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Inledning 

Alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat kraftigt det senaste decenniet (FHI 2005). Vi 

konsumerar allt mer alkohol på restauranger, pubar och barer och antalet etablissemang med 

tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker har stigit betydligt. Sedan början av 1990-talet har 

restauranger med stadigvarande tillstånd att servera alkohol till allmänheten mer än 

fördubblats (FHI 2005 B). Även om det beskrivs som ett ”samhällsintresse att det finns 

restauranger där människor kan äta, dricka och umgås såväl till vardags som till fest” (SOU 

1993:50, s.10) kvarstår det övergripande målet med svensk alkoholpolitik, att begränsa 

alkoholkonsumtionen och minska alkoholskadorna. En av grunderna i alkohollagen är att 

försäljning och servering av alkoholdrycker ska regleras så att tillgängligheten begränsas. 

Sedan år 1995 är det kommunerna som är ansvariga för tillståndsgivning av alkoholservering 

och för att bedriva tillsyn av serveringsställen. Möjligheterna att använda sig av centralstyrda 

alkoholpolitiska instrument har minskat under senare år, inte minst som en följd av EU-

medlemskapet. Samtidigt har den lokala regleringen av alkoholservering på restauranger fått 

en allt mer betydande roll när det gäller att begränsa alkoholkonsumtionens negativa 

skadeverkningar (Prop. 2000/01:20). 

 

Nyligen uppmärksammades i media (Rapport 2005-12-28, Gomorron Sverige 2005-12-29) att 

det är få serveringstillstånd som återkallas till följd av att restauranger serverat alkohol till 

minderåriga. Under huvudrubriken ”Riskfritt servera alkohol till ungdom” presenterade 

Rapport uppgifter om att det sedan 1998 bara är hälften av Sveriges län som återkallat 

serveringsstillstånd med denna grund. Ett inslag där en flicka under 18 år kom in och 

serverades alkohol på några olika restauranger visades också men kritiken var i första hand 

riktad mot kontrollen av restauranger. 

 

I denna rapport är det den lokala kontrollen av alkoholservering på restauranger1 som står i 

fokus. Inledningsvis ges en kort beskrivning av detta arbetes utgångspunkter, lagstiftning 

samt omständigheter. Vi kommer därefter att belysa förutsättningar för hur den lokala 

kommunala alkoholkontrollen bedrivs samt vilka positiva respektive problematiska aspekter 

                                                 
1 Med restauranger avses i detta sammanhang även andra serveringsställen så som pubar, barer, diskotek och 
liknande. I texten kommer, för läsbarhetens skull, restaurang användas som samlingsbegrepp för dessa 
serveringsställen. 
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som är kopplade till den. Rapporten baseras på resultat från en enkätstudie riktad till 

alkoholhandläggare i Sveriges 290 kommuner.  

 

Alkoholkontroll på restauranger – ett kommunalt ansvar 

I och med att Alkohollagen (1994:1738) trädde i kraft den 1 januari 1995 förlades ansvaret för 

tillståndsgivning och tillsyn av serveringstillstånd2 på restauranger till kommunerna. 

Kommunerna fick samtidigt möjlighet att ingripa administrativt mot restaurangernas 

serveringstillstånd. Den direkta tillsynen för att se om serveringsställen följer bestämmelserna 

om alkoholservering ska utövas av kommunerna och polismyndigheten (Alkoholinspektionen 

1998:2). Syftet med den nya lagens utformning angående serveringsbestämmelser var att 

förenkla möjligheterna att få serveringstillstånd samt att tydliggöra regelverket. Samtidigt 

betonades att snabba och verkningsfulla sanktioner skulle vidtas vid misskötsamhet. 

Hanteringen av serveringstillstånd flyttades successivt över från Länsstyrelserna till 

kommunerna under de första åren efter att den nya lagen infördes.3  

 

I och med lagändringen fick även Länsstyrelserna ett förändrat ansvarsområde. Den statliga 

politik som de numer skall verkställa består till stor del av att uppmuntra det lokala arbetet. 

Länsstyrelserna har bland annat till uppgift att ge stöd och råd till kommunerna i tillstånds- och 

tillsynsärenden, följa upp alkoholhanteringen regionalt samt utöva tillsyn över kommunernas 

verksamhet. Alkohollagen innebar även att Alkoholinspektionen tog över Socialstyrelsens roll 

inom alkoholområdet. Sedan 1 juli 2001 är det istället Statens folkhälsoinstitut (FHI) som har till 

uppgift att utöva tillsyn på nationell nivå för att garantera att all försäljning av alkohol sker 

ansvarsfullt och att lagar och bestämmelser på alkoholområdet efterlevs. 

 

Inför kommunaliseringen 1995 

Alkohollagens införande föregicks av en alkoholpolitisk debatt och för att utreda aktuella 

frågeställningar kring alkoholpolitik och tillståndsgivning tillsattes två utredningar. Båda 

utredningarna förespråkade en kommunalisering av tillståndsgivningen (SOU 1993:50, 

                                                 
2 Det finns två sorters tillstånd¸ serveringstillstånd till allmänheten samt serveringstillstånd till slutna sällskap. I 
denna rapport fokuseras serveringstillstånd till allmänheten för restauranger, pubar, nattklubbar och liknande 
serveringsställen. I första hand handlar det om stadigvarande serveringstillstånd som gäller tills vidare hela eller 
delar av året. 
3 Detta enligt övergångsbestämmelserna i den nya Alkohollagen (1994:1738).  
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SOU1993:31). När det gällde utförandet av tillsynen och om kommunerna skulle få ingripa 

administrativt mot serveringstillstånd kom utredningarna däremot till olika slutsatser.  

 

Alkoholpolitiska kommissionen poängterade i sitt betänkande vikten av en väl fungerande 

tillsyn och en förstärkt kontroll över serveringsverksamheter (SOU 1993:50). På 

Länsstyrelserna hade antalet alkoholhandläggare från år 1978 till 1992 gradvis minskat 

samtidigt som antalet serveringstillstånd ökat dramatiskt.4 Handläggningen av 

serverigstillstånd tog mycket resurser i anspråk och detta arbete hade ”trängt undan 

tillsynsarbete och inspektionsverksamhet” (SOU 1993:50, s. 138). Alkoholhandläggarna på 

Länsstyrelserna ägnade i början på 1990-talet ungefär 80 procent av arbetstiden åt 

tillståndsprövning och endast 20 procent till tillsyn (ibid. 1993). Alkoholpolitiska 

kommissionen framhöll i sitt bettänkande risken för att kommunerna också skulle hamna i 

denna situation, inte minst mot bakgrund av att det skulle bli resurskrävande för kommunerna 

att handa alla tillståndsansökningar och att det skulle ta tid att bygga upp relevant kompetens. 

Under tillsynsverksamhetens uppbyggnadsskede förespråkade kommissionen att 

Länsstyrelsen aktivt skulle bidra med sin erfarenhet och kompetens på området. 

Kommissionen föreslog vidare att kommunerna skulle sköta den direkta tillsynen av 

restauranger och att den kunde knytas till socialtjänstens uppsökande verksamhet. Vidare 

förespråkades att särskilda resurser skulle avsättas för tillsynsverksamheten och att 

kommunerna skulle få rätt att ta ut tillsynsavgifter för restauranginspektioner. För att värna 

kraven på rättsäkerhet och opartiskhet vid beslutsfattande om återkallelser av serverings-

tillstånd ansåg kommissionen att Länsstyrelserna skulle behålla uppgiften att besluta om 

administrativa ingripanden. Kommunerna föreslogs ett stärkt inflytande genom att de skulle få 

initiativrätt i sådana ärenden (SOU 1993:50). 

 

Den andra utredningen, LHD/LVM-utredningen5, föreslog att både tillsyn och återkallelse av 

tillstånd skulle utföras av kommunerna (SOU 1993:31). Utredningen framhöll fördelarna med 

att en och samma organisation hade ansvaret för tillståndsgivning, den löpande tillsynen samt 

olika former av ingripanden. Förutom att dessa tre funktioner hörde samman menade man att 

det var bra av såväl praktiska, ekonomiska och rättsäkerhets skäl. Länsstyrelserna föreslogs få 
                                                 
4 Det totala antalet serveringstillstånd hade under motsvarande period ökat från drygt 3000 till ca 8000 (SOU 
1993:50). 
5 Förkortningarna i LHD/LVM-utredningen står för lagen (1977:293) om handel med drycker (LHD) samt lagen 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Här behandlas endast de delar av utredningen som fick i 
uppdrag att göra en analys av förutsättningarna för och konsekvenserna av att tillståndsgivningen enligt LHD 
överförs till kommunerna (se SOU 1993:31). 
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en allmän tillsynsfunktion över tillståndsgivningen. Vidare föreslogs Länsstyrelserna att under 

en övergångsperiod på tre år hjälpa kommunerna med att bygga upp relevant kompetens och 

bistå dem i tillståndsgivning av permanenta serveringstillstånd och vid återkallelse eller 

begränsning av tillstånd. Länsstyrelserna skulle också intensifiera sin tillsyn under denna 

period som stöd till kommunerna (SOU 1993:31). 

 

Även bland remissinstanserna rådde delade meningar. Det framfördes bland annat att det med 

så många olika beslutsmyndigheter, det vill säga kommuner, skulle bli svårare att upprätthålla 

rättsäkerheten och att det förelåg en risk för att lokala näringspolitiska aspekter skulle få 

företräde framför alkoholpolitiska bedömningsgrunder. Förespråkare för kommunaliseringen 

av serveringsärenden menade bland annat att det var kommunerna som hade den bästa 

kunskapen om de lokala förhållandena och att om kommunerna tog över handläggningen så 

kunde resurser frigöras för tillsynsverksamheten på Länsstyrelserna (Alkoholinspektionen 

1998:2).  

 

Sammanfattningsvis förslogs tillståndsärenden och, delvis, tillsynen av serveringsverk-

samheten övergå till kommunerna för att arbetet skulle bli mer lokalt förankrat. Farhågor som 

yttrades var att detta kunde medföra att tillsynsarbetet skulle bli lidande - i synnerhet under 

uppbyggnadsskedet, att rättsosäkerheten kunde bli större med fler olika beslutsinstanser samt 

att andra hänsyn än alkoholpolitiska intressen kunde tas när beslut skulle fattas på kommunal 

nivå. 

 

Kommunaliseringen utvärderades 

I samband med lagändringen föreslogs att effekterna skulle utvärderas senast två år efter att 

de nya bestämmelserna börjat gälla (Socialutskottets betänkande 1994/95:SoU9). 

