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Sammanfattning 
 
Bakgrund och syfte: Under perioden 2001-2005 ökade den oregistrerade 
alkoholkonsumtionen i Sverige och Systembolagets marknadsandel sjönk. Betydande 
regionala skillnader kan även noteras med en lägre andel för Systembolaget i södra Sverige än 
i norra Sverige. Systembolaget har begränsade öppettider och strikta ålderskontroller samt en 
restriktiv hållning vad gäller försäljning till alkoholpåverkade personer och tidigare studier 
har visat att konsumtionen av oregistrerad alkohol är högre bland personer med riskfyllda 
alkoholvanor. Mot denna bakgrund testas i denna rapport hypotesen att ju högre andel för 
Systembolaget, desto lägre förekomst av alkoholrelaterade problem. Vidare analyseras de 
närliggande frågorna om dels huruvida kopplingen till alkoholproblem varierar mellan olika 
delmängder i totalkonsumtionen (registrerade och oregistrerade) och dels om det finns ett 
samband mellan Systembolagets försäljning och svenskarnas köp av oregistrerad alkohol. 
Data och metod: Den oregistrerade alkoholkonsumtionen skattas på basis av data från en 
månatlig frågeundersökning och delas in i två kategorier: införsel i samband med utlandsresor 
och illegal alkohol (smuggling och hembränning). Den registrerade konsumtionen baseras på 
Systembolagets försäljning. Som indikatorer på alkoholrelaterade problem används 
alkoholrelaterad sjukhusvård och polisrapporterad brottslighet med en etablerad koppling till 
alkohol. Alla dataserier aggregerades till kvartal dels för hela Sverige men även för tre 
regioner: södra, mellersta och norra Sverige. Utöver regionala analyser tillämpas 
tidsserieanalys (ARIMA-modeller) för att skatta sambanden mellan alkoholkonsumtion och 
problem.  
Resultat: Resultaten tyder för det första på att det finns ett samband mellan Systembolagets 
försäljning och införsel av alkohol från utlandet. Den drivande faktorn i detta samband verkar 
vara införseln, medan förändringar i Systembolagets försäljning inte förefaller påverka 
konsumtionen av oregistrerad alkohol. En ökning i införsel ger upphov till en viss minskning i 
Systembolagets försäljning, men den skattade elasticitetskoefficienten är ganska svag (-0,2). 
Analyserna tyder vidare på att en hög marknadsandel för Systembolaget inte är kopplad till 
färre alkoholrelaterade problem. Det fanns inte heller några tydliga tecken på att någon 
specifik delmängd skulle ha en starkare koppling till problem än någon annan – de flesta 
skattningar var inte statistiskt signifikanta. Däremot framkom att samtliga skadeindikatorer 
hade ett positivt och statistiskt signifikant samband med ett alkoholmått som inkluderade 
samtliga delmängder dvs. med den totala alkoholkonsumtionen. 
Slutsatser: Alla slutsatser utifrån resultaten måste göras med reservation för att analyserna 
bygger på relativt få observationer (20 kvartal) och att variationen i Systembolagets 
marknadsandel är ganska begränsad, åtminstone ur ett statistiskt analysperspektiv. När det 
gäller resultatet att de olika delmängdernas effekter på alkoholskadeindikatorerna inte visade 
något enhetligt mönster, bör man också beakta att måtten på införsel och illegal alkohol är 
behäftade med mätfel, vilket inte är fallet med Systembolagets försäljning, och att 
förekomsten av mätfel alltid ger större osäkerhet i effektskattningar. Oavsett vilken betydelse 
olika delmängder kan tänkas ha för omfattningen av alkoholskador, så finns dock en viktig 
slutsats att dra utifrån dessa analyser; förändringar i den totala alkoholkonsumtionen spelar 
fortfarande en viktig roll för utvecklingen av alkoholskador i Sverige. Det är också första 
gången denna slutsats kan dras på basis av analyser som har använt ett mått på 
totalkonsumtionen som inkluderar skattningar av oregistrerad konsumtion; i tidigare analyser 
har endast Systembolagets försäljning använts. Faktum är att i dessa analyser fungerar det 
senare måttet sämre än totalmåttet som prediktor av alkoholskador.  
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English summary 
 
