  Värmdö kommun. 

 

1.5. Bakgrund 
Den svenska alkoholpolitiken har de senaste åren genomgått stora förändringar. I takt med 

den ökade individualiseringen i samhället förändras synen på individen, den svenska alkohol-

politiken följer samma utveckling. I Sverige har alkoholkonsumtionen reglerats via pris, till-

gänglighet och prevention. Abrahamson (1999) skriver i boken Alkoholkontroll i brytningstid 

att någonting har hänt och fortsätter att hända framför ögonen på oss. Det moderna väster-

ländska industrisamhället har oplanerat och utan revolutioner, med bevarade av politiska och 

ekonomiska institutioner, övergått från en epok till en annan. 

  

  Rättigheten att vara en individ har i allt högre grad efterträtts av skyldigheten att vara det. I 

dag är det mer vår skyldighet att ta hand om våra barn, sköta vår hälsa, att se till våra egna 

behov och intressen, vi får skylla oss själva om vi inte gör det. (a.a. S.10). 

 

  Under första halvan av 1800-talet var alkoholkonsumtionen i Sverige mycket högre än vad 

den är i dag. En stor del av den svenska spannmålsproduktionen kom att användas för att 
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framställa brännvin. Det finns inga tillförlitliga siffror från den här tiden, Ågren (1997) pekar 

på att uppskattningar visar att konsumtionen kan ha legat på mellan 20 och 40 liter ren alko-

hol per vuxen invånare och år. De negativa effekterna på folkhälsan var enorma. Den negativa 

utvecklingen vändes genom en kombination av upplysningsverksamhet, folkrörelseverksam-

het och konkreta restriktioner.  

 

  Den svenska alkoholpolitiken drevs från början av 1900-talet fram till 1955 mycket aktivt 

med ett strikt ransoneringssystem, motboken. Med motbokens hjälp fick man ner alkoholska-

dorna till en internationellt sett låg nivå. Konsumtionen sjönk till mellan 3 och 4 liter ren al-

kohol per vuxen svensk och år. 

 

  Ågren (a.a.) menar att arbetet med att minska alkoholskadorna i Sverige under den här tiden 

är ett unikt exempel på ett välförankrat och tvärsektoriellt folkhälsoarbete. Arbetet byggde på 

en vetenskaplig grund framför allt i form av medicinska kunskaper, engagemanget var stort 

bland det medicinska etablissemanget. 

 

  1955 slopades motboken och politiken blev mer passiv Den alkoholpolitiska inriktningen 

baserades på totalkonsumtionsmodellen. Totalkonsumtionen bygger på det faktum att alko-

holdrickande i allmänhet är en social aktivitet och att de som dricker alkohol påverkar varand-

ra ömsesidigt. Avskaffandet av motboken ledde till dramatiska ökningar av det tunga miss-

bruket, de hårdast drabbade var de som redan hade missbruksproblem. Sjukdomar som dileri-

um tremens och skrumplever kom tillbaka inom sjukvården (a.a.) 

 

  Vidare skriver Ågren (a.a.) att mellanölet infördes på 1960-talet vilket gjorde att alkoholkon-

sumtionen ökade kraftigt bland ungdomar. I mitten av 1970-talet hade konsumtionen en ny 

topp, den kraftiga ökningen av alkoholskador medförde återigen en reaktion från samhället. 

Mellanölet togs bort, lördagsstängt på systemet infördes. En mer medveten prispolitik fördes 

och informationsinsatserna förstärktes. Undersökningar visade att konsumtionen bland ung-

domar minskade kraftigt . 

 

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlemmar i EU, vi ingick då gemenskap med länder som 

har helt andra förhållningssätt till alkohol än vad vi har i Sverige. Leifman (i Andréasson 

2002, s.29) menar att det i flera EU-länder inte finns någon alkoholpolitik i svensk mening. 

Alkoholkonsumtion och alkoholproblem har i alla fall inte hittills definierats utifrån folkhäl-
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soperspektiv. Den traditionella svenska alkoholpolitiken med höga priser och låg tillgänglig-

het har utsatts för stora påfrestningar, de förändringar som skett och som håller på att ske är 

de mest omfattande sedan motboken avskaffades 1955. 

 

  Abrahamson (1999) skriver att från 1980-talets inledning till mitten av 1990-talet kan en 

attitydförändring hos allmänheten iakttas till starkare stöd för en friare försäljning av alkohol. 

Den liberalare synen på alkohol som vi har i Sverige startade redan innan vårt medlemskap i 

EU, men inträdet har hjälpt till att snabba på den processen. Alkoholpolitiska frågor har inom 

EU blivit juridiska frågor. Abrahamson (a.a.) menar att det som tidigare beslutades inom ett 

politiskt fält, på en politisk arena nu har blivit till frågor för jurister och domstolar. De sociala 

och hälsomässiga målen för alkoholpolitiken har vartefter kommit att förlora mark. Det är en 

slående skillnad mellan de alkoholpolitiska programmen i de olika medlemsstaterna. Det vari-

erar från praktiskt taget ingen alkoholpolitik alls, till den nordiska modellen som syftar till att 

sänka den totala konsumtionen. Farenkrug (i Abrahamsson, 1999) menar att alkoholpolitik 

inte ens finns inkluderat i vokabulären i de flesta medlemsstater. 

 

  Vi har i Sverige vidgat alkoholproblemet till ett folkhälsoproblem. Men detta hälsoproblem 

står i konflikt med EU: s överordnade ambition att skapa en gemensam inre marknad, där va-

ror och tjänster skall cirkulera fritt. Europadomstolens huvudargument för att låta monopolet 

vara kvar är att det inte stör denna fria marknad, det är inte diskriminerande. Det får inte vara 

kvar för att det skyddar folkhälsan. 

 

  Den 1 januari 1995, i samband med inträdet i EU, trädde en ny alkohollag i kraft vilken in-

nebar att Vin och Sprits monopol på tillverkning och partihandel samt import och export av-

skaffades. Även monopolet gentemot restauranger och andra med serveringstillstånd upphör-

de. Von Greiff (2000) menar att detta i kombination med den ökade kritiken från allmänheten 

och efterfrågan på mer kontinentala regleringar, har satt press på ytterligare förändringar av 

den svenska alkoholpolitiken. En grupp som påverkas av detta är ungdomar, forskning har 

visat att denna grupp är känslig både för förändringar i pris och för förändringar när det gäller 

tillgänglighet (FHI 1995). Vid årsskiftet 2003/2004 fick Sverige samma regler som övriga EU 

när det gäller införsel av alkohol. Den tidigare restriktiva alkoholpolitiken som innebar höga 

priser, begränsad tillgänglighet samt ålderskontroll har tappat i legitimitet när samhället har 

fått en mer individualistisk inriktning. Abrahamsons (1999) artiklar visar moralisk legitimitet 

för sådana åtgärder kvarstår i huvudsak endast när det gäller ungdomar  
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   Moralisk legitimitet är något som Bergmark (2002) diskuterar i en artikel i Nordisk alkohol- 

och narkotika tidskrift, han menar att individualismen är i omvandling. Från dess universella 

roll till att mer ta hänsyn till egna värderingar och personliga ställningstagande, en mer njut-

ningsinriktad version. Det innebär en förändring beträffande moralens område och innebörd. 

Möjligheterna till traditionell moralisk diskurs begränsas på grund av bristen på objektiva 

referenser av vad som är meningsfull och intressant. I det här sammanhanget är det svårt att 

föra en moralisk diskurs beträffande restriktioner av individens valfrihet av livsstil och kon-

sumtion. Då moraliska principer inte längre kan reproduceras inom de sfärer som berör indi-

vidualitetens gestaltning, är det endast risken med ett visst beteende som kan uppfylla mora-

len traditionella roll (a.a. S.343). 

  

  I det alkoholpreventiva arbetet som bedrivs är den moraliska vokabulären relativt frånvaran-

de beträffande den allmänna befolkningens alkoholkonsumtion. Roizen (Roizen i Bergmark, 

a.a. S.343) menar däremot att den moraliska vokabulären kan påträffas i sammanhang som 

befattar sig med vissa ”subproblem”. Roizen (a.a.) har identifierat fyra sådana problem som 

särskilt karakteristiska för vår samtid: rattfylleri, det fetala alkoholsyndromet, (FAS), ung-

domsrickande och drickande bland kriminella. Roizen (a.a.) betonar att både rattfylleriet och 

det fetala alkoholsyndromet har andra offer än drinkaren själv. Även drickande unga kan ses 

som offer  för den omständigheten att de inte har förmågan att ännu vara ”upplysta konsu-

menter” (a.a. S.343).  

 

1.6. Begrepp 
 
1.6.1. Alkoholprevention  
Syftet med prevention är att förebygga eller begränsa problem. Detta sker bäst genom att eli-

minera eller reducera orsakerna till problemen. Prevention genomförs definitionsmässigt in-

nan problem uppstår. Preventionsvetenskapen sysslar med systematiska studier av de förhål-

landen eller faktorer som ger upphov till problem eller som kan begränsa problemen (André-

asson, 2002, s.10). 

  Preventionsteorier utnyttjar bärande koncept från många olika teorier och modeller för häl-

sobeteenden och hur dessa kan påverkas. Preventionsarbetet befinner sig i ett tidigt utveck-

lingsskede, de viktigaste teorierna  för alkoholprevention är teorin om övervägt handlande, 
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hälsouppfattningsmodellen, den sociala inlärningsteorin, egenkompetensteorin, samhällsorga-

nisation samt innovationsspridning (Lalander & Svensson i Andréasson, 2002, 10). 

 

  En uppfattning i samhället i dag är att vissa grupper har större behov av att skyddas, ungdo-

mar lyfts fram som en viktig målgrupp i preventionsarbetet. Von Greiff (2004) pekar på det 

svåra i att formulera förebyggande insatser med utgångspunkt i traditionella mönster och utan 

krav på effekt, när kraven på vetenskaplighet ökar. Det finns ett behov av att utvärdera och 

sammanställa de insatser som görs idag. 

 

  Bergmark (2004) och Mäkele (1983) menar att preventionsarbetet gått från att vara en folk-

rörelsens kamp mot alkohol, till att vara en tjänstemannaledd nykterhetsrörelse med gamla 

traditioner och värderingar vars arbete bedrivs i en förändrad rationell värld där individens 

preferenser och upplevelser är centrala. 