Alkoholinspektionen fick senare i uppdrag att genomföra en utvärdering som avrapporterades 

1998 (Alkoholinspektionen 1998:2). Alkoholinspektionen fann att de flesta farhågor som 

framförts inför lagändringen inte besannats, tvärtom konstaterade de att kommunaliseringen i 

huvudsak fungerat väl. Exempelvis ökade antalet årsarbetskrafter som använts för att 

handlägga serveringstillstånd och antalet tillsynsbesök på serveringsställen.  

 

På några punkter fann Alkoholinspektionen däremot att det fortfarande fanns övrigt att önska. 

Antalet kommuner som samarbetade över kommungränserna i tillsynsärenden var få och ännu 
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färre samarbetade kring handläggning av serveringstillstånd.6 I rapporten förespråkades att 

fler kommuner skulle använda sig av denna möjlighet, i synnerhet mindre kommuner med få 

ärenden där det kan vara svårt att bygga upp tillräcklig kompetens på området 

(Alkoholinspektionen 1998:2). Vidare konstaterades att det fanns ett behov av kontinuerlig 

utbildning på alkoholområdet både för alkoholhandläggare och förtroendevalda i 

kommunerna. Avslagsbeslut som kommuner grundat på att det förelåg risk för att 

alkoholpolitiska olägenheter skulle uppstå borde också vara bättre motiverade och sakligt 

underbyggda. Några brister konstaterades även angående tillämpningen av alkohollagens 

bestämmelser. Vissa restauranger hade till exempel fått tillfälliga tillstånd innan 

handläggningen var färdig och andra hade meddelats tillstånd på prov fast det förelegat 

tveksamheter angående den sökandes lämplighet (Alkoholinspektionen 1998:2). 

 

Serveringstillstånd 

Stadigvarande serveringstillstånd kan avse servering till allmänheten, vanligen på 

restauranger, eller till slutna sällskap, till exempel inom en förening. Dessa tillstånd gäller tills 

vidare antingen året runt eller årligen under en viss period, det senare kallas säsongs-

rättigheter. Tillfälliga serveringstillstånd kan ges för en enstaka tidsperiod eller ett enstaka 

tillfälle som till exempel vid en festival eller ett enskilt föreningssammanhang. Vilken eller 

vilka nämnder inom kommunerna som fullföljer uppgifterna enligt Alkohollagen beslutas av 

kommunfullmäktige. Kommunen kan även välja att överlåta uppgifter till annan kommun;  

 
Kommunen får träffa avtal med en annan kommun om att uppgifter som 
kommunen har enligt denna lag skall ombesörjas helt eller delvis av den 
andra kommunen. Kommunen får dock inte överlåta befogenhet att avgöra 
ärenden enligt detta kapitel eller enligt 3 kap. 10 §. (Alkohollagen 7 kap. 
16 §) 

 

För att en restaurang ska få ett stadigvarande serveringstillstånd krävs att vissa kriterier är 

uppfyllda. Kraven för att få serveringstillstånd för restaurang eller motsvarande gäller både 

den sökandes lämplighet och serveringslokalens utformning samt förutsättningar. Angående 

den som söker tillståndsbevis står det i lagen; 

 
Serveringstillstånd får meddelas endast den som visar att han med hänsyn till 
sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt 

                                                 
6 Under 1997 hade 24 kommuner samarbete i ärenden som rörde tillsyn och 15 kommuner samarbetade i 
tillståndsärenden (Alkoholinspektionen 1998:2). 
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är lämplig att utöva verksamheten. (...) Vid tillståndsprövningen skall särskild 
hänsyn tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina 
skyldigheter mot det allmänna. (Alkohollagen 7 kap 7 §)  

 

Den sökande ska också ha kunskaper i svensk alkohollagstiftning genom utbildning eller 

tidigare erfarenhet. Det ställs med andra ord höga krav på den som söker serveringstillstånd 

för sin verksamhet och dennes lämplighet prövas innan tillstånd kan komma i fråga. Vad 

gäller själva restauranglokalen (eller motsvarande)l krävs att;  

 
.... serveringsstället har ett kök för allsidig matlagning och tillhandahåller lagad 
mat. Serveringsstället skall ha ett med hänsyn till omständigheterna tillräckligt 
antal sittplatser för gäster. Serveringsstället skall även vara lämpligt för sitt 
ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt. (…)  Om det finns en drinkbar skall den 
vara en mindre väsentlig del av serveringsstället, inrättad i nära anslutning till 
matsal. (Alkohollagen 7 kap. 8 §)  

 

Även om alla uttalade krav i Alkohollagen är uppfyllda kan kommunen avslå en ansökan om 

det föreligger risk för att serveringen kan medföra alkoholpolitiska olägenheter exempelvis 

oacceptabla störningar för de närboende. Den 1 januari 2005 infördes några nya bestämmelser 

i alkohollagen, bland annat gällde det formuleringen alkoholpolitiska olägenheter. Numer, 

vilket inte gällde då enkätundersökningen genomfördes, är det formulerat på följande sätt; 

 
Om serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och 
nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd 
vägras även om kraven i 7 och 8 §§ är uppfyllda. Lag (2004:1045).  

 

Kommuner ska enligt alkohollagen återkalla ett serveringstillstånd om det inte endast 

tillfälligt uppkommer olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller om tillståndshavaren 

inte följer bestämmelserna i lagen exempelvis angående åldersgräns för servering. Dessutom 

ska kommunerna återkalla serveringstillstånd om grundförutsättningarna för tillstånd inte 

längre föreligger. I stället för att återkalla ett serveringstillstånd kan tillståndinnehavaren 

meddelas varning om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Vid sådana 

mindre förseelser kan den som har serveringstillstånd uppmanas, muntligt eller per brev, att 

vidta rättelse.  

 

Från den 1 juli 2001 (Lag 2001:414) infördes bland annat ytterligare två grunder för att 

återkalla ett serveringstillstånd; om ett serveringsställe inte är lämpligt för sitt ändamål ur 

brandsäkerhetssynpunkt respektive om tillståndshavaren tillåter brottslig verksamhet på 
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serveringsstället (FHI 2003). Lagändringen innebar också att kommunerna ska återkalla 

serveringstillstånd som inte längre utnyttjas. Detta låg till stor del bakom den dramatiska 

ökningen av antalet återkallade serveringstillstånd som inträffade år 20027. Under senare år 

har den vanligaste grunden till återkallelse och varningar som utfärdats i landet varit att det 

förekommit olika former av ekonomisk misskötsamhet hos tillståndshavaren/restaurangen (se 

t ex FHI 2003 och FHI 2004). 

 

Beslut som fattats med stöd i Alkohollagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol 

(länsrätten). Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.  

 

Inre och yttre tillsyn 

Serveringstillstånd följs upp genom förebyggande tillsyn med informations- och 

utbildningsinsatser samt med en så kallad inre och yttre tillsyn. Syftet med en effektiv tillsyn, 

som sker i samarbete med andra myndigheter och är kopplad till sanktioner, är att se till att 

restaurangverksamheten bedrivs enligt gällande lagar och bestämmelser och att branschens 

aktörer kan konkurrera på lika villkor. Tillsynen utförs av kommunala alkoholhandläggare 

eller andra personer inom organisationen och sker ofta i samarbete med andra myndigheter, 

kanske främst polismyndigheten och skatteverket.  

 

Inre tillsyn görs genom kontroller av uppgifter från myndigheter, av bland annat ekonomi och 

vandel, andra myndigheters restauranginspektioner samt genom övervakning av 

restaurangernas marknadsföring och restaurangrapportering8. 

 

Med yttre tillsyn menas att man kontrollerar att restaurangernas alkoholservering sker enligt 

givna tillstånd. Vid besök bedöms bland annat ordningen i och utanför restaurangen, gästernas 

berusningsgrad och man kontrollerar om underåriga serveras alkohol. Innehavarens 

ekonomiska skötsamhet granskas genom kassa- och personalkontroller. Annat som kan 

uppmärksammas vid yttre tillsyn är förekomst av narkotika eller diskriminering på 

serveringsstället och att lokalen uppfyller brandsäkerhetskraven.  

 
                                                 
7 Under 2002 hade 282 av 432 återkallade serveringstillstånd i Sverige gjorts utifrån den nya grunden för 
återkallelse som var att tillståndet inte längre utnyttjades (FHI 2003). 
8 Restaurangerna ska årligen rapportera uppgifter om bland annat inköpta och levererade volymer alkohol och 
total omsättning till kommunerna. Kommunerna sänder uppgifterna i restaurangrapporterna till Statens 
folkhälsoinstitut och dessa ligger till grund för nationell statistik om alkoholkonsumtion på serveringsställen.  
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Ungefär 90 procent av alla kommuner har rapporterat att de genomfört besök hos 

tillståndsinnehavare i informations- eller kontrollsyfte under de senaste åren enligt FHI (2003, 

2004). I FHI:s rapporter åtskiljer de inte på besök i informations- respektive kontrollsyfte 

varför det är svårt att utläsa hur stor andel av dessa besök som utförts i tillsynssyfte. Antalet 

besök som kommunernas representanter utfört har varierat under de senaste åren, vanligast är 

att kommunerna rapporterar att de besökt serveringsställena en eller två gånger under det 

gångna året (se FHI 2003, FHI 2004).  

 

Andra aktörer i lokal alkoholkontroll 
Polismyndigheten är delaktiga både som remissinstans i tillståndsärenden och i den direkta 

tillsynen av serveringsställen. Polisen är enligt alkohollagen en obligatorisk remissinstans. 

Vid tillståndsprövning yttrar sig myndigheten bland annat om huruvida det föreligger risk för 

ordningsstörning på eller utanför serveringsstället och de gör en så kallad vandelsprövning av 

sökandens personliga lämplighet.  

 
”En ansökan om serveringstillstånd, som avser servering året runt eller årligen 
under viss tidsperiod, får inte bifallas utan att polismyndighetens yttrande 
inhämtas. Polismyndigheten skall i yttrandet redovisa de omständigheter som 
ligger till grund för myndighetens bedömning och därvid särskilt yttra sig om 
sökandens allmänna lämplighet för verksamheten.” (Alkohollagen 7 kap. 14§) 
 

Polisen är också skyldig att underrätta kommunen om förhållanden som är av betydelse för 

kommunens tillsyn av serveringsställen. Polismyndigheten skall på begäran lämna annan 

tillsynsmyndighet det biträde som behövs även vid exempelvis tillsynsbesök på serverings-

ställen. Vidare är det polisen som förordnar restaurangernas ordningsvakter och de, i sin tur, 

har rapporteringsskyldighet till polisen när det inträffat incidenter som medfört deras 

ingripanden (RPSFS 2000:3). När det gäller att upprätthålla ordningen och förebygga hot och 

våld i och utanför serveringsställen är polis och ordningsvakter med andra ord viktiga aktörer 

för kommunerna.  