Background and aim: During the last years unregistered alcohol consumption has increased 
markedly in Sweden, and the market share of the State Monopoly (Systembolaget) has 
decreased. The sales through Systembolaget are regulated by strict rules. Further, previous 
research suggests that the intake of unregistered alcohol is associated with a more risky 
drinking pattern. We test the hypothesis that the larger the market share of Systembolaget, the 
lower the prevalence of alcohol-related harm. We also address two related issues, namely 
whether alcohol-related harm responds differently to different components of total alcohol 
consumption (registered and various form of unregistered) and if there is a relationship 
between Systembolaget sales and unregistered alcohol.  
Data and method: Data on consumption of various forms of unregistered alcohol 
consumption were obtained from monthly surveys. Registered consumption was gauged by 
sales data from Systembolaget. The harm indicators included two alcohol-related crime 
indicators (police-reported assaults and drink driving offences), and two indicators on 
admission to treatment for alcohol-related diagnoses. The montly data were aggregated into 
quarterly observations separately for southern Sweden, mid-Sweden and northern Sweden. 
The study period was Q1 2001-Q4 2005. In addition to regional analyses, the data were 
analyzed by means of time-series analyses (ARIMA-models). 
Findings: The findings did not suggest that a high market share for Systembolaget would be 
associated with lower rates of alcohol-related harm. As to the effects of the various 
components of total consumption on harm, there was no systematic pattern implying that any 
specific component would carry a greater risk than any other – most of the estimates were 
insignificant. However, all harm indicators responded significantly to the comprehensive 
consumption indicator (including unregistered consumption as well as Systembolaget’s sales), 
suggesting that total consumption still matters.  
Conclusions: Before we summarize the results it is warranted to identify some of the 
limitations of the study. First, the analyses rest on quite few observations; secondly, the 
variation in Systembolaget’s market share is fairly limited (between 54 and 64%), at least 
from the perspective of statistical analyses. Further, when it comes to the result that the effects 
of the various components of total consumption on harm did not yield any systematic pattern, 
it should be kept in mind that the indicators of imported and illegal alcohol are plagued by 
measurement errors, which is not the case for the sales of Systembolaget, and that 
measurement errors always increase the confidence intervals of effect estimates.  

With these caveats in mind, there is still one important conclusion that emerges from 
these analyses, namely that total consumption still matters. This is also the first time in such a 
context where the consumption indicator includes estimates of unregistered consumption; 
indicators in previous analyses have comprised the sales of Systembolaget only. It is worth 
noting that in our analyses the latter indicator was a poorer predictor of harm than the more 
comprehensive indicator that included unregistered consumption as well. 
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Bakgrund och frågeställningar 
Under perioden 2001-2005 har totalkonsumtionen av alkohol ökat med 19%. Det är främst 
den oregistrerade konsumtionen som ökat; mellan 2001 och 2005 ökade införseln med 28%, 
och den illegala alkoholen (smuggling plus hembränt) med 78%. För Systembolagets 
försäljning var ökningen 7%. Detta innebär att en allt mindre andel av svenskarnas 
alkoholkonsumtion kommit från Systembolaget. Mellan 2001 och 2004 minskade således 
Systembolagets marknadsandel från 64 till 54% för att sedan öka till 58% år 2005 (figur 1). 
Utöver variationer över tid förekommer betydande regionala skillnader i Systembolagets 
marknadsandel; lägst andel har Sydsverige med i genomsitt 47 % under perioden 2001-2005 
mot 75% i Nordsverige. 
 
Figur 1. Systembolagets marknadsandel 2001-2005 totalt samt uppdelat i Nord-, mellan- och 
Sydsverige 
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Dessa förändringar i svenskarnas inköpsvanor och de olika delmängdernas relativa betydelse 
för den totala alkoholkonsumtionen reser ett antal frågor som vi ska belysa i denna rapport: 
 

- Hur ser sambandet ut mellan totalkonsumtionen av alkohol och Systembolagets 
marknadsandel? 