 

1.6.2. Forskares resonemang kring ungdomsdrickande  
Babor (2003) skriver att informations och utbildningsprogram riktade till ungdomar med syfte 

att minska alkohol- och narkotika konsumtionen inte visar sig vara speciellt effektiva. Många 

av programmen har inte utvärderats, de få som utvärderats visar på en liten effekt när det gäll-

er alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem. 

 

  Lilja och Larsson (2003) menar att ett problem med alkohol- och drogpreventiva program 

riktade till ungdomar är att de måste vara åldersspecifika. Ett program som kan minska alko-

hol- eller drogbruket för en åldersgrupp kan uppmuntra bruket om det används i en annan 

åldersgrupp. 

  

  Lindström och Svensson (1998) har studerat effekterna av VÅGA programmet som är ett 

program riktat till ungdomar i årskurs 7 som används på skolor runt om i Sverige. De har fun-

nit att studenter som deltagit i programmet inte visar på en negativare attityd till alkohol än 

ungdomar som inte deltagit i programmet.  

  När det gäller alkohol och narkotika finns det ett slags generella normer, som gäller för de 

flesta samhällsmedborgarna. Dessa normer lär vi oss i samvaro med andra, och efter hand blir 

de självklara. 
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Synen på grupptryck skiljer sig en del i litteraturen. Antingen tenderar man att tro på att man 

socialiseras in i en gemenskap där påtryckningar från vänner gör att alkoholbruket ökar, eller 

så anser man att ungdomarna väljer umgänge utefter sitt eget beteende. 

  

  Viktiga aktörer när det gäller preventionsarbete och inställning till alkohol är idrottsrörelsen, 

arbetarrörelsen, kyrkor/samfund samt nykterhetsrörelsen. Trotts att dessa har tappat mycket 

av sin ställning menar von Greiff (2004) att det finns spår kvar uttryckta i värden, normer och 

strukturer. De finns kvar även fast orsakerna till att de uppstod inte längre finns eller inte ut-

trycks på samma sätt eller i samma situationer som tidigare samt att metoderna inte längre är 

aktuella. Dessa organisationer har varit med och skapat några av de grundläggande generella 

normer som gäller i vårt samhälle i dag (a.a.). 

 

  Lilja och Larsson (2003) tar upp frågan om grupptryck bland ungdomar, frågan om grupp-

tryck som förklaring till alkohol- och drogmissbruk har varit föremål för en betydande veten-

skaplig debatt. De menar att det rör sig om ett selektionsfenomen vilket innebär att likheten 

uppstår genom att ungdomar söker sig till kamrater med liknande alkohol- och drogvanor. 

Den synen innebär att grupptryck har en betydligt mindre roll än man tidigare ofta hävdat. I 

den grupp som ungdomarna tillhör etableras det normer för alkohol- och drogbruk. Lilja och 

Larsson (a.a.) menar vidare att det är viktigt att förstå hur normerna för alkohol- och drogbruk 

är kopplade till andra delar av den lokala kulturen. Det gäller även att förstå hur ungdomar 

tänker och känner när de ställs inför situationer där alkohol och droger förekommer. Det går 

inte att utveckla ett standardprogram som kan användas överallt. Lilja och Larson menar att 

det är svårt att argumentera för ett avståndstagande från alkohol bland halvvuxna ungdomar 

mellan 16 – 18 år. För att öka legitimiteten bör alkohol- och drogpreventiva program utveck-

las i samarbete med ungdomsgrupper. Kommunikationen med ungdomarna förutsätter kun-

skaper och förståelse av ungdomarnas föreställningar och värderingar. Det är inte helt säkert 

att vuxenvärldsperspektivet är något som ungdomarna accepterar. 

  

  Lalander och Svensson (2002) stöder detta och man menar att istället för att umgås med fa-

miljen träffar ungdomarna sina kamrater och bygger tillsammans med dem upp önskvärda 

identiteter. De påpekar att det är viktigt när man diskuterar normer att se att de inte är oförän-

derliga, de modifieras och förändras i takt med förändringar i samhället och i våra kultur-

mönster. 
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  Lallander och Svensson (a.a.) drar slutsatsen att de normer som påverkar en människa inte är 

entydiga eller lätta att förhålla sig till, ungas livsvillkor präglas av ambivalens i den existenti-

ellt mycket utmanande period av livet vi satt ungdomsetiketten på. I övergången mellan olika 

livssamanhangm t.ex. mellan barndom och ungdom, ställs ungdomar inför motstridiga och 

ofta diffusa normsystem. De hävdar vidare att den bästa preventionen mot rusmedelsanvän-

dande är den som inte kallas prevention. Det handlar i stället om att få ungdomar att känna sig 

delaktiga, bekräftade och respekterade. Det handlar om att göra ungdomar delaktiga, att ta 

tillvara deras vilja att med egna tankar, idéer och handlingar sätta avtryck i den värld vi lever. 

Om de ej känner sig delaktiga skapas mikrokulturer där de kompenserar bristen på delaktig-

het. 

 

  Det gäller, menar Scheff (i Andréasson, 2002), för de vuxna att se och lyssna på ungdomar-

na. Att inte göra det är det samma som att inte bekräfta dem. Möten som präglas av ömsesidig 

stolthet stärker de sociala banden vilket minskar risken för problem utveckling. Om de vuxna 

för ett krig mot ungdomars rusmedelsvanor ökar generationsklyftan, för vissa kan rusmedel 

då bli ännu mer begärligt. Om vuxna möter ungdomar som människor värda respekt, är det 

möjligt att ungdomarna lyssnar på vad de vuxna har att säga   

 

2. Studier och sammanställningar kring ungdomsdrickande 
 

Forskningen inom området ungdomar och alkohol är stort, jag har valt att fokusera den tidiga-

re forskningen på en studie gjord av FHI, Statens folkhälsoinstitut, som på ett bra sätt beskri-

ver vad provköp är, dess syfte och mening. Uppdraget, som FHI har fått i och med ett reger-

ingsbeslut den 19 december 2002, innebär att Statens folkhälsoinstitut närmare skall följa 

folkölsförsäljningens utveckling när det gäller ungdomar och utvärdera tillämpningen och 

effekterna av alkohollagens bestämmelser när det gäller folköl. 

   

2.1. Provköpsstudier 
Provköp kan inom alkoholområdet till exempel genomföras som en del av den ”egentillsyn” 

som butiker måste ha om de ska få sälja T.ex. folköl. Den kan då genomföras som ett kom-

munalt projekt i samverkan mellan handel och tillsynsmyndighet, det kan även användas som 

ett kontrollinstrument i den kommunala tillsynen. Det kan även användas för att åskådliggöra 

utvecklingen av efterlevnaden av lagstiftningen, de utförs då av frivilligorganisationer som till 

exempel UNF, ungdomens nykterhets förbund. Provköp som metod har även genomförts 
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inom andra områden för att följa hur åldersgränser efterlevs, till exempel i flera studier på 

tobaksområdet. I Finland har den bl. A. använts för att studera implementeringen av bestäm-

melser om förbud för tobaks- och alkoholförsäljning till underåriga. Provköp innebär i kom-

munal regi att en person som fyllt 18 år men som vid en bedömning anses se yngre ut, försö-

ker att handla folköl. När UNF eller media gör provköp använder de sig av personer under 18, 

kommuner får ej använda omyndiga i provköp då det ses som en brottsprovokation. Metoder-

na är de samma, vid varje avslutat köp förs ett protokoll i med diverse frågor, en vuxen person 

är alltid med ungdomarna. 

   

  FHI, statens folkhälsoinstitut har i en studie gällande folkölförsäljningens utveckling när det 

gäller ungdomar, fått kännedom om att det mellan åren 1996 – 2004 genomförts närmare 

3000 provköp av folköl i Sverige. Metoden som sådan har använts av ett flertal organisatio-

ner, några kommuner, som en del av ett större projekt samt av någon lokaltidning. Syftet med 

studierna har skiftat men de flesta avsåg att studera hur väl alkohollagens bestämmelser om 

åldersgränser efterlevs och hur ofta ungdomars ålder kontrolleras vid inköp av folköl. Ett syf-

te kan också vara att utveckla en metod för att mäta effekter av nya eller ändrade bestämmel-

ser på området, eller via uppmärksamhet i media skapa debatt. 

 

  Tillvägagångssätten och genomförandet skiljer sig åt markant. Det finns inte några generella 

rekommendationer att tillgå, gemensamt är dock att efterlevnaden av åldersgränser kontrolle-

ras. Utöver det kontrolleras allt i från kvitton till förekomsten av dekaler. 

 

  Man kan reflektera över metoden som sådan, efter som den innebär svårigheter, både av 

rättssäkerhetsskäl och den provokativa åtgärd som ett provköp kan innebära, se bland annat 

ett uttalande från JO från 1996 (1996-12-11, dnr 3553-1996). Att arbeta med den här metoden 

innebär att det ställs stora krav på att de ungdomar som medverkar agerar enligt den utbild-

ning och information de fått. Urvalet har av metodologiska skäl mycket stor betydelse, vilken 

ålder bedöms de ungdomar ha som ska medverka samt ett representativt urval av detaljhan-

delsställen. Detta är viktigt när man ska tolka resultaten, göra jämförelser med tidigare och 

andra studier samt jämförelser mellan regioner i landet. 

  

  FHI:s (2004) studie belyser ett flertal undersökningar om försäljning av folköl som har ge-

nomförts, alla har visat att handeln inte klarar ålderskontrollerna tillfredställande. Detta talar 

för att tillsynen är otillräcklig, tillgängligheten till folköl är med alla mått mätt god för under-

12 



åriga. Studierna visar att så många som 60-80 % av ungdomarna får handla folköl utan att 

visa legitimation. 

  

  FHI (a.a) menar att metoden och förfarandet bör stramas upp, framför allt av rättssäkerhets-

skäl men också för att studierna ska kunna genomföras på likartat sätt för att överhuvudtaget 

få mer jämförbara resultat. Ytterligare ett steg skulle kunna vara att kravet på egentillsynspro-

gram i alkohollagen också skulle innefatta egenkontroll i form av provköp. För att ytterligare 

förbättra efterlevnaden av bestämmelser om åldersgränser bör ett mål vara att kontroll av legi-

timation ska ske regelmässigt när ungdomar försöker köpa folköl. 