 

Det är miljö- och byggnadsförvaltningen (eller motsvarande) som godkänner att 

restauranglokaler har förutsättningar att bereda och servera lagad mat och bedömer de 

livsmedelshygieniska förutsättningarna. Vidare kan denna förvaltning yttra sig om 

serveringsställets lokala placering och om närboende riskerar att utsättas för bullerstörning.  
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När kommunen gör en tillståndsprövning kan de begära uppgifter från Skatteverket och andra 

myndigheter som uppbär eller driver in skatter eller avgifter, bland annat från kronofogde-

myndigheten. Myndigheterna är skyldiga att lämna uppgifter, exempelvis om skatteskulder, 

som kommunen behöver både vid tillståndsprövning och för tillsyn av restauranger med 

serveringstillstånd. De ska även underrätta kommunerna om de som innehar tillstånd brister i 

sina ålägganden. Räddningstjänsten yttrar sig om brandsäkerheten och om hur många som får 

vistas i serveringslokalen. Större kommuner/städer kan även ta in yttranden från enskilda 

kommundelsnämnder där restaurangen är lokaliserad. 

 

Regionala och kommunala skillnader  

Serveringen av alkohol på restauranger har precis som antalet stadigvarande tillstånd att 

servera alkohol ökat kraftigt sedan mitten av 1990-talet. I landet finns det stora variationer 

både avseende antalet serveringstillstånd och alkoholförsäljning på restauranger. De län som 

har flest serveringstillstånd per invånare9 är Gotland och Jämtlands län, vilka båda har många 

turister under sommar respektive vintersäsongen. Västerbottens, Örebro och Jönköpings län 

hade under 2003 och 2004 lägst antal serveringstillstånd (www.fhi.se). Antalet restauranger 

med stadigvarande tillstånd att servera öl, vin och eller sprit till allmänheten är däremot störst 

i Stockholms, Västra Götalands och därefter Skåne län (FHI 2005 A).  

 

Försäljningen av alkohol på restauranger ökade i de flesta län under början av 2000-talet. På 

Gotland, där de har många serveringsställen (tillstånd), såldes det mest alkohol på 

restauranger och strax efter följde Stockholms län. I sydöstra Sverige (Skåne, Blekinge och 

Kronoberg) samt i Östergötlands och Norrbottens län minskade däremot försäljningen. (FHI 

2005).  

 

Ser man till servering och försäljning av alkohol på kommunnivå förekommer det också stora 

variationer. Kommunernas organisation och ekonomi ser olika ut och de har olika demo-

grafiska förutsättningar. Invånarantalet och hur tätbefolkad en kommun är varierar kraftigt i 

landet, i början av 2004 varierade antalet invånare från knappt 3 000 upp till drygt 750 000 

personer (i Stockholms stad). Mer än hälften av Sveriges kommuner har mindre än 20 000 

invånare och 72 procent av alla kommuner har högst 30 000 invånare. Det är bara fyra procent 

                                                 
9 Serveringstillstånd  är beräknade per 10 000 invånare 15 år eller äldre (fhi.se). 
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av kommunerna som hade mer än 100 000 invånare och där ingår de tre storstäderna; 

Stockholm, Göteborg och Malmö.  

 

Tabell 1. Folkmängd i Sveriges kommuner, 2004-09-01, antal och andel (procent).  

Antal invånare Antal kommuner Andel  

Upp till 10 000 74 26 

10 001 – 15 000 67 23 

15 001 – 20 000 28 10 

20 001 – 30 000 41 14 

30 001 – 50 000 38 13 

50 000 – 75 000  18 6 

75 001 – 100 000 12 4 
Över 100 000                     
-varav 3 över 250 000  12 4 

Totalt 290 100 

 Källa: SCB (www.scb.se) 

 

Antalet serveringsillstånd i kommunerna följer delvis samma mönster som länen på så sätt att 

de kommuner som har många serveringstillstånd ofta är orter som har mycket säsongsbetonad 

turism. Exempel på kommuner som både har många serveringstillstånd10 och turister under 

vintern respektive sommaren är Åre, Malung (Sälen), Härjedalen och Älvdalen (Idre) samt 

Borgholm (Öland), Strömstad, Sotenäs (Smögen), Tanum (Grebbestad, Fjällbacka) och 

Båstad. Flera av dessa kommuner har också få antal bofasta vilket bidrar till att antalet 

serveringstillstånd per invånare blir högt. Som exempel kan nämnas Älvdalen som har drygt 

7 500 invånare och stor skidturism under vintern11 (www.fhi.se, www.scb.se) 

 

Det fåtal andra kommuner som har många serveringstillstånd per invånare är i hög grad också 

små kommuner, exempelvis Arjeplog och Sorsele som båda har drygt 3 000 invånare. I 

storstadsområdena finns det, som nämnts tidigare, många serveringsställen men eftersom 

invånarantalet är så stort där blir andelen serveringstillstånd jämförelsevis inte så högt. Precis 

                                                 
10 Antalet serveringstillstånd är beräknat per 10 000 invånare 15 och äldre och bygger på kommunernas egen 
rapportering till Statens folkhälsoinstitut som görs 31/12 varje år. De kommuner som namnges hade många 
serveringstillstånd både 2003 och 2004.  
11 Sälen, Idre och Åre är de tre svenska fjällområden som sedan mitten av 1990-talet ökat sin vinterturism mest 
(Nutek 2005). Älvdalen, där Idre ligger, är också den kommun som haft den största ökningen av antalet 
serveringstillstånd sedan 1995 (app.fhi.se). 
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som i turistkommunerna är en hel del av dem som besöker serveringställena i storstäderna 

mer eller mindre tillfälliga gäster, exempelvis turister, kursdeltagare och personer som arbetar 

i städerna men som bor utanför. I tabellen nedan redovisas antalet serveringstillstånd som 

kommunerna rapporterat till FHI utifrån kommungruppsindelning12. Här framgår det att 

glesbygdskommunerna, kommuner med lågt invånarantal samt storstäderna är de som 

genomsnittligt har flest serveringstillstånd.  

 

Tabell 2. Antal serveringstillstånd per 10 000 invånare 15 och äldre, region,  
31/12 2004. 

Kommungrupp Antal serveringstillstånd 

Storstäder 17.9 
Förortskommuner  9.7 
Större städer 12.1 
Pendlingskommuner 13.8 
Glesbygdskommuner 25.8 
Varuproducerande kommuner 12.5 
Övr. kommuner > 25 000 inv. 13.2 
Övr. kommuner 12 500-25 000 inv. 14.8 
Övr. kommuner < 12 500 inv. 21.1 

Riket totalt 13.8 
Källa: Statens folkhälsoinstitut (fhi.se) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram denna kommungruppsindelning. Indelningen har gjorts 
utifrån strukturella egenskaper däribland befolkningsstorlek, pendlingsmönster samt näringslivsstruktur och är 
tänkta att användas vid analyser, jämförelser och redovisningar (för närmare beskrivning av grupperna se Bilaga 
1). 
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Enkätundersökningen – syfte och genomförande 

Enkätunderökningen genomfördes under våren år 2004 och riktade sig till alkoholhandläggare 

- eller motsvarande13 - i Sveriges 290 kommuner. Syftet med undersökningen var att få en 

övergripande uppfattning om förutsättningar för, hur och av vilka det lokala arbetet med 

serveringstillstånd och tillsyn av restauranger utförs. Ett annat syfte var att få 

alkoholhandläggarnas synpunkter på vad de uppfattade som positivt i sin yrkesroll respektive 

vad de upplevde som problematiskt.14  

 

Eftersom studien i framför allt syftade till att få en bred bild av alkoholhandläggarnas 

arbetssituation utformades en kort enkät. Enkäten innehöll nio övergripande frågor varav de 

flesta hade fasta svarsalternativ. De två sista frågorna var så kallade öppna frågor där 

handläggarna ombads att med egna ord berätta vad de upplevde som positivt respektive 

problematiskt med sitt arbete och på vilket sätt det påverkade dem och deras möjligheter att 

arbeta med lokal alkoholkontroll på restauranger.15 Tanken var också att enkäten inte skulle ta 

för mycket tid i anspråk med förhoppningen att det kunde bidra till att många skulle svara.  

 

Med enkäten följde ett brev i vilket studien presenterades, syftet med projektet beskrevs och 

där handläggarna lovades anonymitet i hanteringen och i presentationen av svaren. Vi 

informerade också om att deltagandet var frivilligt. Enkäten skickades ut i omgångar under 

perioden 24 februari till den 30 mars. Totalt skickades 369 enkäter ut i denna första omgång. 

Varje följebrev innehöll ett datum då enkäten senast skulle vara returnerad, i regel var det satt 

två veckor fram i tiden. De ifyllda enkäterna kunde returneras i det adresserade svarskuvert 

som bifogades.  