- Hur ser sambandet ut mellan Systembolagets försäljning och olika former av 
oregistrerad konsumtion? Här gäller det att först söka avgöra sambandets riktning, 
vilken faktor är exogen, Systembolagets försäljning eller den oregistrerade 
konsumtionen? Är det så att en ökad införsel leder till minskad försäljning för 
Systembolaget, hur stark är i så fall denna substitutionseffekt? Eller är det så att en 
ökad tillströmning till Systembolaget minskar behovet av införsel? 

- Hur ser sambandet ut mellan Systembolagets marknadsandel och olika former av 
alkoholrelaterade problem? Systembolaget har restriktiva regler vad gäller försäljning 
till ungdomar och alkoholpåverkade personer och har vissa begränsningar i 
tillgänglighet vad gäller öppettider och antalet försäljningsställen. Den oregistrerade 
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omsättningen av alkohol är inte omgärdad av sådana restriktioner, här ligger också 
prisnivån lägre. Vissa studier visar att de som konsumerar oregistrerad alkohol i regel 
har mer riskfyllda alkoholvanor. Så har man t.ex. funnit en högre andel 
riskkonsumenter bland dem som köper och dricker hembränt och smuggling 
(Gustafsson, 2006; Kühlhorn m.fl., 2000). En hypotes är sålunda att ju större del av 
marknaden Systembolaget har, desto mindre är möjligheterna att få tag i alkohol i 
synnerhet för unga och för marginaliserade grupper vilket i sin tur skulle ha en 
dämpande effekt på uppkomsten av vissa alkoholrelaterade problem.  

- Hur ser sambandet ut mellan olika delmängder av den totala alkoholkonsumtionen 
och olika former av alkoholrelaterade problem? Tidigare forskning om kopplingen 
mellan olika delmängder i alkoholkonsumtionen och skador på befolkningsnivå har 
dominerats av dryckesspecifika analyser, dvs. analyser av samband mellan skador å 
ena sidan och å andra sidan öl-, vin-, och spritkonsumtion. Analyser av svenska data 
har antytt att främst sprit har varit kopplad till alkoholrelaterade skador, vilket tolkats 
som att denna konsumtion är en markör för riskfyllda alkoholvanor (Norström & 
Rossow, 1999). Mot bakgrund av de ovan refererade fynden att konsumenter av 
oregistrerad alkohol i regel har mer riskfyllda alkoholvanor kan man förvänta sig att 
denna delmängd har en starkare koppling till skador. 

 
 
Data och metod 
Alkoholkonsumtion  
Indikatorer på alkoholkonsumtion och dess olika delmängder baseras på två datakällor: 
 

1. Systembolagets detaljhandelsförsäljning av alkohol totalt uttryckt i liter 100% alkohol 
per invånare (15 år och över). Vi exkluderade försäljning från de gränsbutiker där 
norrmännens inköp är betydande. 

2. Oregistrerade delmängder från den löpande kartläggning av den totala 
alkoholkonsumtionen som genomförs sedan 2001 på Centrum för socialvetenskaplig 
alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet. Dessa skattningar 
baseras på 1 500 telefonintervjuer varje månad med ett slumpmässigt urval av den 
svenska befolkningen i åldrarna 16–80 år dvs. totalt 18 000 personer per år. Frågorna 
om oregistrerad alkohol gäller de senaste 30 dagarna vilket möjliggör månatliga 
skattningar (för en närmare beskrivning av beräkningsmetoder, se Boman m.fl. 
(2006)). Följande oregistrerade delmängder ingår i analyserna:  

• Alkohol som tas in legalt i samband med utlandsresor (benämns i 
fortsättningen införsel).  

• Alkohol som tas in från utlandet och säljs vidare illegalt till privatpersoner 
(smuggling) samt illegal sprittillverkning (hembränning) slås ihop under 
benämningen illegal alkohol).  