 

3. Metod 
 
3.1. Studiens vetenskapliga position 
Studiens är baserad på informantintervjuer och är enligt Esaiasson (2003) en samtalsintervju-

undersökning, det är med andra ord inte personerna som är intressanta utan de olika uppfatt-

ningar och tankekategorier som personerna ger uttryck för som står i centrum. Studien är de-

skriptiv och har under intervjufasen ett hermeneutiskt förhållningssätt. Det hermeneutiska 

förhållningssättet innebär enligt Kvale (1997) att man måste lyssna aktivt för att kunna göra 

nya tolkningar. Målet med studien är att fånga in och kartlägga de uppfattningar som finns i 

det preventiva arbetet gällande ungdomar och alkohol i allmänhet och folköl i synnerhet. 

 

3.2. Förförståelse 
Ruth (1991) skriver att traditionen inom den kvalitativa forskningen är att den empiriska 

forskningsprocessen börjar genom forskarens förförståelse av fenomenet som ska studeras 

och att denna utgångspunkt är viktigare än själva metoden. Den förförståelse som jag hade om 

de preventiva metoder riktade mot ungdomar gällande alkohol och folköl hade jag med mig 

från en av de två praktikperioderna under utbildningens på socialhögskolan. Jag praktiserade 

på förebyggande enheten inom Värmdö kommun, där kom jag i kontakt med det arbete som 

kommunen tillsammans med de detaljhandlare i kommunen som säljer folköl bedriver för att 

minimera försäljningen av folköl till ungdomar under 18 år. 

 

  Jag har sedan länge ett intresse för förebyggande arbete i allmänhet men med ungdomar i 

synnerhet. Det som jag på senare tid reflekterat över är de indragningar som görs inom barn-
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omsorg, skola och den fritidsverksamhet som finns för barn och ungdomar. Ett exempel på 

det är nedläggningar av ungdomsgårdar och andra aktiviteter som minskar risken för att ung-

domar ska hamna utanför samhället.  

 

  I mitt sökande efter kunskap i ämnet folkölsprevention fann jag att det var nära samman-

kopplat med det alkoholpreventiva arbete riktat till ungdomar som bedrivs i kommunerna runt 

om i Sverige. Det arbete som är specifikt riktat mot folköl är det som kommunerna är tvungna 

att enligt lagen om tillsyn (1994:1738, 8 kap. 1§ tredje stycket) genomföra, det är en kontroll 

som vanligtvis ligger på tillståndshandläggaren i varje kommun. Jag har därför fått grunda 

min studie på alkoholprevention riktat till ungdomar under 18 år, i detta har jag försökt att 

skilja ut det arbete som riktar sig mot folköl. 

 

3.3. Val av forskningsmetod 
Mot bakgrund av studiens syfte och frågeställningar har jag valt en så kallad mixad metod 

med tyngdpunkt på det kvalitativa. De intervjuer jag genomfört är informantintervjuer, Esai-

asson (2003) menar att informantintervjuer används för att forskaren ska kunna ge den bästa 

möjliga skildringen av ett händelseförlopp. De olika informanterna bidrar med delvis olika 

bitar till det komplicerade pussel som forskaren har att lägga. Vid en informantundersökning 

används den information som framkommer vid intervjuerna som källor, vilket innebär att den 

kan granskas och prövas utifrån källkritiska principer.  

 

  Den kvantitativa delen i uppsatsen är en provköpsstudie som genomförts i 16 butiker som 

säljer folköl i Värmdö kommun. Enligt Backman (1998) kallas metoder som utmynnar i nu-

meriska observationer eller som kan transformeras till sådana för kvantitativ metod. Jag har 

valt att med ord redovisa de kvantitativa data som jag fått fram för att på det sättet skapa en 

bild av de frågeformulär som fylldes i när provköpsstudien genomfördes.   

 

3.4. Urval 
 
3.4.1. Urvalsförfarande 
Det urval som jag gjort kan enligt Ruth (1991) benämnas som ett strategiskt urval. Jag fick 

via alkohol- och drogsamordnaren i Värmdö kommun en del telefonnummer till personer som 

på olika sätt arbetade aktivt med att minska tillgängligheten på folköl till ungdomar under 18 

år. Kriterierna för att besvara uppsatsens syfte var att finna personer som arbetade aktivt i 
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kommunal regi med att minska tillgängligheten på folköl till ungdomar under 18 år. Jag gjor-

de därför ännu ett urval och fann fyra olika personer som arbetade för fem olika kommuner 

som svarade mot dessa kriterier. 

 

3.4.2. Intervjupersonerna 
En av de intervjuade är alkohol- och drogsamordnare och en är drogförebyggande samordna-

re, det är snarlika tjänster med olika namn. De andra två är anställda på projekt, en av dem 

leder ett projekt som samordnare för den förebyggande verksamheten gällande barn och ung-

domar i kommunen. Den andra leder tillsynsarbetet gällande folköl- och tobak i två kommu-

ner, 50 % i vardera kommunen. Tre av intervjupersonerna är kvinnor och en är man.  

 

3.5. Datainsamling 
 
3.5.1. Litteratursökning 
Det finns mycket litteratur om ungdomar, alkohol och prevention. Litteratur om folköl speci-

fikt är däremot inte lika lätt att finna. På internet har jag sökt studier gjorda av FHI (folkhälso-

institutet), CAN (centralförbundet för alkohol- och narkotika) samt i NAT (nordisk alkohol- 

och narkotika tidskrift), de sökord som jag använt mig av var prevention, ungdomar, folköl 

och alkohol. Via STAD:s (Stockholm förebygger alkohol- och droger) hemsida har jag fått 

värdefull information om provköpsstudier och genomförandet av dessa. 

 

  Jag har även fått tips på böcker och artiklar av min handledare, jag har då använt mig av 

LIBRIS bibliotekskatalog för att hitta den aktuella litteraturen. Förutom Socialhögskolans 

bibliotek har jag funnit litteratur på Nacka stadsbibliotek, där utbudet av böcker om svensk 

alkoholpolitik och dess historia var rikt, samt Värmdö huvudbibliotek. 

 

3.5.2. Intervjuernas genomförande 
Två av intervjuerna genomfördes i intervjupersonernas respektive rum. Dessa intervjuer spe-

lades in på en bandspelare och varje intervju tog cirka 60 minuter. De två andra intervjuerna 

gjordes via telefon då dessa personer befann sig för långt bort för att en intervju öga mot öga 

skulle kunna genomföras, även dessa intervjuer tog cirka 60 minuter. Under telefonintervju-

erna använde jag ett så kallat headset, på det sättet fick jag båda händerna fria och kunde skri-

va ner vad intervjupersonerna sade. I det hermeneutiska förhållningssättet betonas vikten av 

att lyssna vid intervjuandet. I alla fyra intervjuer använde jag mig av ett hermeneutiskt för-
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hållningssätt, det vill säga att jag lyssnade aktivt och var noga med att jag förstått vad inter-

vjupersonen menat. Var det något som var oklart ställde jag en klargörande fråga för att vara 

säker på att intervjupersonerna och jag var överens. 

  

  Intervjun utgick från intervjuguiden med dess fem teman (Se Bilaga 1). Under varje tema 

finns ett antal intervjufrågor som jag ställde till intervjupersonerna. Intervjupersonerna var i 

huvudsak informanter, men ett visst inslag av respondent frågor fans med i min intervjuguide. 

Enligt Olsson och Sörensen (2001) gav informantfrågorna svar på frågor om faktiska förhål-

landen och uppfattningar om andras åsikter och respondent frågorna gav svar om intervjuper-

sonernas egna känslor och uppfattningar.  

 

3.5.3. Provköpsstudiernas genomförande 
Jag fick genom alkohol- och drogsamordnaren i Värmdö kommun kontakt med två ungdomar 

som precis fyllt 18 år, men som vid en bedömning ansetts se yngre ut. Det är alkohol- och 

drogsamordnaren som gjort bedömningen. Studien genomfördes en fredag eftermiddag mel-

lan 17.00 och 20.00 i samtliga butiker som säljer folköl utom två på Värmdö, de var stängda. 

Ungdomarna informerades om hur de skulle gå tillväga och vad de skulle studera när de var 

inne i butiken. Ingen i butiken upplystes innan om att det skulle genomföras provköp i buti-

ken. I samband med provköpet fylldes ett protokoll i av ungdomarna som genomförde köpen. 

 

3.6. Databearbetning 
Efter varje genomförd intervju skrev jag ut den i sin helhet. När alla intervjuer var slutförda 

och utskrivna började jag att bearbeta materialet. Jag har använt mig av vad både Kvale 

(1997) och Esaiasson (2003) kallar för meningskategorisering. Redan innan intervjuerna hade 

jag bestämt fem teman som fanns med i min intervjuguide. Vid en andra grundlig genomläs-

ning av texten skrev jag ner olika teman och gjorde en mall där jag förde in de olika kommu-

nernas resultat. Jag har sammanställt den empiri inom varje kommun som faller in under en 

kategori. Denna mall visar på ett överskådligt sätt vilka metoder man använder sig av i det 

preventiva arbetet i kommunerna.  

 

  Då min studie är deskriptiv har jag gjort en beskrivande analys av min empiri och relaterat 

den till den alkoholpolitiska bakgrunden och ett antal relevanta begrepp som jag redovisat 

tidigare i studien. 
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Provköpsstudiens resultat samanställdes och tillvägagångssättet beskrevs. Resultaten analyse-

rades och relaterades till den tidigare forskning som är relevant för ämnet. 

 

3.7. Möjliga felkällor 
Ett problem som visat sig under arbetets gång är att arbetet med folköl ingår i det alkoholpre-

ventiva arbetet med ungdomar i stort. När man diskuterar preventionsarbete riktat till ungdo-

mar går det inte att applicera endast på arbetet med folköl. Jag har skiljt ut folkölsarbetet i den 

utsträckning som jag funnit möjlig. 

 

  Kvale (1997) menar att man lär sig att intervjua genom att genomföra intervjuer. Jag har 

märkt en viss skillnad i mina intervjuer. Jag har ingen anledning att betvivla intervjupersoner-

nas tillförlitlighet, vad jag däremot märkt är att min egen förmåga att intervjua förbättras vid 

varje intervju.   

 

3.8. Etiska ställningstaganden 
Informerat samtycke innebär att man informerar undersökningspersonerna om undersökning-

ens syfte och upplägg samt att undersökningspersonerna deltar frivilligt i undersökningen. De 

har även rätt att när som helst dra sig ur. (Kvale, 1997, s.107). intervjupersonerna informera-

des om uppsatsens syfte och upplägg vid första kontakten samt vid själva intervjutillfället. 