 

För att få tillgång till aktuella adressater och adresser användes medlemsregistret för 

Kommunala alkoholhandläggares förening (KAF).16 Namn och adressuppgifter på de 

                                                 
13 De som inom kommunerna handhar serveringstillståndsärende och tillsyn av serveringsställen är ofta 
kommunala alkoholhandläggare men de kan även ha andra titlar och/eller ha andra huvudsakliga arbetsuppgifter 
som exempelvis socialsekreterare. Fortsättningsvis kommer benämningen alkoholhandläggare användas i texten 
och då åsyftas de som arbetar med dessa arbetsuppgifter (om inte annat står), oavsett titel. 
14 Ytterligare en avsikt med enkätstudien var att svarsuppgifterna skulle kunna generera nya frågeställningar till 
den efterföljande kvalitativa studien i enskilda kommuner som var planerad. Finansiering till den studien erhölls 
tyvärr inte varför detta syfte fallit i skymundan. 
15 Enkäten samt följebrevet finns i Bilaga 2. 
16 Registret innehöll drygt 200 medlemmar från hela landet. KAF bildades den 28 november 1996 och på deras 
hemsida beskrivs föreningens syfte på följande sätt; ”Föreningen skall verka för att samla alla som handlägger 
eller arbetar med tillsyn av serveringstillstånd i en gemensam förening”. Målet är: ”Föreningen skall i sin 
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kommuner som inte fanns representerade där söktes på respektive kommuns hemsida. I detta 

sammanhang kan nämnas att den information som finns tillgänglig på kommunala hemsidor 

ser väldigt olika ut. I flera fall gick det inte att utröna vem eller vilken enhet som hade ansvar 

för att handlägga serveringstillstånd inom kommunen. I vissa fall fanns inte heller 

kommunens postadress angiven på hemsidan. Krögare eller andra intresserade torde i dessa 

kommuner ha svårigheter att veta var och/eller till vem de ska vända sig i ärenden som rör 

serveringstillstånd. I de fall namnuppgifter inte gick att finna adresserades enkäten till 

”kommunal alkoholhandläggare (tillstånd och tillsyn)” i den aktuella kommunen.17  

 

I början av maj hade minst en enkät inkommit från 235 av landets kommuner. Under vecka 17 

skickades en påminnelse ut till 57 handläggare/motsvarande i de 54 kommuner från vilka svar 

saknades.18 Av de kommuner som fått påminnelsen kom därefter svar från 24 stycken 

kommuner.  

 

I juli 2004 hade 276 enkäter returnerats. Svaren i dessa enkäter representerar 252 av landets 

290 kommuner, vilket motsvarar 87 procent. I vissa kommuner arbetar flera handläggare 

medan vissa andra kommuner har kontrakterat tillståndsärende och/eller tillsyn till en annan 

kommun. Detta innebär att antalet handläggare och enkäter inte överensstämmer med antalet 

kommuner. Det visade sig att också att några av de personer (eller kommuner) som fått 

enkäter i några fall till inte längre arbetade kvar, var tjänstlediga eller att kommunen hade 

kontrakterat arbetet till handläggare i andra kommuner. Med andra ord skickade fler enkäter 

ut än det fanns respondenter. I större kommuner/städer arbetar det ofta flera handläggare på en 

enhet och andelen enkäter riktade till sådana kommuner var därmed generellt högre än i 

mindre kommuner.  

 

Av de returnerade enkäterna var 271 besvarade och dessa enkäter kodades. Som framgått 

motsvarar dessa enkäter 252 kommuner men 271 personer. Varje enkät har kodats en (1) gång 

                                                                                                                                                         
verksamhet arbeta med frågor som stärker de som handlägger eller arbetar med tillsyn av serveringstillstånd.” 
(www.kaf.t.se) 
17 Det sistnämnda ”tillstånd och tillsyn” lades till för att förtydliga till vem brevet skulle. I början av 
enkätutskicken inträffade det nämligen att enkäten skickades vidare inom kommunen till socialsekreterare inom 
som inte arbetade med serveringstillstånd eller tillsynsärenden. 
18 Förutom själva påminnelsen var innehållet det samma som vid det första utskicket. Totalt skickades 426 
enkäter ut, inklusive påminnelserna. 
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även om handläggare i vissa fall ansvarar för flera kommuner än en. I tabellen nedan 

redovisas hur enkäterna fördelar sig på kommuner19 med olika invånarantal.  

 

Tabell 3. Besvarade enkäter fördelade utifrån kommuninvånarantal 

Kommuninvånarantal Besvarade enkäter 

 antal andel 
 < 10 000 55 20,3 
1 0001-15 000 52 19,2 
15 001-20 000 21 7,7 
20 001-30 000 39 14,4 
30 001-50 000 39 14,4 
50 001-75 000 22 8,1 
75 001-100 000 17 6,3 
100 001-250 000 14 5,2 
250 001-1 000 000 12 4,4 
Totalt 271 100 

 

Svaren i enkäterna motsvarar egentligen ytterligare 18 kommuner. Dessa kommuner utgörs i 

huvudsak av kommuner med få invånarantal.  

 

Under perioden när enkäten skickades ut hörde flera personer av sig. Några hade önskemål 

om att få svara senare, några bad om ursäkt för att de blivit försenade, någon enstaka person 

hade synpunkter på enkätens utformning och inaktuella adressater. De flesta av dem som 

hörde av sig var positiva till undersökningen och det faktum att detta område undersöktes. 

Några av dem som hörde av sig berättade mer utförligt om sina arbetssituationer och 

erfarenheter. Sett till andelen kommuner som de besvarade enkäterna representerar är 

svarsfrekvensen tämligen god (se t ex Trost 2002).  

 

Någon utförlig bortfallsanalys har inte genomförts. De 38 kommuner från vilka vi saknar 

uppgifter fördelar sig lite olika över länen, i sex län finns svar från alla kommuner. I de flesta 

län (15) saknas med andra ord svar, i fem av dessa var det endast en kommun som inte svarat. 

I ett län saknas svar från hela åtta kommuner men det är bara tre personer som inte svarat och 

som ansvarar för alkoholhandläggningen i dessa kommuner. Sett till antalet innevånare är 

fördelningen bland de 38 kommunerna relativt lik fördelningen generellt i landet. 

 

                                                 
19 En enkät motsvarar en vad vi kan kalla huvudkommun där handläggaren är lokaliserad.  
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Tabell. 4 Antal kommuner som ej svarat fördelat på kommuninvånarantal. 

Kommuninvånarantal Antal kommuner som ej svarat 

< 10 000 13 
10 001-150 00 11
15 001-20 000 6
20 001-30 000 4
30 001-50 000 4
50 001-75 000 0
75 001-100 000 0
100 001-250 000 0
250 001-1 000 000 0 

 

Resultatpresentationen nedan bygger på en sammanställning av de 271 ifyllda enkäterna, 

varje enkät motsvarar en handläggare20. Svaren på de sju första frågorna har kodats och 

sammanställts i dataprogrammet SPSS och åskådliggörs i första hand på ett deskriptivt sätt 

med hjälp av tabeller. Den andra mer kvalitativt inriktade delen bygger på svaren på de två 

sista frågorna (8, 9) samt övriga kommentarer som handläggarna bidragit med.21 Dessa frågor 

besvarades inte av alla, resultaten bygger på 192 respektive 203 enkäter. Alla svaren 

dokumenterades och sammanställdes därefter i återkommande kategorier. Nedan redogörs i 

första hand för det som handläggarna i störst omfattning beskrev som positivt respektive 

problematiskt. Resultaten illustreras delvis med hjälp av citat från enkäterna.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Som redan framgått var ett syfte med studien att få handläggarnas erfarenheter och åsikter. Därför var avsikten 
att alla handläggare skulle ingå i undersökningen, men varje person behövde bara fylla i en enkät även om vissa 
av dem ansvarade för arbetet i flera kommuner.  
21 I slutet av varje enkät fanns det utrymme för att skriva ner övriga kommentarer. 
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Alkoholkontroll på kommunalnivå – förutsättningar, fördelar och 
komplikationer 

De omständigheter och organisatoriska förutsättningar som de anställda arbetar utifrån med 

handläggning av serveringstillstånd och tillsyn skiljer sig mycket åt i kommunerna. Stora 

variationer förekommer bland annat angående hur mycket av arbetstiden som är ämnad åt 

dessa arbetsuppgifter. I runda tal handlar det om att hälften av dem har tillståndsärenden och 

tillsynsarbete som huvudsakliga arbetsuppgifter och hälften har företrädesvis andra 

arbetsuppgifter, t.ex. socialsekreterare eller administratör.  

 

Den vanligaste lösningen är att handläggningen och tillsynen utförs av anställda inom 

respektive kommun. Samarbete mellan kommunerna förekommer i enstaka fall i form av 

nätverk med alkoholhandläggare eller att ansvar för handläggningen av tillståndsärende 

och/eller tillsyn kontrakterats till en grannkommun (se även Alkoholinspektionen 1998). 

Ungefär en femtedel av dem som svarade på enkäten arbetade med dessa frågor även i annan 

kommun än den de var anställda/lokaliserade i.  

 

Förutsättningar för alkoholhandläggararbetet 

Denna del av rapporten bygger i huvudsak på svaren från de slutna frågorna i enkäten och 

redovisas främst i tabellformat, totalt hade 271 respondenter besvarat frågorna. Områden som 

tas upp är fördelning av arbetstid förlagd på olika delar av alkoholhandläggararbetet, 

utbildning gällande alkoholkontroll samt vilka samarbetspartners som förekom. 

 

Arbetsfördelning 

Den största delen av den tid som de tillfrågade arbetar med alkoholkontroll ägnas åt hand- 

läggning av serveringstillstånd, medan mindre tid ägnas åt tillsyn (jmf tabell 5-7). En klar 

majoritet av handläggarna (ca 65 %) arbetade emellertid med tillståndsprövning mindre än en 

fjärdedel av arbetstiden. 

 

En övervägande del av landets kommuner bedriver, enligt kommunernas rapportering till Statens 

Folkhälsoinstitut, yttre tillsyn av serveringsrörelser. Tabell 7 återger dock att det vanligtvis är en 

synnerligen liten del av arbetstiden som ägnas åt detta. Överlag upptar inre och yttre tillsyn av 
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serveringsställen ofta högst tio procent av den aktuella arbetstiden (se tabell 6 och 7). Detta kan 

jämföras med Länsstyrelsernas tidigare arbetsfördelning av dessa sysslor. Innan 

kommunaliseringen av tillståndärendena och tillsynen arbetade alkoholhandläggarna ca 80 

procent med tillståndsgivningen och följaktligen 20 procent med tillsyn (SOU 1993:50). I 

betänkandet poängterades att tillsynsverksamheten försvagats under senare år i takt med att 

tillståndsärendena ökat kraftigt samtidigt som färre handläggare arbetade med dessa frågor. 

Alkoholpolitiska kommissionens framhöll att en väl fungerande tillsyn var av vikt, att särskilda 

resurser bör avsättas för detta samt förespråkade ökad kontroll av restaurangerna (SOU 1993:50).  

Från flertalet kommuner uppger handläggarna att det är svårt att få tid till den yttre tillsynen. Det 

kan även vara komplicerat att genomföra detta på grund av att kommunen är liten och 

vederbörande är igenkänd. Några respondenter har därtill uppgett att det finns olika 

personalproblem kopplat till yttre tillsyn (detta beskrivs ytterligare längre fram i rapporten). 

 

Tabell 5. Arbetstid förlagd på tillståndsprövning.  