 
Systembolagets marknadsandel mäts som kvoten mellan Systembolagets försäljning och den 
totala alkoholkonsumtionen (Systembolagets detaljhandelsförsäljning och skattade 
oregistrerade delmängder). Eftersom länsvisa data om folkölsförsäljning i livsmedelsbutiker 
och alkoholförsäljning på restaurang saknas på kvartalsbasis, utelämnas dessa delmängder. 
Vidare görs inga specifika analyser av hemtillverkat vin som endast utgör ca 2% av 
totalkonsumtionen.
 
Alkoholskador 
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Valet av skadeindikatorer vägleddes främst av att antalet fall skulle vara tillräckligt för 
statistiska analyser av kvartalsdata på regional nivå, och att de var väl beprövade i liknande 
sammanhang. Det var vidare önskvärt att hitta något specifikt mått på alkoholskador bland 
ungdomar. Mot denna bakgrund valdes två huvudsakliga indikatorer: alkoholrelaterad 
sjukhusvård och polisrapporterad brottslighet med en etablerad koppling till alkohol. 
 
Uppgifter om alkoholrelaterad sjukhusvård hämtades från Socialstyrelsens register över all 
offentlig sluten sjukhusvård i Sverige (patientregistret). Med sluten sjukhusvård menas att 
patienten läggs in på sjukhus och stannar minst en natt. För en närmare beskrivning av 
kvalitet och innehåll i patientregistret, se Socialstyrelsen (2003).  
Följande indikatorer valdes från patientregistret: 

• Antalet vårdtillfällen på internmedicinsk- eller kirurgisk klinik med någon eller några 
av följande alkoholrelaterade diagnoser (huvud- eller bidiagnos): psykiska störningar 
och beteendestörningar orsakade av alkohol (ICD-kod: F10.1-F10.9), akut 
alkoholintoxikation (F10.0), toxisk effekt av alkohol (T51), kronisk alkoholrelaterad 
leversjukdom (K70), pankreatit (K86), alkoholutlöst polyneuropati (G62.1), 
alkoholkardiomyopati (I42.6), gastrit orsakad av alkohol (K29.2), alkoholutlöst 
myopati (G72.1), degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol (G31.2). Denna 
indikator kommer att betecknas som alkoholdiagnos. 

• Antalet vårdtillfällen med diagnosen alkoholförgiftning (F10.0, T51) i åldersgruppen 
15 år och äldre samt specifikt i åldersgruppen 10-19 år.  

 
Uppgifter om alkoholrelaterade brott hämtades från Brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) 
brottstatistik där data över följande brottskategorier valdes ut:  

• Polisrapporterad misshandel inklusive kategorierna: dödligt våld, försök till mord eller 
dråp, misshandel inkl grov och våldtäkt inkl grov. 

• Polisrapporterade rattfylleribrott (exklusive drograttfylleri).  
 
Det är värt att poängtera att ett positivt samband med totalkonsumtionen av alkohol har visats 
för såväl dessa alkoholdiagnoser (Ramstedt, 2006; Ramstedt 2005) som dessa brottstyper 
(Norström, 1999; Norström 1998).  
 
All data aggregerades till kvartalsdata per 100 000 invånare (15+) för hela Sverige och för tre 
regioner; Sydsverige (Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Västra Götaland), 
Mellansverige (Kalmar, Gotland, Östergötland, Södermanland, Örebro, Stockholm) och 
Nordsverige (Uppsala, Västmanland, Dalarna, Värmland, Gävleborg, Jämtland, Västerbotten, 
Västernorrland, Norrbotten). Regionerna är skapade med utgångspunkt från att få tre områden 
med liknande befolkningsstorlek men med olika stor förekomst av oregistrerad alkohol (och 
därmed marknadsandel för Systembolaget). Den studerade tidsperioden är Q1 2001 – Q4 
2005. 
 