Konfidentialitet innebär inom forskningen att privata data som kan identifiera intervjuperso-

nerna inte kommer att redovisas i rapporten (a.a. s.109). I denna intervju, som är en infor-

mantintervju, är intervjupersonerna ej anonyma, jag har däremot valt att inte kalla dem vid 

namn utan använt mig av kommunernas namn i resultat- och analysdelen. Intervjupersonerna 

är medvetna om detta och har gett sitt medgivande när det gäller att använda både person- och 

kommun namn. Jag har emellertid valt bort personernas namn i resultat- och analysdelen då 

det är vad som görs i varje kommun som är intressant. 

 

3.9. Validitet och reliabilitet 
Med reliabilitet avses resultatets konsistens, det vill säga om resultaten är tillförlitliga. Med 

validitet avses om studien undersöker det som var avsett att undersökas, det vill säga om re-

sultaten är giltiga (Kvale, 1997). För att reliabiliteten och validiteten ska vara acceptabel krävs 

det noggrannhet genom hela studien. Det har jag försökt att visa genom detta kapitels metod-

genomgång, enligt Kvale (a.a.) är det nödvändigt för en läsare som vill kontrollera arbetets 
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tillförlitlighet, omtolka eller tillämpa resultaten med information om de metodiska stegen i 

undersökningen. 

   

  Enligt Esaiasson (2003) bör källkritiska regler användas regelmässigt av personer som behö-

ver kunna bedöma trovärdigheten i upplysningar som inhämtats med hjälp av informantinter-

vjuer. Jag gör den bedömningen att det inte finns någon anledning att ifrågasätta den informa-

tion som jag fått av de personer som jag intervjuat. 

 

  Jag har under arbetets gång insett svårigheten med att skilja ut det preventiva folkölsarbetet 

från det alkoholpreventiva arbetet gällande ungdomar under 18 år. Jag har därför under arbe-

tets gång fört in även det alkoholpreventiva arbetet i min studie då intervjupersonerna tende-

rar att glida in i det allmänna preventionsarbetet gällande ungdomar under 18 år.  

 

  Valet av intervjuer som metod anser jag vara ett bra val då syftet är att beskriva de metoder 

som används i det alkoholpreventiva arbetet gällande ungdomar i  olika kommuner. 

 

  Under intervjun är intersubjektiviteten mellan forskare och intervjuperson viktig för både 

reliabiliteten och validiteten. Med detta menas att forskare och intervjupersoner har förstått 

varandra. Ett sätt att nå detta är att forskaren ställer öppna frågor i intervjun, tolkar dem och 

därefter följer upp dem med frågor för att kontrollera svarens reliabilitet. Därmed är intervjun 

tolkad och validerad när bandspelaren stängs av (Kvale, 1997). Under intervjuerna tillämpade 

jag detta, jag följde upp med följdfrågor för att få korrekta svar. 

 

  Ruth (1991) menar att en av reliabilitetsfrågorna riktas mot kvaliteten i de data forskaren har 

samlat in och där bör man fråga sig om informationen är tillräcklig för att få en djupförståelse 

av fenomenet. Jag är tveksam till om den information som framkommit under mina intervjuer 

är tillräcklig för att få en djup förståelse angående de metoder som används i kommunerna. 

Jag valt ut kommuner som arbetar aktivt med folkölsfrågan men har trotts det fått en stor vari-

ation i det insamlade materialet. De intervjuades roller i de olika kommunerna skiljer sig en 

del åt, för att få en mer täckande bild av fenomenet borde ett större antal personer antagligen 

ha intervjuats. För att få en djup förståelse för fenomenet hade det varit intressant att även 

intervjua ungdomar själva och deras föräldrar samt handlare med personal. 
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3.10. Studiens begränsningar 
Efter genomförda intervjuer kan jag se att det är en begränsning att jag inte har intervjuat en 

intressegrupp till det kunde vara exempelvis handlare eller ungdomar. Varje metodval har 

sina hinder jag kan se att en så kallad metodtriangulering kunde ha varit intressant. En metod-

triangulering innebär enligt Olsson och Sörensen (2001) att man kombinerar olika insamlings- 

och bearbetningsmetoder. Det hade varit intressant att komplettera intervjuerna med att samtal 

med handlare i fokusgrupper samt att göra en enkätstudie i en högstadie skola. 

 

  En annan begränsning i studien kan vara den frånvaro av teori att göra analysen utifrån. Om 

jag hade gjort studien i dag hade jag använt mig av någon av de teorier som anses bärande 

inom preventionsvetenskapen eller någon form av utbytes teori då en del av det insamlade 

materialet skulle få en del intressanta vinklingar utifrån ett sådant perspektiv.                   

 

 
4. Redovisning samt analys av intervjuer  
 
4.1. Örnsköldsvik 
I Örnsköldsvik har man enats om ett drogpolitiskt program, programmet består av tre delar 

och vänder sig till barn, ungdomar och vuxna. IPs uppgift är att kraftsamla kring arbetet med 

ungdomar, projektet är döpt till SAMS (samverkan i samhället mot droger). Syftet med pro-

jektet är att arbeta på bred front mot ungdomar, skola och föräldrar. IP är utbildad civileko-

nom och anställd som projektledare i kommunen för att utveckla det förebyggande arbetet i 

kommunen gällande barn och ungdomar.  

 

4.2. Järfälla 
Övergripande mål i kommunen är att med tidiga insatser förebygga missbruk, kriminalitet och 

ohälsa bland barn och ungdomar. Socialnämnden har beslutat att man genom information och 

förebyggande verksamhet ska förhindra drogmissbruk och kriminalitet.  

 

  IP är alkohol- och drogsamordnare i Järfälla kommun, i arbetet ingår information och råd-

givning samt möjliggöra förebyggande insatser för barn och ungdomar i riskzonen genom 

samverkan mellan föräldrar, myndigheter, organisationer, föreningar, nätverk och andra vux-

na. IP är även med i JANTI- gruppen (Järfälla alkohol-, narkotika- och tobak informations-

grupp) som bildades 1981 för att driva opinion och bilda samverkansgrupper när det gäller 

dessa frågor. 
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4.3. Huddinge/Haninge 
Det är kommunens och polisens ansvar att genomföra tillsyn av butiker som säljer tobak och 

folköl. Kommunerna Huddinge och Haninge har tillsammans inrättat en projekttjänst vilken 

innebär att IP ska genomföra provköpskontroller för folköl och tobak. IP ska även hålla kon-

takt och informera handlare om den egentillsyn1 som butiker är skyldiga att enligt lag ha om 

de ska få sälja folköl och tobak. 

 

IP är utbildad statsvetare med pedagogik inriktning. Enligt IP är tjänsten ovanlig, i vanliga fall 

ligger denna uppgift på kommunens alkoholhandläggare, men på grund av tidsbrist inrättades 

denna projekttjänst för att begränsa tillgången på folköl och tobak till ungdomar under 18 år.  

           
4.4. Uddevalla 
Samhällekonomiska kostnaderna för alkohol är stora. I Uddevalla vill man genom ett effektivt 

och brett förankrat förebyggande arbete minska den totala alkoholkonsumtionen för att på det 

sättet få ner de totala kostnaderna.  

 

Ett alkohol- och drogpolitiskt program har antagits av hälsopolitiska rådet, det ska nu vidare 

till ungdomsfullmäktige och till kommunfullmäktige. När det är antaget kommer det att vara 

vägledande för det framtida förebyggande arbetet i kommunen. 

 

  IP arbetar som drogförebyggande samordnare, IP leder en drogförebyggande arbetsgrupp 

med representanter från socialtjänsten, barn och utbildning, kultur och fritid, primärvården, 

polisen samt folkhälsosekreteraren som är en länk till det hälsopolitiska rådet. Personerna i 

gruppen känner för ungdomar och vill göra något bra för dem, barn och ungdomar prioriteras. 

 

  Tjänsten innebär bland annat kunskapsspridning, samordning, metodutveckling, utredning 

och uppföljning. 

 
4.5. Resultatredovisning av de metoder som används i de olika 
kommunerna samt intervjupersonernas inställning till insatserna  
 
  
                                                 
1 Egentillsyn innebär att butikerna ska kontrollera sin egen verksamhet löpande med hjälp av rutiner, policys och 
protokoll. 
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 Örnsköldsvik Järfälla Huddinge/ 
Haninge 

Uddevalla 

Projekt- och 
samverkans 
grupper 

I kommunen har man 

ett antal projekt som 

vänder sig mot bland 

annat detaljhandel 

och ungdomar. 

 

I Järfälla kommun finns 
JANTI-gruppen2, det är 
en grupp som bildades 
1981 för att driva opinion 
och bilda samverkans-
grupper.  
 

IP driver inga egna pro-
jekt eller samverkans-
grupper.  

I Uddevalla har 
man en samver-
kansgrupp som 
bygger nätverk i 
anslutning till 
storhelger och 
skolavslutningar.  

Utbildning av 
handlare och 
kassapersonal 

I Örnsköldsvik har man 
en heldags utbildning 
riktad till detaljhandeln.  

I Järfälla genomför 

man tre gånger om 

året en halvdagsut-

bildning riktad till 

handlare samt perso-

nal.   

 

I Huddinge/Haninge har 
man ingen utbildning för 
detaljhandeln. 
 

I Uddevalla har 
man ingen utbild-
ning för detaljhan-
deln. 

Utvärdering Utvärdering sker av de-
taljhandelsutbildningen.  
     

Ingen påtalad utvärdering 
av utbildningen. 

  

Samarbete Man samarbetar främst 
med handlarna. 
Ett indirekt samarbete 
finns även med skolan 
och föräldrarna.   

Det hela bygger på ett 
samarbete med handlarna 
även föräldrar är viktiga 
aktörer att få med på 
banan. 

Arbetet i Haninge och 
Huddinge bygger på 
samarbete med handlarna. 
   

I Uddevalla bygger 
arbetet på samar-
bete med handlar-
na. Även ett indi-
rekt samarbete 
med föräldrar. 
      

Utskick/ 
information 

I Örnsköldsvik har man 
bjudit in till informa-
tionsmöten med berörda 
parter.  

Har sedan 1996 kontinu-
erligt gjort utskrik till 
handlare.  

Utskick görs regelbundet 
till handlarna. IP deltar 
även vid personalmöten i 
den mån som det efterfrå-
gas.  