Arbetstid % Tillståndsprövning 

 antal andel kumulativt 
1-5  28 10,3 10,3 
6-10 25 9,2 19,6 
11-25 42 15,5 35,1 
26-49 41 15,1 50,2 
50-100 49 18,1 68,3 
sammanslaget* 45 16,6 84,9 
övriga** 41 15,1 100 
Totalt 271 100  

         * en relativt hög andel av respondenterna hade slagit samman andelen arbetstid för de 
           tre olika arbetsuppgifterna som redovisas i tabell 5-7. 
         ** respondenten har ej svarat, alternativt svarat att de arbetar med detta mindre än en procent  
           av arbetstiden. I några enkäter framgick inte arbetsandelen och några få arbetade bara med tillsyn.  
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Tabell 6. Arbetstid förlagd på inre tillsyn. 

Arbetstid % Inre tillsyn 

 antal andel kumulativt  
1-5  71 26,2 26,2 
6-10 35 12,9 39,1 
11-25 41 15,1 54,2 
26-49 9 3,3 57,6 
50-100 5 1,8 59,4 
sammanslaget* 47 17,3 76,8 
övriga** 63 23,2 100 
Totalt 271 100  

*En relativt hög andel av respondenterna hade slagit samman andelen arbetstid för de tre  
olika  arbetsuppgifterna som redovisas i tabell 5-7. 

           ** respondenten har ej svarat, alternativt svarat att de arbetar med detta mindre än en procent  
            av arbetstiden. I några enkäter framgick inte arbetsandelen och några få arbetade bara med 
            tillståndsprövning eller yttre tillsyn.  
 

Tabell 7.  Arbetstid förlagd på yttre tillsyn 

Arbetstid % Yttre tillsyn 

 antal andel kumulativt 
1-5  60 22,1 22,1 
6-10 44 16,2 38,4 
11-25 47 17,3 55,7 
26-49 6 2,2 57,9 
50-100 1 0,4 58,3 
sammanslaget* 46 17,0 75,3 
övriga** 67 24,7 100 
Totalt 271 100  

*en relativt hög andel av respondenterna hade slagit samman andelen arbetstid för de tre  
olika arbetsuppgifterna som redovisas i tabell 5-7. 

         ** respondenten har ej svarat, alternativt svarat att de arbetar med detta mindre än en procent  
         av arbetstiden. I några enkäter framgick inte arbetsandelen och några få arbetade bara med  
         tillståndsprövning eller inre tillsyn.  
 

Den sammanlagda arbetstid som lades på alkoholkontroll var vanligtvis begränsad. Ungefär 

en tredjedel av de tillfrågade arbetade med dessa frågor mer än 50 procent av sin arbetstid. I 

början av det här avsnittet framfördes att arbetet i hög grad utförs av personer som i första 

hand har andra yrken. Resultaten återger att ungefär 39 procent av respondenterna var 

socialsekreterare, nämnsekreterare eller liknande och inte i första hand alkoholhandläggare 

(se bilaga 3).  
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Arbetstiden relaterat till hur stor kommun vederbörande arbetar i studerades därtill. 

Resultaten pekar på ett starkt samband; en majoritet av dem som arbetade i mindre kommuner 

jobbade mindre än 20 procent med alkoholkontroll medan en övervägande del av 

respondenterna i de största kommunerna ägnade sig åt detta mer än 90 procent av tiden (se 

bilaga 3). Detta samband är inte särskilt överraskande då antalet serveringsstillstånd 

vanligtvis är kopplat till kommunernas storlek. De finns i regel både fler serveringstillstånd 

och fler alkoholhandläggare i de större städerna. Som beskrevs inledningsvis finns det 

emellertid några mindre kommuner med högt antal serveringstillstånd. I synnerhet handlar det 

om säsongsbetonad restaurangverksamhet i områden med omfattande turism. I dessa 

kommuner torde, åtminstone periodvis, arbetsbelastningen vara ganska stor. 

 

Utbildning 

En hög andel (86 %) av dem som svarade på enkäten hade deltagit i en eller flera utbildningar 

på området. Som framgår i tabellen nedan hade över hälften av respondenterna deltagit i 

utbildningar/kurser som anordnades av det privata utbildningsföretaget Niagara. Därtill hade 

ungefär en tredjedel (31 %) medverkat i kurser som länsstyrelsen arrangerat, inte sällan i 

samband med kommunaliseringen. 
 

Tabell 8. Deltagare i en eller flera utbildningar 

Typ av utbildning Deltagare i en eller flera utbildningar 

 antal andel 
Niagara 140 51,7 
Länsstyrelsen 84 31,0 
KAF* 27 10 
Kommunförbundet 44 16,2 
Alkoholinspektionen 36 13,3 
STAD** 7 2,6 
Övrig privat utbildning 15 5,5 
Övrig offentlig utbildning 25 9,2 

* Kommunala Alkoholhandläggares Förening (www.kaf.t.se)  
** STOCKHOLM FÖREBYGGER ALKOHOL- & DROGPROBLEM, projektet startade 1995 och är ett långsiktigt 
utvecklande av det preventiva alkohol- och drogarbetet. (www.stad.org/)  
 

 26



Samarbetsinstanser 

Av dem som deltog i undersökningen uppgav 96 procent att de samarbetade med en eller flera 

instanser angående tillståndsgivning, företrädesvis med polismyndigheten, skatteverket och 

miljö- och byggnadsförvaltningen. Beträffande polismyndigheten ska siffrorna vara höga 

eftersom polisen enligt alkohollagen är obligatorisk remissinstans (se inledningen). Förutom de 

samarbetsinstanser som specificeras i tabell 9 så uppgavs andra instanser, exempel på dessa är 

kommunstyrelsen, andra förvaltningar inom kommunen (kultur- och fritid, vård- och omsorg, 

barn- och utbildning samt individ- och familjeomsorg), socialtjänstens fältarbetare, 

stadsbyggnadskontoret, militären, folkhälsoinstitutet, jurister, alkoholhandläggare i andra 

kommuner (t.ex. om den sökande haft tillstånd där tidigare) samt näringslivet. Dessa utgör 

undantag men illustrerar vilken bredd det finns på aktörer alkoholhandläggarna upparbetat 

kontakt med kring lokal alkoholkontroll. 

 

Tabell 9. Samarbete med andra instanser angående tillståndsgivning 

Instanser/aktörer            Samarbetar med respektive instans 

 antal andel 
Polismyndighet 261 96,3 
Skatteverket 255 94,1 
Kronofogdemyndighet 225 83,0 
Räddningstjänsten 223 82,3 
Domstol 21 7,7 
Länsstyrelsen 150 55,4 
Miljö-&  
byggnadsförvaltningen 

251 92,6 

Den som söker tillstånd 165 60,9 
Andra 50 18,5 

 

Det var också vanligt att samarbete skedde med andra instanser beträffande tillsyn. Totalt 

uppgav 92 procent samverkan med andra, främst med någon polismyndighet (vilka är 

skyldiga att bedriva yttre tillsyn tillsammans med kommunen). I hög utsträckning 

samarbetade alkoholhandläggarna även tillsammans med miljö- och byggnadskontoret, 

skatteverket, kronofogdemyndigheten samt räddningstjänsten . En majoritet arbetade också 

tillsammans med länsstyrelsen samt med tillståndshavaren. Närmare var femte respondent 

uppgav därtill andra samarbetsinstanser, det kunde exempelvis vara tullkriminalen, anonyma 

restauranginspektörer, försäkringskassan, nattvandrande föräldrar, socialtjänstens fältarbetare, 

jurister, kommunala restauranginspektörer och folkhälsoinstitutet.  
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Tabell 10. Samarbete med andra instanser angående tillsyn 

Instanser/aktörer Samarbetar med respektive instans 

 antal andel 
Polismyndighet 236 87,1 
Skatteverket 205 75,6 
Kronofogdemyndighet 108 39,9 
Räddningstjänsten 143 52,8 
Domstol 11 4,1 
Länsstyrelsen 96 35,4 
Allmänheten 39 14,4 
Tillståndsinnehavaren 129 47,6 
Miljö-& 
byggnadsförvaltningen 

168 62 

Andra 45 16,6 
 

Hälften av dem som besvarade enkäten arbetade ensamma med alkoholhandläggning i sin 

kommun. Tabell 11 åskådliggör att en majoritet av dem som inte hade någon kollega i sin 

kommun titulerade sig som alkoholhandläggare. En relativt hög andel arbetade i huvudsak 

med annat, det vanligaste var socialsekreterare. 

 

Tabell 11. Respondenter som arbetar ensam i sin kommun 

Titel Arbetar ensam i sin kommun 

 antal andel 
Handläggare 77 57,0 
Samordnare 4 3,0 
Socialsekreterare 27 20,0 
Nämndsekreterare 13 9,6 
Övriga 14 10,4 
Totalt 135 100 

 
 
Tabell 12 visar att en betydande andel av dem som arbetade ensamma även hade en begränsad 

arbetstid förlagt på alkoholhandläggning. Enbart var tionde person arbetade med detta mer än 

90 procent av tiden. 
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Tabell 12. De som arbetar ensamma i kommunen fördelat på arbetstid 

Arbetstid % Arbetar ensam i sin kommun 

 antal andel 
1-10 19 14,1 
11-20 17 12,6 
21-30 22 16,3 
31-40 7 5,2 
41-50 15 11,1 
51-60 6 4,4 
61-70 2 1,5 
71-80 15 11,1 
81-90 4 3,0 
91-100 14 10,4 
övriga 14 10,4 
Totalt 135 100 
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Positiva och problematiska aspekter  

De öppna frågorna i enkäten handlade om vad alkoholhandläggarna upplever som positivt 

respektive problematiskt med sin yrkesroll och arbetsuppgifter. Som nämnts tidigare svarade 

inte alla på dessa två frågor. Det var totalt 192 personer (71 %) som beskrev vad de upplevde 

som positivt med arbetet och 203 (75 %) som förmedlade vad de upplevde som negativt med 

yrkesrollen. Följande resultat bygger således på drygt 70 procent av de besvarade enkäterna 

och presentationen återspeglar i första hand de uppfattningar och teman som många av 

handläggarna tog upp.  

 

Flexibelt arbete med stort kontaktnät  

Det råder en tämligen stor enighet kring vad alkoholhandläggarna/motsvarande uppfattar som 

positivt med sin yrkesroll. Två områden dominerar handläggarnas svar och de handlar om att 

yrket innebär en stor bredd och variation dels i förhållande till andra aktörer dels vad gäller 

arbetets utformning och kompetens.  