En mängd utskick 
har gjorts till hand-
larna även utskick 
till föräldrar angå-
ende ungdomar 
och alkohol. 
   

Visa upp sig Under intervju framkom 
det inte om man besökte 
handlar i syfta att på så 
sätt etablera en kontakt. 

I Järfälla åker man regel-
bundet runt till handlare 
för att visa att man finns. 

En stor del av arbetet går 
ut på att åka runt och visa 
att kommunen tar arbetet 
med folköl på allvar.   

I Uddevalla åker 
personal från 
kommunen till 
butiker för att visa 
att man finns. 
  

Övriga meto-
der 

 I kommunen går man på 
tips och signaler.  

I Huddinge och Haninge 
efterlyser IP fler tips från 

Kommunen an-
vänder både själva 

                                                 
2 Järfälla Alkohol- Narkotika- Tobak Informationsgrupp, gruppen består av personer från den förebyggande 
verksamheten, beroendemottagningen, grundskolan, närpolisen, gymnasieskolan, samt fritid. 
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 Örnsköldsvik Järfälla Huddinge/ 
Haninge 

Uddevalla 

 Arbetar även aktivt med 
att få handlarna att se den 
egna vinsten med att inte 
sälja folköl till ungdomar. 

allmänheten.  och i samarbete 
med handeln en 
mängd olika meto-
der i det preventiva 
arbetet med folköl 
och alkohol 
        

Provköp Provköp har gjorts i 
kommunen av Örn-
sköldsviks allehanda samt 
UNF. Kommunen har 
genomfört egna provköp.  
 

I Järfälla har man valt 
bort metoden då den är 
kostsam och tar mycket 
tid. UNF har genomfört 
inköp i kommunen. 

I Huddinge och Haninge 
har provköp genomförts 
sedan december 2003.  

I Uddevalla har 
man genomfört tre 
provköp.  

Offentliga 
 provköp 

Kommunens provköp var 
inte offentliga det var 
däremot UNF:s och Örn-
sköldsviks allehandas 
provköp. 
 

UNF:s provköp var of-
fentliga. 

Provköpen är inte hemli-
ga men IP har inte gått ut 
med dem offentligt ännu.  

Provköpen är inte 
offentliga 
 

Återköp   Inom två veckor gör IP 
återköp på den öl som 
ungdomarna fått handla 
vid provköpen. 
 

 

Upplevd al-
kohol kon-
sumtion 
bland ung-
domar 

IP upplever att ungdomar 
under 18 år har en hög 
alkoholkonsumtion i 
kommunen.  
 
 
 

IP upplever att ungdo-
mars alkoholkonsumtion 
är ett problem i kommu-
nen.  

IP upplever att alkohol-
konsumtionen bland ung-
domar i kommunen är ett 
problem. 

 

Ungefär 75 % av 
ungdomarna i 
kommunen har 
drucket alkohol.  

Folköl Drogvaneundersökningen3 
visar att 52 % av pojkarna 
och 32 % av flickorna 
dricker folköl. 

IP menar att ungdomar 
åker långt för att få tag på 
öl. 

IP upplever inte att folköl 
är ett problem i kommu-
nen, handlarna ser det 
inte heller som ett pro-
blem med att ungdomar 
köper folköl. 
 

För tillfället är det 
inget stort problem 
att ungdomar 
dricker folköl. 

Kommentarer 
och önsk-
ningar röran-
de det preven-
tiva arbetet i 
kommunen 

Fokus ligger på att infor-
mation och utbildning 
samt att öka dialogen 
mellan de som berörs. 

IP önskar att utbildningen 
för handlare skulle vara 
obligatorisk för att få 
sälja folköl och tobak, 
vilket han menar att den 
är för restauranger.  

IP betonar vikten av att 
skjuta upp debutåldern 
för när ungdomar börjar 
nyttja alkohol samt att 
begränsa tillgängligheten. 

IP har en önskan 
att vuxna ska vara 
mer engagerade, 
att budskapet om 
att det är de som 
sätter ramarna och 
att det är viktigt 
med tydliga grän-
ser för att få ung-
domarna att dricka 
mindre.  

     

                                                 
3 CAN har sedan 1971 årligen genomfört undersökningar av elever i åk 9 alkohol-, narkotika-, tobaks och sniff-
nings vanor. Vart annat år genomförs undersökningen i åk 6 också. Viktigaste målsättningen är att belysa ut-
vecklingen över tid. Liknande undersökningar genomförs även av kommunerna själva.  .  
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4.6. Analys av de använda metoderna 
De redovisade resultaten kommer att analyseras med hjälp av den bakgrund och de begrepp 

som tagits upp tidigare i uppsatsen.  

 

4.6.1. Projektgrupper, utbildning och samarbete 
Alkoholkonsumtionen i Sverige är i dag en folkhälsofråga. Från början av 1900-talet och fram 

till 1955 då motboken avskaffades genomfördes ett välförankrat tvärsektoriellt folkhälsoarbe-

te i landet, i de resultat som framkommit under intervjuerna finns likheter med dåtidens arbe-

te. I Örnsköldsvik, Järfälla och Uddevalla talar man om samverkansgrupper och olika slags 

projekt och projektgrupper. De olika grupperna ser ut på olika sätt med olika kombinationer 

av människor, de professionella arbetar med att informera och utbilda ungdomar och olika 

vuxna som berörs.  Det arbete som bedrevs från början av 1900-talet och framåt var ett väl-

förankrat och tvärsektoriellt folkhälsoarbete. En viktig komponent som var till hjälp under 

den tiden var det strikta ransoneringssystem som motboken medförde. Den hjälpen finns inte 

idag, det förhållningssätt till alkohol som rådde under den tiden existerar inte längre. Abra-

hamsson (1999) menar att det är var individs skyldighet att ta hand om sig själv och sina barn 

samt se till sina behov och egna intressen. En länk till föräldrar går via skolan och de föräld-

ramöten som några av de personer som jag intervjuat deltar i. På dessa föräldramöten infor-

meras föräldrarna om alkohol- och drog situationen i kommunen och på det sättet kan föräld-

rar delta på ett aktivare sätt.  

 

  En skillnad mellan dåtidens arbete och dagens arbete är att då drevs det av det medicinska 

etablissemanget, det vill säga läkare inom sjukvården och budskapet riktades till hela landets 

befolkning. Dagens arbete är i större utsträckning riktat mot ungdomar, i Uddevalla arbetar en 

grupp med att bygga nätverk för att få ungdomar att dricka mindre i anslutning till storhelger, 

arbete är fokuserat på skolavslutningar och påsk. Von Greiff (2000) menar att en kombination 

mellan att monopolet mot restauranger upphört och att en efterfrågan från allmänheten om 

kontinentalare regler i den svenska alkoholpolitiken har fått fäste. Återstår moralisk legitimi-

tet i huvudsak endast mot åtgärder riktade till ungdomar. I kommunerna finns en mängd pro-

jekt riktade till ungdomarna och personer i deras närhet som kan vara med och påverka ung-

domarnas situation. Handlarna är till exempel med, både själva och med personal, i olika pro-

jekt som direkt eller indirekt påverkar olika ungdomars liv. JANTI-gruppen i Järfälla som 

bildades redan 1981, är ett exempel på det engagemang som finns bland vuxna runt om i 
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kommunerna. JANTI-gruppen informerar om droger och alkohol. De håller kurser och konfe-

renser samt ger tips om föreläsare mm. De genomför även den årliga drogvaneundersökning-

en4 i kommunen. 

  

  I Järfälla och Örnsköldsvik genomför man detaljhandelsutbildningar där man informerar 

personal om det egna ansvaret vid försäljning av folköl och samtalar om ungdomsperspekti-

vet, hur ungdomar bygger sin tolerans och föräldrars oro. I dessa utbildningar ingår även ett 

avsnitt där personer utifrån informerar om alkoholrelaterat våld samt avslutningsvis diskus-

sioner och dillemma frågor i ämnet. Enligt Lilja och Larsson (2003) förutsätter kommunika-

tion med ungdomar kunskaper och förståelse för ungdomarnas föreställningar och värdering-

ar. De menar vidare att ungdomar inte helt säkert accepterar vuxenvärldens perspektiv. Ge-

nom dessa utbildningar ökas kunskapen hos personalen som därmed kanske är bättre rustade 

att möta ungdomar under 18 år i kassan som försöker att handla folköl. 

  

  Babor menar att informations och utbildningsprogram riktade till ungdomar med syfte att 

minska alkohol- och narkotikakonsumtionen inte visat sig speciellt effektiva. I Örnsköldsvik 

använder man sig av program riktade till ungdomar i skolan, en stor del av dessa program är 

inte utvärderade och de få som är det visar på liten eller ingen effekt. Ett av projekten som 

används i Östersund, Steg för Steg5 är utvärderat. Effekterna av VÅGA-projektet6 är däremot 

något som Lindström och Svensson (1998) har studerat. De har funnit att studenter som delta-

git i programmet inte visat på en negativare attityd till alkohol än de ungdomar som inte del-

tagit. 

 

  Samarbete förespråkar samtliga kommuner. Det är främst samarbetet mellan handlare och 

kommunen som framträder i intervjuerna men samtliga talar även om ett samarbete med för-

äldrar. När det gäller handeln arbetar kommunerna på liknande sätt när det gäller samarbete. 

Man förväntar sig ett samarbete från butikerna sida men det är endast i Järfälla som man talar 

om att den ”egna nyttan” av att som butik inte sälja folköl till ungdomar under 18 år. I Örn-

sköldsvik förekommer det att man på föräldramöten informerar föräldrarna om vilka affärer 
                                                 
4  CAN har sedan 1971 årligen genomfört undersökningar av elever i åk 9 alkohol-, narkotika-, tobaks och sniff-
nings vanor. Vart annat år genomförs undersökningen i åk 6 också. Viktigaste målsättningen är att belysa ut-
vecklingen över tid. Liknande undersökningar genomförs även av kommunerna själva.    
5 Steg för Steg är ett familjeprogram riktat till ungdomar i åk 6 eller 7 och deras föräldrar. Steg för Steg bygger 
på erfarenheter från Iowa strength family program och är avsett att användas av grundskolan, socialtjänsten, 
behandlingshem med flera. 
6 VÅGA är ett drog och våldsförebyggande program som genomförs i grundskolan åk 7. huvudman för VÅGA 
är sedan 1997 IOGT-NTO rörelsen. 
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det är som säljer folköl och tobak till ungdomar under 18 år. Vilket på ett sätt, om butikerna 

får reda på det, är att se till den egna nyttan för handlaren. Om föräldrarna får reda på att den 

affär som de handlar i säljer folköl till deras och andra ungdomar så kanske de väljer en annan 

butik för sina inköp. Arbetet med handeln är ett kombinerat tillsynsarbete och preventionsar-

bete i kommunerna, syftet med prevention är enligt Andréasson (2002) att förebygga eller 

begränsa problem. Bästa sättet är att avlägsna eller minska orsakerna till problemet, att ta bort 

folkölen från affärerna är inte aktuellt därför arbetar man i kommunerna med att minska för-

säljning av folköl till ungdomar under 18 år. 

 

4.6.2. Information och möten med handlarna 
I samtliga kommuner anser man att det är viktigt att möta och informera handlare om folköl 

och dess inverkan på ungdomar. FHI har tagit del av ett flertal studier som genomförts och 

alla har visat att handeln inte klarar ålderskontrollerna tillfredställande. Studierna visar att så 

många som 60 – 80 % av ungdomarna får handla folköl. Samtliga kommuner är medvetna om 

att tillgängligheten på folköl är god. Att samtala med handlarna och delta i personalmöten där 

man informerar personal om bland annat deras eget ansvar är en metod som används flitigt 

bland de intervjuade kommunerna. I Örnsköldsvik samlades representanter från detaljhandeln, 

kommunen, polisen samt politiker för att informeras om handel med folköl och tobak. Detta 

möte ledde till att kommunen startade ett detaljhandelsprojekt för handlare och personal. I och 

med Sveriges inträde i EU den 1 januari 1995 trädde en ny alkohollag i kraft vilket innebar att 

Vin och Sprits monopol på tillverkning och partihandel samt import och export avskaffades. 

Kommunerna har i arbetet med att minska tillgängligheten på alkohol för ungdomar under 18 

år fått fokusera på andra åtgärder i arbetet med att begränsa tillgängligheten på folköl för ung-

domar under 18 år. Utbildning av handlare och kassapersonal är en del i tillsynsarbetet för 

handlare som säljer folköl samt det kommunala preventionsarbetet riktat till ungdomar. 

     

  Abrahamsson (1999) menar att en attitydförändring kan ses hos allmänheten, denna attityd-

förändring startade redan innan vi gick med i EU. Attitydförändringen innebär en liberalare 

syn på alkohol samt ett stöd för en friare försäljning av alkohol. För att möta denna attitydför-

ändring arbetar man aktivt med att informera och visa upp sig vilket innebär att man helt en-

kel gör som ibland annat Huddinge och Haninge man åker runt till affärerna och samtalar med 

handlare och personal. I Uddevalla delar man ut flygblad till allmänheten utanför systembola-

get, man har även visat en film angående folköl på butikernas egen informations TV och i 
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samarbete med närliggande kommuner har man sänt radioreklam i lokala radiostationer. Det 

är viktigt för kommunerna att synliggöra problemet, i Huddinge och Haninge går arbetet till 

stor del ut på att åka runt och leta upp butiker som inte har anmält att de säljer folköl eller 

tobak. Det samma gör man i Uddevalla där man samtidigt informerar om det egentillsynspro-

gram7 som butikerna är skyldiga att ha.  

 

4.6.3. Övriga metoder i folkölsarbetet          
I kommunerna finns en mängd lokala arbetsmetoder i folkölsarbetet. I Järfälla, Huddinge och 

Haninge efterfrågar man tips och signaler från allmänheten. När det kommer in tips åker man 

ut till aktuell butik med en gång och uppmanar handlaren till samtal med sin personal angåen-

de folkölsförsäljningen till ungdomar. I Uddevalla har kommunen i dialog med handeln 

kommit överens om att personer under 25 år inte får handla mer än ett flak folköl åt gången 

för att förhindra langning. I både Järfälla och Örnsköldsvik har handlare på eget initiativ satt 

upp regler för att minska försäljningen av folköl till ungdomar under 18 år. I Uddevalla hjäl-

per kommunen även handlarna att ta fram dekaler och skyltar. Både Järfälla och Uddevalla 

har tagit fram en mall som ska hjälpa handlaren att ha ett godkänt livsmedelsutbud för att få 

sälja folköl. I butiker där det inte finns tillräckligt med livsmedel i butiken finns fall i Järfälla 

där man i samråd med IP har beslutat att sluta sälja folköl. I Uddevalla kontrollerar man vilka 

sorter som säljs var, för att se vilka butiker som säljer till minderåriga eller som kan ha pro-

blem med langning. I samband med skolavslutningen ett år hade man i Uddevalla en docka i 

naturlig storlek som hette ”Lena”. ”Lena” låg utanför systembolagen i samband med skolav-

slutningen med ett antal ölburkar och en spya. ”Lena” väckte starka reaktioner hos förbipasse-

rande. Moralisk legitimitet är något som Bergmark (2002) diskuterar i en artikel i Nordisk 

alkohol och narkotika tidskrift. Han menar att individualismen är i omvandling, från att ha 

haft en mer allomfattande roll går den i riktning till att mer ta hänsyn till egna värderingar och 

personliga ställningstaganden. Om jag relaterar Bergmarks (a.a.) syn på individualismens 

omvandling till att vissa kommuner efterfrågar tips och information från allmänheten, upplevs 

det arbetet som relativt fruktlöst om inte individen tjänar något själv på att kontakta kommu-

nen och informera om butiker som inte följer alkohollagen (1994:1738) gällande försäljning 

av folköl. Bergmark (2004) och Mäkele (1983) menar att dagens preventionsarbete har gått 

från att vara en folkrörelsens kamp, till att vara en tjänstemannaledd nykterhetsrörelse med 

gamla traditioner och värderingar, vars arbete bedrivs i en förändrad rationell värld där indi-

                                                 
7 Egentillsyn innebär att butikerna ska kontrollera sin egen verksamhet löpande med hjälp av rutiner, policys och 
protokoll. 

26 



videns preferenser och upplevelser är centrala. Det arbete som bedrivs i de fyra intervjuade 

kommunerna har moraliska kopplingar till det arbete som bedrevs i Sverige i början av 1900-

talet. En av två stora skillnader är att dagens arbete inte har hjälp av de restriktioner som då 

tidens arbete hade. Den andra skillnaden är att dagens arbete leds av professionella vars pre-

ventionsarbete styrs av de värden, normer och strukturer som härstammar från dåtidens aktö-

rer nämligen idrottsrörelsen, arbetarrörelsen, kyrkor och samfund samt nyterhetsrörelsen.        

 

4.6.4. Provköp som metod i de intervjuade kommunerna 
Provköp har genomförts i samtliga kommuner, men det är inte alltid som det genomförs i 

kommunens egen regi. I Järfälla har man valt bort metoden, UNF har däremot varit där och 

genomfört provköp vid ett tillfälle. UNF har även gjort provköp i Örnsköldsvik vilket Örn-

sköldsviks allehanda och kommunen själv också gjort. I Uddevalla har kommunen gjort egna 

provköp. Gemensamt för Örnsköldsvik och Uddevalla är att de kommunala provköpen inte 

varit offentliga, provköpen har genomförts i samarbete med handeln för att kontrollera om det 

arbete som genomförs i kommunerna har någon effekt. I Huddinge/Haninge är IP anställd för 

att arbeta med provköpen som metod. Resultaten är offentliga men har inte visats upp offent-

ligt ännu då man vill ha en längre kontinuitet i resultaten. Provköpen har genomförts sedan 

december 2003 i Huddinge/Haninge och målet är att genomföra provköp i samtliga butiker 

två gånger om året. Inom två veckor från ett misslyckat provköp, det vill säga att ungdomen 

fick handla folköl, återvänder IP till butiken för att göra ett återköp8. I samband med återköpet 

har IP vad hon kallar för ett pedagogiskt samtal med personal i butiken. Provköp är något som 

enligt FHI används frekvent i landet med syftet att följa hur åldersgränser efterlevs inom olika 

områden. 

  

  Enligt FHI kan man reflektera över metoden som sådan då ett provköp i sig är en provokativ 

handling vilket man bland annat kan läsa i ett JO uttalande från 1996 (1996-12-11, dnr 3553-

1996). Efter som att det är en provokativ handling har två av kommunerna valt att inte offent-

liggöra resultaten, de har i stället valt att genomföra provköpen i samarbete med butikerna.  

 

  När det gäller den moraliska aspekten menar Roizen (Roizen i Bergmark, 2002) att den är 

relativt frånvarande i det alkoholpreventiva arbetet riktat till den allmänna befolkningens al-

koholkonsumtion. Han menar däremot att den moraliska vokabulären kan påträffas i sam-

manhang som befattar sig med vissa ”subproblem”. De fyra områden som han definierat där 
                                                 
8 Återköp är det samma som att lämna tillbaka en vara och få pengarna tillbaka. 
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denna vokabulär kan påträffas är: rattfylleri, fetala alkoholsyndromet (FAS), drickande bland 

kriminella och ungdomsdrickande. Då genomförandet av provköpen är en provokation i sig är 

det försvarbart i och med att det är en insats som är till för att skydda ungdomar. Bergmark 

(2002) menar i sin artikel att möjligheterna till en traditionell moralisk diskurs begränsas då 

på grund av brist på objektiva referenser av vad som är meningsfullt och intressant. Sett ur 

Bergmarks (a.a.) perspektiv är det svårt att legitimera en moralisk diskurs beträffande prov-

köpen då det innebär en restriktion av individens valfrihet av livsstil och konsumtion. Det 

som ändå legaliserar provköpen är att det är en handling riktad mot ungdomar med syfte att 

skydda. Von Greiff (2004) menar att en rådande uppfattning i dagens samhälle är att vissa 

grupper har större behov av att skyddad, ungdomar lyfts fram som en sådan grupp. 

 

4.6.5. Intervjupersonernas tankar om ungdomars alkoholkonsum-
tion och inställning till de aktuella insatserna  
Samtliga intervjupersoner upplever att kommunens ungdomar har en hög alkoholkonsumtion. 