 

En hög andel av respondenterna skrev att de uppskattade att arbetet för med sig många 

kontakter med olika människor, både krögare och myndighetsrepresentanter. Framför allt 

angav handläggarna att kontakten med personer inom restaurangbranschen var positiv och 

viktig. Drygt 60 procent skrev om det, vilket var det i särklass mest förekommande svaret på 

denna fråga. De uppskattade också att arbetet innebär att ge råd och information till samt ha 

ett bra samarbete med dem som söker och innehar serveringstillstånd. De flesta skrev att det 

var positivt att få möta krögare i sitt arbete, några skrev lite mer utförliga svar;  

 
...”den goda kontakten med ortens krögare. Kontakterna kännetecknas av respekt 
för våra olika roller samt att jag känner att jag har deras förtroende (de litar på 
mina kunskaper avseende lagstiftningen).” 
 
”Att få vara med på `resan` från ansökan till beslut och då kunna lotsa fram 
sökanden till en bra verksamhet som uppfyller lagens alla krav. Att etablera goda 
relationer med krögare, som då också innebär att det går att vara tuff men med 
behållen respekt.” 

 

Flera av handläggarna menade därtill, som i det senare citatet, att en upparbetad kontakt är en 

(god) förutsättning för den fortlöpande dialogen med tillståndinnehavarna och att det både 
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förebygger och underlättar kommunikationen om det uppstår brister eller problem på 

serveringställen. Att utbilda restaurangpersonal angående alkohollagen betraktades också en 

positiv del i arbetet även om det var betydligt färre (14 procent) som tog upp det.  

 

Att samarbeta med personal från andra myndigheter, t ex polismyndigheten och skatteverket, 

och när det förekommer med kollegor inom kommunen eller länet, anges som en positiv 

faktor i arbetet av nästan 40 procent av handläggarna. Förutom att de skrev att det var roligt 

att träffa personer med andra kunskaper och att samarbetet var bra och lärorikt menade vissa 

att det effektiviserar arbetet och bidrar till att förebygga missförhållanden. Fördelarna med 

samarbetet beskrevs exempelvis på följande sätt; 

 
”Arbetar mycket med personliga kontakter/möten med tillståndssökande, -havare 
och andra myndigheter. Vilket medför positiva utbyten och underlättar när det finns 
anmärkningar eller återkallelseärenden. Lärorikt att ta del av andra myndigheters 
lagstiftningar – ömsesidigt utbyte.  
Tidiga signaler från Skatteverket om obetalda skatter och avgifter har medfört att 
minska `skadeverkningar´ för tillståndshavare – tidigt rättat till missförhållanden.” 

 

De som uppgav att de hade upparbetade samarbetsformer med alkoholhandläggare i 

andra kommuner inom länet är relativt få men flera av dem poängterade värdet och 

fördelarna med det.  

 

Den flexibilitet, självständighet och möjlighet till att själv disponera och utforma sina 

arbetsuppgifter och arbetstider som yrket innebär angavs som en stor fördel. De framfördes 

även åsikter om att arbetet var utvecklande, omväxlande och att det var intressant att arbeta 

med och följa den aktuella lagstiftningen. Att arbetet innebär att de måste ha kompetens inom 

flera olika områden (juridik, ekonomi, alkoholpolitik) menade vissa medför att arbetet är 

utvecklande och kunskapskrävande. Sammantaget var det nästan en tredjedel av handläggarna 

som tog upp dessa aspekter som positiva inslag i deras arbete. 

 

Det övergripande målet med den svenska alkoholpolitiken är att minska alkoholens 

medicinska och sociala skadeverkningar, alkohollagen beskrivs också som en skyddslag. 

Flera av alkoholhandläggarna som tog upp positiva faktorer relaterade till detta. De skrev att 

en viktig och positiv del av deras yrke är att kunna arbeta utifrån en skyddslagstiftning, arbeta 

förebyggande, se till att minderåriga inte serveras alkohol, medverka till en återhållsammare 

alkoholkonsumtion samt att kunna motverka att företagsekonomiska intressen får överväga de 
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alkoholpolitiska. En annan fördel som togs upp, länkad till att arbeta förebyggande utifrån en 

skyddslagstiftning, var möjligheten att vara delaktig i kommunens alkohol- och drogpolitiska 

program och riktlinjer samt att samordna den lokala alkoholkontrollen med detta. Här 

förekom kommentarer som att det är positivt att kunna vara med och arbeta gentemot 

allmänheten, ändra attityder samt att skapa arbetsmodeller som innefattar samarbete med 

lokal drogsamordnare och polis.  

 

En knapp tiondel av dem som besvarade frågan skrev att de upplevde att de hade stöd av 

politiker och chefer. I detta sammanhang nämndes exempelvis att de kände att de fick stor 

respekt för sitt yrkeskunnande av sin chef samt att politikerna är kunniga på området och 

anser att de alkoholpolitiska frågorna är viktiga.  

 

De andra positiva erfarenheter som handläggarna tog upp förekom mer sällan. Av dem kan 

nämnas att handläggare uppskattar att de genom jobbet får uppleva spännande miljöer och 

möta kreativa människor i restaurangbranschen, upplever att de får stor respekt för sitt 

yrkeskunnande av krögare, att de har ett bra stöd från Länsstyrelsen samt att det är positivt att 

i yrket kunna förhindra eventuell illojal konkurrens mellan näringsidkare. 

 

Ensam mot näringspolitiska intressen 

Vad handläggarna upplevde som problematiskt och hur det påverkar dem och deras arbete 

med den lokala alkoholkontrollen på restauranger varierade. Generellt var det inte bara fler 

som besvarade denna fråga (75 %) utan det förekom även en större variation i svaren. Två 

övergripande områden täcker trots det in många av svaren och båda handlar om arbetets 

förutsättningar. Som rubriken antyder upplever många handläggare (ca 20 procent) att det är 

problematiskt att det endast är de som ansvarar för uppgiften och besitter denna kompetens 

inom sin kommun. Lika många uppger att det är problematiskt att politiker prioriterar 

näringspolitiska intressen framför alkohollagens bestämmelser.  

 

Att många är ensamma om att utföra dessa arbetsuppgifter inom kommunen medför bland 

annat att det inte finns någon annan som besitter relevant kompetens och därmed saknas 

ersättare, till exempel vid ledighet eller sjukdom. Det innebär även att alkoholhandläggarna 

inte har någon kollega som de kan samarbeta och diskutera ärenden med vilket flera skriver 
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att de saknar. En av de många handläggare som ensam ansvarar för detta inom kommunen 

och vars sammanlagda arbetstid för arbetsuppgifterna motsvarar ungefär tio procent skrev;  

 
… ”är en för liten kommun att vara handläggare i, svårt att sätta sig in i 
handläggningen och tillsynen då det är få ärenden, förhållandevis. Skulle 
samordnas med grannkommunerna. Borde vara två handläggare som har ett 
större område, svårt att ha som ensamarbete, behöver bollplank.” 
 

Flera respondenter beskriver att det råder tidsbrist eftersom de har för många ärenden i 

förhållande till den tid de har för att utföra arbetet. Arbetsbelastningen kan kännas för stor 

både av dem som arbetar heltid och de som arbetar deltid. Flera av handläggarna uppger 

också att den begränsade arbetstiden och stressen bidrar till andra problem. Framför allt 

nämns att ansökningar om serveringstillstånd prioriteras vilket för med sig att tillsynsarbetet 

blir lidande och det blir svårt att hinna utveckla nya arbetsmetoder.  

 

Ett dilemma på kommunal nivå, som bland annat påtalats av Alkoholinspektionen (1998:2) är 

att alkoholpolitiska aspekter kan få stå tillbaka till förmån för lokala näringsintressen. Bakom 

detta anas en konflikt mellan skyddslagstiftningens intentioner och knappa kommunala 

resurser i kombination med starka ekonomiska intressen för att det finns olika restauranger 

och evenemang med alkoholservering. Att beslutsfattande politiker prioriterar näringspolitiska 

intressen framför de alkoholpolitiska var en omständighet som togs upp av drygt en femtedel 

av handläggarna. Detta uttrycks till exempel med ord som att det är problematiskt att 

politikerna ”kan ha en åsikt och vi kan ha en insikt” eller ”svårigheter att få politiker att förstå 

vikten av att alkohollagens regler går före näringspolitiska hänsyn”. 

 

Kopplat till detta är respondenternas erfarenhet av att de saknar stöd och intresse för sitt och 

det alkoholpolitiska arbetet från chefer, förvaltningen och/eller politiker i kommunen. Denna 

synpunkt tog 30 personer upp. Följande citat från en av respondenterna återger de hittills 

framförda åsikterna på ett ganska heltäckande sätt; 

 
”Ensamheten är nr. 1. På jobbet saknas bollplank och kunskaper på området. 
Många gånger leder detta till att jag får ´klä skott´ för hela alkoholpolitiken. Det 
är svårt att hitta bra metoder för tillsyn vilket ju bygger på samarbete (och 
samsyn) med polisen samt bra metoder för dokumentation. I samband med tillsyn 
ska vi alltid vara minst två tjänstemän och detta hindrar många gånger `spontana´ 
besök. Jag har inget mandat att beordra ut någon kollega. Svårt med helhetssyn 
på förvaltningen – här krävs att ledningen tar ett större ansvar. Det är ju 
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förvaltningen som ´äger frågan´, inte bara jag. Samarbete med 
ungdomskonsulenter och övrig verksamhet saknas.  
Ökad kunskap och förståelse från i första hand chefer och förvaltningsledning för 
detta område är nödvändigt. Mindre politiska hänsyn – att följa lagen måste bli 
det primära. Rättstillämpningen i riket måste bli jämnare – nu spretar den åt alla 
håll och det stora problemet är att detta aldrig kommer fram eftersom ingen 
klagar på ett positivt beslut även om det inte har stöd i lagen!” 

 

Precis som i citatet ovan menar vissa handläggare att de framförda omständigheterna kan 

medföra att bedömningar och beslut ser olika ut i jämförbara ärenden vilket i sin tur leder till 

otydliga budskap och att Alkohollagen på sikt urholkas. Några tog också upp att det 

förekommer påtryckningar från näringslivet/krögare om att påskynda handläggningstiden, att 

krögare inte accepterar negativa beslut samt att de i samband med detta utsätts för 

utskällningar och hot från krögare.  