Järfällas ungdomar ligger något under riksgenomsnittet enligt den senaste drogvaneundersök-

ningen. I Huddinge/Haninge visade det sig i den senaste drogvaneundersökningen att ungdo-

marna har en genomsnittlig konsumtion på 5,1 liter ren alkohol per år. Den vuxna befolkning-

ens konsumtion är idag uppe i över 10 liter ren alkohol per person. I Uddevalla, Huddinge och 

Haninge upplevs inte konsumtionen av folköl som ett problem för tillfället. Däremot visar 

drogvaneundersökningen i Örnsköldsvik att 52 % av pojkarna och 32 % av flickorna någon 

gång drucket folköl. I Järfälla menade IP att ungdomar åker lång väg för att få tag på folköl.  

 

    I Uddevalla vill IP ha kvar arbetet med folköl men tror att det är vanligare att ungdomar får 

tag på alkohol på annat sätt. En önskan är att vuxna ska engagera sig mer och att budskapet 

om att det är föräldrarna som sätter ramarna når ut till alla föräldrar, att det är viktigt med tyd-

liga gränser för att få ungdomarna att dricka mindre. I Örnsköldsvik betonar IP vikten av att 

se till att de lagar vi har tillämpas och efterföljs. Det är även viktigt att bygga nätverk för att 

alla ska kunna bidra: föräldrar, handlare och ideella krafter. IP menar att arbetet i kommunen 

drivs på många arenor och med många aktörer. Fokus ligger på utbildning samt att öka dialo-

gen mellan de som berörs. IP i Järfälla upplever att handlarna är med i arbetet, en önskan är 

att fler handlare ska delta i utbildningarna. En möjlighet till detta vore om utbildningen var 

obligatorisk för att få sälja folköl. I Huddinge och Haninge betonas vikten av att skjuta upp 

debutåldern för när ungdomar börjar dricka alkohol och att begränsa tillgängligheten av folköl 

och tobak när det gäller ungdomar. I arbetet med handlarna är det viktigt med regelbundna 
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besök för att inte handlarna ska slappna av. Det är även viktigt att få ut till personalen att det 

är den som säljer som är straffansvarig inte butiksägaren.      

 

  Alkoholkonsumtionen bland ungdomar i de intervjuade kommunerna anses av intervjuper-

sonerna vara hög. Lilja och Larsson (2003) menar att det är svårt att bland ungdomar mellan 

16 – 18 år argumentera för ett avståndstagande från alkohol. De menar att det inte är helt sä-

kert att vuxenvärldsperspektivet är något som ungdomarna accepterar. I Huddinge och Hanin-

ge talar IP om att skjuta upp debutåldern och begränsa tillgängligheten. Enligt Von Greiff 

(2000) ökar kritiken från allmänheten och kontinentalare regler gällande alkohol efterfrågas, 

detta sätter press på att ytterligare förändra den svenska alkoholpolitiken. FHI (1995) menar i 

en rapport att ungdomar är en grupp som påverkas av förändringar i alkoholpolitiken, forsk-

ning har visat att denna grupp är känslig både när det gäller förändring i pris och när det gäller 

tillgänglighet. IP i Huddinge och Haninge talar även om vikten av många och regelbundna 

besök hos handlarna för att de inte ska ”slappna av”. I arbetet med att kontrollera legitimation, 

vid en regelbunden kontroll av legitimation minskar tillgängligheten på folköl för ungdomar 

under 18 år.   

   

  För att öka legitimiteten hos program riktade till ungdomar bör de enligt Lilja och Larsson 

(2003) utvecklas i samarbete med ungdomarna. För att detta ska vara möjligt menar Scheff (i 

Andréasson, 2002) att det är viktigt att de vuxna ser och lyssnar på ungdomarna. I Örn-

sköldsvik och i Uddevalla bygger man nätverk för att möjliggöra kontakt mellan människor 

som vill arbeta, antingen professionellt eller privat med att förbättra för ungdomar i kommu-

nen. Enligt Scheff (a.a.) kommer man en bra bit på väg om man ser och lyssnar på ungdomar-

na, vilket är det samma som att bekräfta dom. Han menar vidare att möten som präglas av 

ömsesidig stolthet stärker de sociala banden vilket minskar risken för problemutveckling. IP i 

Örnsköldsvik slutar sin intervju med att ”om alla hjälps åt och arbetar mot samma mål leder 

det till en förändring”.      

 
5. Resultatredovisning samt analys av provköpsstudie på Värmdö 
 
5.2. Tillvägagångssätt  
Jag fick via alkohol och drogsamordnaren i Värmdö kommun kontakt med två ungdomar som 

precis fyllt 18 år. De båda ungdomarna var ej bosatta i Värmdö kommun, risken minskade 

därför att de skulle bli igenkända av personal i butikerna. 
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  Provköpen genomfördes en fredagseftermiddag mellan 17.00 och 20.00. Det finns 18 för-

säljningsställen av folköl i kommunen, målet var att genomföra provköp i samtliga butiker, 

två butiker var stängda. Ingen i butiken informerades i samband med provköpet. 

  

  Ungdomarna informerades om att de skulle gå in och köpa en folköl 3,5 %. De ska kontrol-

lera dekaler vid ölen och vid kassorna. De ska inte ta fram legitimation om personalen frågar 

efter den, de ska tjata lite men inte alls mycket. Ungdomarna informeras om att varken de 

eller kassapersonalen gör sig skyldiga till något brott då ungdomarna är över 18 år. 

  

  Värmdö kommun har ett avtal med fem av butikerna om att i de fall där ungdomarna har fått 

handla folköl, får göras ett återköp i direkt anslutning till själva köpet. I dessa fall är det den 

vuxne som är med ungdomarna som gör återköpet. Vid återköpet informerades personalen om 

att det varit en kontroll som genomförts av kommunen samt att de inte gjort sig skyldiga till 

något olagligt då ungdomarna som genomfört kontrollen var över 18 år.  

  

5.3. Att observera i affären 
1. Antal kassor i affären: Det fanns mellan 1 och 15 kassor. Närmare hälften av inköps-

ställena hade två kassor. 

2. Skylt eller dekal om 18-års gräns för inköp av folköl: I hälften av butikerna, 50 %, 

fanns skyltar och eller dekaler om 18-årsgräns för inköp av folköl. 

3. Ungefär hur många som stod i kön: Allt mellan 0 till 5 personer stod i kö. Vid de fles-

ta kassorna var inga fler köanden. 

4. Var expediten man eller kvinna: Det var 13 kvinnliga expediter och 3 manliga. 

5. Uppskattad ålder på expediten: i kategori – 20 var det tre stycken, i kategori 20 – 30 

var det fyra stycken, i kategori 30 – 40 var det fem stycken och i kategori 40 – var det 

fyra stycken.  

 

5.3. Resultat 
1. Fick du någon fråga om åldern: I två av sexton butiker frågade kassapersonalen efter 

ålder, i övriga 14 ställdes inte frågan. 

2. Blev du ombedd att visa legitimation: I sex av sexton butiker frågades det efter legiti-

mation. 

3. Fick du köpa ölförpackningen: I sex av sexton butiker fick inte ungdomarna köpa 

folköl. 
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5.4. Analys av provköp i butiker på Värmdö 
Enligt FHI skiftar syftena med provköpsstudier men de flesta avser att studera hur väl alko-

hollagens bestämmelser om åldersgränser efterlevs samt hur ofta ungdomars ålder kontrolle-

ras vid inköp av folköl. Detta var även syftet med denna studie. FHI menar vidare att en del 

studier syftar till att via uppmärksamhet i media skapa debatt, det negativa provköpsresultaten 

i denna studie redovisades i den lokala pressen.  

     

  Provköpsstudien i Värmdö resulterade i att man i tio av sexton butiker fick köpa folköl och 

att man i lika många fall frågade om legitimation. FHI tar i sin utvärdering gällande folköls-

försäljningens utveckling upp de svårigheter som metoden kan innebära. När provköpen 

genomförs i kommunal regi ska ungdomarna vara över 18 år för att inte vara brottsprovoce-

rande. När man ska göra en sådan här studie är det inte lätt att få tag på ungdomar, urvalet av 

ungdomar som är 18 år men som ska se yngre ut blir därför begränsat. De ska helst inte bo i 

den aktuella kommunen, vilket är en faktor som ytterligare begränsar urvalet av aktuella ung-

domar. I den här studien var syftet att göra en totalundersökning i samtliga butiker i kommu-

nen, två föll bort då de var stängda. Enligt FHI har urvalet av metodologiska skäl mycket stor 

betydelse. Ungdomarnas bedömda ålder är av största vikt när resultaten skall tolkas, jämföras 

med tidigare resultat samt jämförelser mellan regioner i landet.  

 

  Den sammanställning som FHI gjort av studier runt om i landet visar att tillgängligheten till 

folköl med alla mått mätt är god i landet. Även resultaten i den här studien visar att det med 

lätthet går att köpa folköl i mer än hälften av butikerna på Värmdö.  

  

  FHI pekar på de krav som ställs på de ungdomar som medverkar, för att få ett tillförlitligt 

resultat är det viktigt att de får en utbildning samt att de blir korrekt informerade om tillväga-

gångssättet. För att få resultat som känns tillförlitliga och för att metoden inte ska tappa i tro-

värdighet bör det utarbetas riktlinjer, dessa riktlinjer kan vara ett stöd i arbetet med provköp 

det kan även göra resultaten jämförbara mellan olika delar av landet. 

 

  Denna provköpsstudie är gjord på samma sätt som tidigare provköpsstudier i kommunen, 

resultaten är därför jämförbara med tidigare resultat. Ungdomarnas bedömda ålder bör i dessa 

fall tas i beaktning då det är olika ungdomar från gång till gång och detta kan enligt FHI in-

verka på resultatet. 
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6. Slutdiskussion 
 

Denna studies övergripande syfte var att ta del av hur man inom socialtjänsten arbetar alko-

holpreventivt när det gäller folköl och ungdomar i olika kommuner. Genom intervjuer med 

personer anställda inom kommunen som arbetar med just detta har jag fått en bild av vilka 

metoder som används och de intervjuades inställning till det alkoholpreventiva arbetet i all-

mänhet och folkölspreventiva arbetet i synnerhet. Studien syftade även till att belysa resultat 

av en provköpsstudie i Värmdö kommun, genom att genomföra provköpsstudien med hjälp av 

två ungdomar kunde jag redovisa dessa resultat i uppsatsen. I och med detta anser jag att un-

dersökningens resultat svarar mot dess syfte och frågeställningar. 