 

Olika former av problematik relaterat till den yttre tillsynen togs upp av drygt 15 procent av 

dem som svarade. Från flertalet kommuner uppger handläggarna att det är svårt att få tid till 

just denna del av arbetet. Många upplever att det på olika sätt är problematiskt att de är 

ensamma om att ansvara för tillsynen och att de är själva när de utför tillsynsbesök på krogar. 

De känner sig utsatta och sårbara när de besöker restauranger ensamma sent på kvällarna och 

inte sällan i kommuner där både krögare och gäster vet vilken funktion de har. Även andra 

personalproblem kopplat till den yttre tillsynen nämndes. Bland annat att tillsynen inte är 

samordnad med andra myndigheter och att andra personer inom förvaltningen eller från andra 

kommuner som inte är igenkända på orten borde utföra dessa besök istället för dem. Flera 

nämnde också att det är svårt att genomföra spontana tillsynsbesök bland annat för att de ska 

samordnas med kollegor eller andra myndighetsrepresentanter. Huruvida tillsynsbesöken ska 

utföras av en eller flera personer varierar uppenbarligen i kommunerna.  

 

Ytterligare två teman som rörde handläggarnas yrkesroll förekom bland en dryg tiondel av 

dem som besvarade denna fråga. Det första handlar om den inbyggda konflikt 

myndighetsrollen innebär och vad det kan innebära för handläggarna. Konflikten består i att 

de både ska samarbeta med krögarna (bland annat ge råd och information) samtidigt som det 

ingår i deras yrkesroll att kontrollera tillståndsinnehavare (och -sökande) samt 

serveringsställena. Handläggarna hade också upplevt att krögare förlägger ansvar och skuld 

på dem personligen vid negativa beslut istället för att förstå att det handlar om bestämmelser i 

alkohollagen. 
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Kombinationen av att många kommuner är små (till invånarantal) och att det endast finns en 

(1) alkoholhandläggare innebär inte sällan att alkoholhandläggaren är igenkänd i samhället 

och på serveringsställena. Det andra temat handlar om negativa konsekvenser till följd av 

detta. Bland annat uppges det försvåra tillsynsarbetet och rollen som myndighetsrepresentant 

och det kan bidra till att eventuella problem på serveringsställena tillrättaläggs inför/vid 

besök. I detta sammanhang nämns även att de stämplas som ”alkohollagsivrare” eller 

”kontrolltant” samt att de undviker att gå på restauranger privat. Några nämner också att 

personalen på restaurangerna fjäskar överdrivet vid besök eller beskriver att gäster uppträtt 

hotfullt vid restaurangbesök.  

 

Bland de många andra problematiska sidorna av arbetet som förmedlades kan nämnas åsikter 

om att alkohollagen är otydlig och att den tolkas och tillämpas på olika sätt. Vidare nämndes 

komplikationer som är kopplade till restaurangerna, så som att det är svårt att få ekonomisk 

insyn i restaurangernas verksamhet, att det sker täta ägarbyten och att överlåtelser inte 

rapporteras. Svårigheter med att få med polismyndigheten vid tillsynsbesök, att få till ett bra 

samarbete samt få polisen att förstå att de också har tillsynsansvar enligt alkohollagen var 

andra synpunkter som nämndes. 
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Mer tid och bättre förutsättningar 

Sist i enkäten fanns det utrymme för att skriva ned övriga kommentarer, vilket 80 av 

handläggarna gjorde. Här förekom en del förklaringar, förtydligande samt fortsättningar på 

resonemang och synpunkter som förts fram angående de positiva och negativa aspekterna av 

arbetet. Vanligare var att de skrev att och hur det tyckte att de problem som de 

uppmärksammat skulle avhjälpas. Avslutningsvis presenteras några av de idéer och 

synpunkter som framfördes.  

 

Efterfrågas; 

1. Samarbete över kommungränserna och därmed kollegor samt en mer samlad kompetens  

”Viktigt att man har ett bra samarbete med övriga myndigheter och att man har ett bra 
nätverk tillsammans med andra alkoholhandläggare.” 

 

2. Större förståelse och mer kunskap för de alkoholpolitiska frågorna och alkohollagen hos 
kommunpolitiker och förvaltningar.  
 

3. Tydligare och en gemensam tolkning av alkohollagen. 

”För att stärka lagen och regelverket gäller det att vara tydlig i sin tolkning. Dessa 
tolkningar måste diskuteras/samordnas i regionala nätverk för att motverka 
resonemanget i fråga 9.” [Det vill säga  problem som att]  
...”  inte näringspolitik går före alkoholpolitik, storstadsbeslut appliceras  på mindre 
orter angående öppettider, matkravet bedöms olika av de politiker som beslutar. 
Restaurangpersonal är en rörlig grupp vilket gör att de ser och hör skillnader i beslut. 
Detta leder till en urholkning av lagen och sämre förtroende för myndigheten.” 

 

4. Mer tid för handläggning och framför allt tillsynsarbetet. 

”Det är viktigt att det finns utrymme för tillsynsbesöken och att dessa sker 
regelbundet. Kommunen måste prioritera och skapa utrymme för tjänsten som 
alkoholhandläggare och arbeta aktivt med alkohol- och drogprogram och policy 
vad gäller etableringar av barer och restauranger.” 

 

5. Högre och fördjupad gemensam utbildning för alkoholhandläggare. 

”Positivt om det blir en högskolekurs på området vilket Folkhälsoinstitutet jobbar på.” 

”Ser gärna att man kunde få till stånd en universitetsutbildning för oss. Gärna på distans  
eftersom vi är så få till antalet och verkar över hela landet.”  

”Det vore bra om det fanns en adekvat utbildning för arbetsuppgifterna” 
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Sammanfattande diskussion 

Omständigheterna under vilka de anställda arbetar med handläggning av serveringstillstånd 

och tillsyn skiljer sig mycket åt i kommunerna, bland annat avseende resurser, typ av tjänst 

och arbetstid. Detta innebär att det förekommer stora variationer angående hur mycket av 

arbetstiden som är ämnad åt dessa arbetsuppgifter.  

 

Drygt hälften av de som besvarade enkäten har tillstånd och tillsyn av alkoholtillstånd som 

huvudsaklig arbetsuppgift (vanligen alkoholhandläggare) och resten har andra huvudsakliga 

arbetsuppgifter, exempelvis socialsekreterare eller administratör.  

 

Merparten av den tid som de tillfrågade arbetar med serveringstillstånd ägnas åt handläggning 

av tillstånd. Sammantaget upptar inre och yttre tillsyn av serveringsställen i regel mindre än 

10 procent av den aktuella arbetstiden. Innan kommunaliseringen ägnade 

alkoholhandläggarna på Länsstyrelserna cirka 20 procent av arbetstiden åt tillsyn (SOU 

1993:50). I betänkandet poängterades att tillsynsverksamheten försvagats under senare år i 

takt med att tillståndsärendena ökat samtidigt som färre handläggare arbetade mer dessa 

frågor. Numera är det fler handläggare som arbetar med den lokala alkoholkontrollen men 

tillsynen, i synnerhet den yttre, verkar fortfarande inte utgöra särskilt stor del av arbetet. 

Alkoholpolitiska kommissionen poängterade vikten av en väl fungerande tillsyn, att särskilda 

resurser bör avsättas för tillsyn samt förespråkade ökad kontroll av restaurangerna (SOU 

1993:50). Många av de som besvarat enkäten tog också upp att det är svårt att få tid till den 

yttre tillsynen. 

 

Den vanligaste lösningen är att handläggningen och tillsynen utförs av anställda inom 

respektive kommun. Samarbete mellan kommunerna förekommer i enstaka fall i form av 

nätverk med alkoholhandläggare eller att ansvaret för handläggningen av tillståndsärende 

och/eller tillsyn kontrakterats till en grannkommun.  

 

Ett påtalat dilemma på kommunal nivå är att alkoholpolitiska aspekter får stå tillbaka till förmån 

för lokala näringsintressen (se t ex Alkoholinspektionen 1998:2). Flera handläggare tog upp detta 

som en problematik aspekt i arbetet. Begränsad kunskap om och intresse för 

alkohollagstiftningens bestämmelser både från chefer och politiker nämndes också.  
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I de årliga länsrapporterna har FHI uppmärksammat det faktum att återkallelser och varningar 

till så stor del grundar sig på ekonomiska orsaker och mer sällan på alkoholpolitiska 

olägenheter (d.v.s. att åldersbestämmelser inte följts, att det förekommit brister i ordning och 

nykterhet och dylikt). I samband med detta förespråkar Statens folkhälsoinstitut att 

kommunerna ska arbeta utifrån ansvarsfull alkoholservering enligt den så kallade STAD-

modellen22. Denna modell, som utarbetats och använts i Stockholm, karaktäriseras bland 

annat av ett aktivt samarbete mellan alla berörda aktörer, utbildning av restaurangpersonal om 

alkohollagen mm samt att kommun och polis utövar en effektiv tillsyn (FHI 2003). Med tanke 

på hur omständigheterna ser ut för dem som arbetar med den lokala alkoholkontrollen i 

Sveriges många små kommuner är det tveksamt hur realistiskt det är att applicera denna 

modell också där. Alkoholhandläggarnas svar implicerar dessutom snarare brist på resurser än 

idéer och engagemang kring hur arbetet kan genomföras.  

 

Trots de komplikationer som handläggarna tagit upp är många positiva till sitt arbete, 

arbetstuppgifternas syfte och kontakterna med personer inom restaurangbranschen.  

Det finns anledning att vidare undersöka och beskriva de ”goda exempel” som finns på hur 

kommunal alkoholkontroll kan utövas och hur samarbetet kan vara uppbyggt mellan 

kommuner samt med andra centrala aktörer. I detta ligger också att närmare belysa olika 

komplikationer på strukturell och lokal nivå som detta arbete möter och framför allt hur dessa 

kan lösas. Detta kan bidra till spridning av arbetsmodeller som är formade i, och anpassade 

till, majoriteten av Sveriges kommuner där resurserna inom området för närvarande ofta är 

starkt begränsade. 

 

                                                 
22 För utförligare information om STAD-projektet (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) se 
exempelvis Wallin (2004). 
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Bilaga 1 

 

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en kommungruppsindelning med nio 

grupper. Indelningen är tänkt att användas vid analyser, jämförelser och redovisningar. 

Indelningen har gjorts utifrån strukturella egenskaper däribland befolkningsstorlek, 

pendlingsmönster samt näringslivsstruktur (www:skl.se). Denna kommunindelning använder 

bland annat Folkhälsoinstitutet i sin redovisning av viss alkoholstatistik. Den reviderade 

inledning som gäller från den 1 januari 2005 innehåller följande grupper; 

 
Storstäder (3 städer) Stockholm, Göteborg och Malmö som alla har mer än 200 000 invånare 

Förortskommuner (38 kommuner) Kommuner där minst 50% av befolkningen pendlar till arbete 
 i annan kommun, vanligaste målet är någon av storstäderna. 

Större städer (27 kommuner) Kommun med 50 000- 200 000 invånare samt en tätortsgrad 
överstigande 70 procent.  

Pendlingskommuner (41 kommuner) Kommun där mer än 40 procent av nattbefolkningen 
pendlar till arbetet i någon annan kommun.  

Glesbygdskommuner (39 kommuner) Kommun med mindre än 7 invånare per 
kvadratkilometeroch mindre än 20 000 invånare.  

Varuproducerande kommuner (40 kommuner) Kommun med mer än 40 procent av 
nattbefolkningen mellan 16 och 64 år, anställda inom varutillverkning och industriell verksamhet. 
(SNI92)  

Övriga kommuner, över 25 000 inv. (34 kommuner) Kommun som inte hör till någon av tidigare 
grupper och har mer än 25 000 invånare.  

Övriga kommuner, 12 500-25 000 inv. (37 kommuner) Kommun som inte hör till någon av 
tidigare grupper och har 12 500-25 000 invånare.  

Övriga kommuner, mindre än 12 500 inv. (31 kommuner) Kommun som inte hör till någon av 

tidigare grupper och har mindre än 12 500 invånare. 
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Bilaga 2 

Enkät till kommunal alkoholhandläggare/inspektör 
På SoRAD, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, Stockholms 

universitet pågår ett forskningsprojekt som heter ”Restauranger, alkoholkulturer och 

alkoholpolitik”. Projektet finansieras av Socialdepartementet och består av två delar, den 

ena handlar om restauranger och den lokala alkoholkontrollen, den andra handlar om den 

förändrade dryckeskulturen på restauranger. Undersökningen första del syftar till att ge 

ökad kunskap om hur den lokala alkoholkontrollen bedrivs (tillstånd och tillsyn av 

alkoholservering på restauranger), vilka möjligheter som finns för att utveckla och 

förbättra den samt vilka eventuella problem som är kopplade till den. 

 

För att få en allmän bild av arbetet kring alkoholservering på restauranger på lokal  

nivå genomförs nu en enkätundersökning som riktar sig till landets samtliga 

kommunala alkoholhandläggare/inspektörer. För att få en så god uppfattning om era 

arbetsuppgifter, ansvarsområden och åsikter som möjligt hoppas vi att Du ger dig tid  

att svara på frågorna. I sammanställningen och presentationen av enkätsvaren kommer 

du att vara anonym, inga uppgifter kommer att kunna bindas till enskilda individer eller 

kommuner. De enda som kommer att ta del av de inkomna svaren är vi som arbetar i 

projektet. Resultaten kommer dels att publiceras i rapportform, dels utgöra underlag för 

frågeställningar/centrala teman i det fortsatta projektet då enskilda kommuner kommer 

att studeras närmare. 

 

Ert deltagande är naturligtvis frivilligt men vi är tacksamma om ni vill bidra med era 

kunskaper samt synpunkter och returnera enkäten senast den 2 april 2004. 

Har ni frågor eller synpunkter om undersökningen kontakta gärna någon av oss.  

 
Charlotta Fondén          Börje Olsson 
Socionom/forskningsassistent         Professor/forskningsledare 
Tfn. 08/16 29 44          Tfn. 08/674 70 50 
lottaf@sorad.su.se 

 

SoRAD 
Stockholms universitet 
   106 91 Stockholm 
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             ……………… Kommun……..………*

 

Enkät till kommunal alkoholhandläggare/inspektör         
 

Frågorna går att besvara med flera svarsalternativ om det inte står något annat. De två sista 

frågorna har inga svarsalternativ, där får du skriva ned det du själv anser är viktigt. Texta 

gärna. Räcker inte utrymmet så går det bra att använda baksidorna. Ansvarar du för 

tillstånd/tillsyn i flera kommuner behöver du bara fylla i en (1) enkät även om du får fler 

enkäter. Har inte alla som arbetar med tillstånd eller tillsyn i kommunen fått denna enkät 

kan ni få fler eller kopiera detta exemplar. Med restauranger avses även barer, pubar mm. 

 

1. Vilken är din titel/huvudsakliga befattning? (fyll i ett alternativ) 

 Handläggare       Inspektör       Samordnare       Annan; 

……………………..……… 

 
2. Vilka arbetsuppgifter ingår i din anställning? Skriv även arbetsuppgifter som  
    inte är kopplade till alkoholtillstånd/tillsyn. Ange ungefärlig arbetsfördelning i procent.  

 Handlägga tillståndsansökningar för alkoholservering.      Arbetstid: …………% 

 Utföra inre tillsyn/kontroll av restauranger?  
     (kontrollera myndigheters uppgifter mm)             Arbetstid: …………% 

 Utföra yttre tillsyn/kontroll av restauranger  
     (besök för att kontrollera om föreskrifter och lagar följs mm)     Arbetstid: …………% 

 Andra arbetsuppgifter och arbetstid, nämligen: 
…………………………………………..………………………………     Arbetstid: …………% 

…………………………………………..………………………………     Arbetstid: …………% 

…………………………………………..………………………………     Arbetstid: …………% 

…………………………………………..………………………………     Arbetstid: …………% 

 
3. Har du gått någon utbildning som direkt handlar om handläggning/tillsyn  
    av alkoholservering på restauranger på kommunal nivå? 

 Ja   Nej 
                                                 
* Denna uppgift är med för att vi ska veta från vilka kommuner ni svarat respektive vilka vi behöver skicka 
påminnelser till. Uppgiften kommer ej att registreras eller användas i resultaten. 
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● Vilka kurser/utbildning har du gått och vem höll i dem/anordnade utbildningarna?  

………………………………………………………………………………………………….……….. 

………………………………………………………………………………………………….……….. 
………………………………………………………………………………………………….……….. 
………………………………………………………………………………………………….……….. 

4. Vilka instanser/aktörer samarbetar du med angående tillståndsgivning? 

 Polismyndigheten  Skatteverket  Kronofogdemyndigheten 
 Räddningstjänsten  Domstol   Länsstyrelsen 
 Miljö- & byggnadsförvaltningen   Tillståndsinnehavare  
 Andra, nämligen: … ………………………………………………………………………. 

 

5. Vilka instanser/aktörer samarbetar du med angående tillsyn av 

    alkoholservering på restauranger? 

 Polismyndigheten  Skatteverket  Kronofogdemyndigheten 
 Räddningstjänsten  Domstol   Länsstyrelsen 
 Allmänheten  Tillståndsinnehavare  Miljö- & byggnadsförvaltningen 
 Andra, nämligen: … ………………………………………………………………………. 

 

6. Handhar du enligt avtal tillståndsärenden eller utför tillsyn utanför den 
    kommun där du är anställd/har din arbetsplats?  

 Ja   Nej 
● Vilken/vilka kommuner utöver den du är anställd i/lokaliserad?  
…………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Arbetar fler än du med tillståndsgivning och tillsyn inom samma kommun? 

 Ja, antal…………….  Nej 
 

8. Berätta med dina egna ord vad du upplever som positivt med ditt 
    arbete/yrkesroll.  Ge gärna exempel. 

 
…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Berätta med dina egna ord vad du upplever som problematiskt i ditt arbete  
    och på vilket sätt det påverkar dig och dina möjligheter att arbeta med den 
    lokala alkoholkontrollen på restauranger. Ge gärna exempel. 
 

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Övriga kommentarer:  

 
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tack för din medverkan! 
 

 

 

Använd svarskuvertet och skicka tillbaka det senast den .……….. 2004. 
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Bilaga 3 

Sammanlagd arbetstid fördelat på respektive yrke, procent. 

Titel 

Arbetstid 
totalt % * 

 handläggare samordnare soc.sekr. nämnd 
sekr. 

övriga Totalt 

 antal 165 9 49 24 24 271 
1-10 39 6,7 33,3 30,6 29,2 12,5 14,4 
11-20 33 4,8 11,1 26,5 20,8 25,0 12,2 
21-30 30 6,1 22,2 18,4 25,0 12,5 11,1 
31-40 12 3,0 11,1 2 4,2 16,7 4,4 
41-50 34 15,8 0,0 6,1 12,5 8,3 12,5 
51-60 13 7,3 0,0 0,0 0,0 4,2 4,8 
61-70 8 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 
71-80 19 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 
81-90 19 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 
91-100 36 21,2 0,0 2,0 0,0 0,0 13,3 
övriga** 28 7,3 22,2 14,3 8,4 20,9 10,0 
Totalt 271 100 100 100 100 100 100 
* sammanlagd arbetstid beräknad i procent. 
** respondenten har svarat att de arbetar med detta utanför ordinarie arbetstid alternativt att de arbetar med 
alkoholhandläggning mindre än en procent av arbetstiden. I några enkäter framgick inte arbetsandelen. 
 
 Sammanlagd arbetstid fördelat på kommuninvånareantal, procent.*  

 Antal invånare per kommun 

Arbets
tid % 

0-
5000 

5001-
10000 

10001-
15000 

15001-
20000 

20001- 
30000 

30001- 
50000 

50001- 
75000 

75001- 
100000 

100001- 
250000 

250001-
1000000 

Totalt 

            
1-10 50 31 19 10 13 5 9 0 0 0 14 
11-20 33 12 25 19 13 5 5 0 0 0 12 
21-30 0 14 15 29 10 8 0 6 0 8 11 
31-40 0 8 6 5 3 5 5 0 0 0 4 
41-50 0 10 15 19 10 21 14 12 0 0 13 
51-60 0 0 7 0 13 0 5 6 14 0 5 
61-70 0 0 2 5 8 3 9 12 7 0 3 
71-80 0 2 2 5 5 26 9 6 7 0 7 
81-90 0 0 4 5 0 13 36 24 29 8 7 
91-100 17 4 2 5 13 5 5 29 21 67 13 
övr** 0 18 2 5 13 10 9 6 21 17 10 
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
* Andelar motsvarande 20 procent eller högre är markerade. 
** respondenten har svarat att de arbetar med detta utanför ordinarie arbetstid alternativt att de arbetar med 
alkoholhandläggning mindre än en procent av arbetstiden. I några enkäter framgick inte arbetsandelen. 
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