 

  De intervjuer som jag genomfört i studien har varit informantintervjuer, Esaiasson (2003) tar 

i tar i boken Metodpraktikan upp vikten av att granska sina informanter. Detta kan göras en-

ligt fyra klassiska källkritiska regler, man kan med dess hjälp bedöma sanningshalten i olika 

påståenden. De fyra reglerna är äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. 

  

 Enligt Esaiasson (a.a.) är det ett grundläggande krav på ett källmaterial att det är äkta, de per-

soner som jag har intervjuat har som jag ser det ingen anledning att fabricera materialet som 

jag tagit del av. Jag har tagit del av material och utskick som gjorts till invånare i kommuner-

na och detta material styrker de uppgifter som jag har fått ta del av under intervjuerna. 

  

  När det gäller oberoende så menar Esaiasson (a.a.) att trovärdigheten ökar om man kan få 

påståendena bekräftade, jag har fått de fyra intervjupersonernas bild av hur de arbetar preven-

tivt men ungdomar och folköl i kommunerna. I de olika kommunerna arbetar man med att 

bygga nätverk om jag hade intervjuat någon annan som deltar i arbetet hade uppgifterna möj-

ligen fått en annan vinkling. En del av de uppgifter som jag tagit del av är inte förstahands-

uppgifter utan information om vad som gjorts tidigare av andra personer. De personer som jag 

intervjuat är personer som deltar i händelserna, de har en central placering. Esaiasson (a.a.) 

menar vidare att en trovärdig berättelse skall härröra från en oberoende berättare. Jag har in-

tervjuat personer som arbetar med preventionsarbete, de är inte oberoende i den mening som 

Esaiasson (a.a.) menar då de antagligen har den typ av yrke för att de tror på och tycker om att 

arbeta preventivt. 
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Det tredje regeln är samtidighet, där menar Esaiasson (a.a.) att kriteriet gäller de fall då berät-

taren medvetet återger eller avsiktligt tillrättalägger information efter som denne har ett in-

tresse av det. Att mina intervjupersoner medvetet lägger till saker som inte stämmer har jag 

svårt att tänka mig då det inte finns någon ting de skulle vinna på det. 

 

    Tendens är den fjärde regeln i den källkritiska granskningen. Detta kriterium är enligt Esai-

asson (a.a.) ett verktyg som hjälper oss att systematiskt fundera över i vilken miljö eller under 

vilka omständigheter som en berättelse har blivit till. Han menar vidare att informantintervju-

er ibland genomförs med en enda centralt placerad källa och då kan det vara svårt att bedöma 

graden av tendens. Jag har använt mig av endast en central källa, det hade varit intressant att 

som Esaiasson (a.a) skriver intervjua en ”motsatt tendens” för att få en bild av hur kommu-

nens preventionsarbete uppfattas av en person som har ett annat perspektiv än det i kommu-

nen rådande perspektiv. Sanningshalten i en berättelse bedöms genom att fastställa berättarens 

tendens och sanningshalten hade antagligen ökat eller snarare bekräftats om jag genomfört 

intervjuer med fler personer med motsatt tendens. De personer som jag har intervjuat är an-

svariga för de uppgifter som jag har fått ta del av i mina intervjuer, då de är ansvariga är det 

möjlig att metoder framställs  i en mer positiv dager.   

 

  I resultaten framkommer att samarbete är något som alla fyra kommuner arbetar med, de 

resultaten kan jag relatera till Lilja och Larsson (2003) och Lallander och Svensson (2002) 

som tar upp frågan om grupptryck bland ungdomar. De menar att ungdomar i stället för att 

umgås med sin familj träffar sina kamrater och bygger upp önskvärda identiteter med dem. 

Under mina intervjuer med personerna i de fyra kommunerna har det talats om samarbete men 

ingen har nämnt att man samarbetar med ungdomarna. Lallander och Svensson (a.a.) menar 

att ungdomar ställs inför motstridiga och ofta diffusa normsystem i övergången mellan barn-

dom och ungdom. Lilja och Larsson (2003) menar att det inte är helt säkert att ungdomarna 

accepterar vuxenvärldens perspektiv. De hävdar vidare att den bästa preventionen mot rusme-

delsanvändande handlar, om att få ungdomar att känna sig delaktiga, bekräftade och respekte-

rade. I Dagens Nyheter tar Öberg (2004) i en artikel upp elevdemokratin på en skola i Dan-

mark. På fria gymnasiet i Köpenhamn är det eleverna som har makten, eleverna deltar i alla 

beslut som rör skolan, allt från ekonomi till om man ska få röka på skolan. Den här skolan är 

en av de tre bästa i landet. Av de metoder som används i kommunerna har det inte under nå-

gon intervju framkommit om eleverna varit delaktiga i framtagandet av de metoder som an-

vänds i preventionsarbetet. Att arbeta med elevdemokrati är inte lätt, i artikeln i DN går att 

33 



läsa att de vuxna inte orkar att arbeta på skolan under så lång tid. Det får mig att fundera över 

de Lallander och Svensson (2002) och Lilja och Larsson (2003) skriver om ungdomars delak-

tighet, det är antagligen inte lätt att föra över deras teorier till praktiken. 

 

  Mina resultat visar även att alla fyra kommuner använder sig av utskick och information i 

arbetet med att begränsa tillgången på folköl till ungdomar under 18 år. Informationen skickas 

i huvudsak till handlarna och innehåller information om rättigheter och skyldigheter i handeln 

med folköl. I en kommun skickade man även ut en informationsfolder till föräldrar om hur det 

kan vara att ha en tonåring samt delade ut flygblad angående lagning utan för systembolaget i 

samarbete med skolavslutningen. Även de utbildningar som två av kommunerna driver består 

av information till de som deltar. Von Greiff (2004) pekar på de svåra i att formulera före-

byggande insatser med utgångspunkt i traditionella mönster och utan krav på effekt, när kra-

ven på vetenskaplighet ökar. Utskick måste ses som en typ av preventionsarbete då det syftar 

till att minska tillgängligheten på folköl till ungdomar under 18 år.   

   

  Den studie som FHI gjort beskriver på ett bra sätt syftet och meningen med provköp. Den 

Provköpsstudie som jag genomförde i butiker på Värmdö överrensstämmer med det syfte som 

framkommer i den studien. I mina resultat redovisar jag vad jag fått fram i den studien men 

inte de moraliska aspekterna på själva fenomenet provköp.  

 

  I en reflektion över metoden kan man se att den innebär en svårighet både av rättssäkerhets-

skäl och att det är en provokativ åtgärd. Enligt ett uttalande från JO 1996 (1996-12-11, dnr 

3553-1996) framkommer det att provköp är en provokativ handling. När det gäller alkohol- 

och narkotika finns ett slags generella normer som gäller för de flesta samhällsmedborgarna. 

Jag har tidigare i uppsatsen sök legitimera provköpen ur den synvinkel som är gällande över-

lag i den litteratur som jag tagit del av, Abrahamsson (1999) bland andra menar att moralisk 

legitimitet endast kvarstår i huvudsak när det gäller insatser riktade till ungdomar. Jag har 

försvarat metoden med att den riktar sig till ungdomar och då är den ”legitim”. Under arbetets 

gång har jag allt mer kommit att ifrågasätta syftet med de provköp som görs i kommunal regi 

där ungdomen ska vara fyllda 18 år men som vid en bedömning anses se yngre ut. För mej har 

många frågetecken dykt upp bland annat när det gäller de ungdomar som genomför provkö-

pen. Enligt FHI:s studie ställs det stora krav på att de ungdomar som medverkar agerar enligt 

den utbildning och information de fått. De ungdomar som deltog i den studie som jag gjorde 

fick information av mej när vi inledde provköpen men hade inte fått någon utbildning innan. 
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Enligt både alkohol- och drogsamordnaren i Värmdö kommun och intervjupersonen i Hud-

dinge och Haninge som arbetade uteslutande med att genomföra provköp är det svårt att få tag 

på ungdomar som vill delta i provköpsstudierna. Detta måste medföra att urvalet av ungdomar 

blir begränsat, därför finns risken att man vid en bedömning väljer att använda ungdomar som 

inte ser yngre ut just av den anledningen att det inte finns några ungdomar att välja bland. Då 

ungdomarnas bedömda ålder är av största vikt för studier av det här slagets resultat har jag 

svårt att se den moraliska legitimiteten i provköpsstudier även om de syftar till att begränsa 

tillgängligheten av folköl till ungdomar. När det gäller provköp i kommunal regi räcker det 

moraliska perspektivet inte till för att legalisera fenomenet provköp. 

 

  Jag kan så här i slutet av uppsatsen se att om jag valt ytterligare en eller två metoder och 

ställt dessa tre mot varandra så hade inställningen till de insatser som bedrivs i de olika kom-

munerna belysts från fler olika håll. Valet att inte ha en uttalad teori har inte varit ett lätt val, 

tillslut landade jag ändå i att syftet och frågeställningarna kunde besvaras på ett tillfredstäl-

lande sätt med hjälp av bakgrunden och forskares resonemang kring ungdomsdrickande. 

 

  Då det finns en hel del forskning om ungdomar, alkohol och prevention skulle det vara in-

tressant att veta hur omfattande ungdomars folköls konsumtion är. Här kan det vara intressant 

att lägga in ett genusperspektiv för att ta reda på i vilken utsträckning flickor köper folköl. 

Även handelns inställning till provköp vore intressant att kartlägga. Det skulle även vara möj-

ligt att göra en studie där man ställer de kommunala provköpen mot exempelvis UNF:s prov-

köp som genomförs med ungdomar som är yngre än 18 år.   
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Uppvärmningsfrågor 

- Yrke, uppgift i kommunen etc. 
 
Om metoden 

- Vad görs i kommunen? 
- Speciell metod? 
- Arbetar någon speciellt med detta? 
- Hur många, utbildning, antal timmar? 
- Hur aktivt är arbetet?  
- Utvärdering? 
- Provköp? 
- Funderingar kring metod/arbetssätt? 
- Medvetenhet kring valet av metoden/arbetssättet? 
- Samarbete, kommuner, handlare, föräldrar, andra? 

 
Provköp 

- Är det en del av metoden? 
- Under hur lång tid? 
- Mätt effekt? 
- Upplevd effekt? 

 
Ungdomar och folköl 

- Problem i kommunen? 
- Egen upplevelse. 

 
Egna tankar 

- Tänkt metod? 
- Vad skulle kunna ge en positiv effekt? 
- Är det ett problem? 
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