 
Metod 
Förutom mer deskriptiva analyser använder vi oss av tidsserieanalys, en metod som är 
förknippad med ett flertal komplikationer. Den vanligaste komplikationen är att tidsserierna 
innehåller starka trender, vilket är fallet här (figur 1). Detta kan skapa skensamband: två serier 
kan ju utvecklas i samma (eller motsatt) riktning utan att vara kausalt kopplade till varandra. 
En annan komplikation är strukturen i feltermen som inkluderar bland annat orsaksfaktorer 
som inte beaktas i analysen. En av förutsättningarna i vanlig regressionsanalys är att feltermen 
inte har någon struktur. I tidsserieanalys är detta antagande inte realistiskt, eftersom 
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utelämnade orsaksfaktorer som regel är autokorrelerade, dvs. har en struktur. Den aktuella 
analysen kompliceras dessutom av den säsongsvariation som finns i kvartalsdata. 

De komplikationer som beskrivits här beaktas i den teknik för tidsserieanalys som har 
utvecklats av Box & Jenkins (1976), ofta benämnd ARIMA-modeller. Med hjälp av 
differentiering görs tidsserierna stationära (trendfria). Detta innebär att i stället för att 
analysera sambandet mellan råserierna Yt och Xt så analyseras sambandet mellan 
förändringarna, dvs. mellan ∇Yt och ∇Xt, där ∇Yt=Yt-Yt-1. En alternativ filtrering är 
kvartalsdifferentiering, dvs. att differentiera på lag 4 i stället för på lag 1. Differentiering av 
detta slag minskar risken för att skensamband ska uppstå eftersom det är mindre sannolikt att 
en störande faktor är synkroniserad med förändringar i den förklarande variabeln än med dess 
trend. Om det finns en mer intim koppling mellan den förklarande variabeln och störfaktorn är 
det dock säkrast att kontrollera för den senare genom att inkludera den i modellen. Ett annat 
väsentligt särdrag i ARIMA-analyser är att feltermsstrukturen skattas och inkorporeras i 
modellen. Detta ökar tillförlitligheten i modellskattningarna.  

Modellspecifikationerna varierar beroende på frågeställningarna. Vid skattningen av 
sambandet mellan totalkonsumtionen och Systembolagets marknadsandel används en vanlig 
linjär modell, medan en dubbel-logaritmisk modell användes för skattning av samband mellan 
olika delmängder, t ex: 

 
ttt NXeY ∇+∇=∇ lnln  

 
Y är outputserien (t ex Systembolagets försäljning), X är inputserien (t ex införsel), e 
symboliserar elasticitetskoefficienten som ska skattas och ln indikerar att serien är 
logaritmerad. N (noise) är feltermen som inkluderar andra kausala faktorer. 
Feltermsstrukturen skattas med autoregressiva och moving average-parametrar. Dessa är dels 
reguljära: AR(n) respektive MA(n), där n anger av vilken ordning parametern är; dels 
säsongsmässiga: SAR(n), respektive SMA(n). För att modellen ska anses statistiskt 
tillfredställande krävs att residualerna är oberoende (vitt brus). Detta avgörs med hjälp av 
Box-Ljungs test för autokorrelerade residualer. Operatorn ∇ betecknar att serierna är 
differentierade. 

En fördel med dubbel-logaritmisk modell är att effektmåttet (elasticitetskoefficienten) är 
lätt att tolka. Om elasticitetskoefficienten = -1 innebär det att en ökning i X på 10% ger en lika 
stor minskning i Y, alltså 10%. Om elasticitetskoefficienten  = -0,5 ger en 10% ökning i X en 
minskning i Y på 5%. 

I analyserna av sambanden mellan Systembolagets marknadsandel och de olika 
skadeindikatorerna är det lämpligare med en semi-logaritmisk modell:  
 

ttt NSBbS ∇+∇=∇ ln  
 

S är skadeindikatorn, SB betecknar Systembolagets marknadsandel och b symboliserar 
effektparametern som ska skattas. I en semi-logaritmisk modell påverkas skattningen av 
effektparametern (b) av den måttenhet som används för den förklarande variabeln. I våra data 
är alkoholkonsumtionen mätt som genomsnitt per kvartal, vilket i genomsnitt är 25 % av 
årskonsumtionen. I de modeller där alkoholkonsumtionen ingår som förklarande variabel har 
dess effekt dividerats med 4. Skälen till detta är att direkt kunna tolka resultaten som effekter 
av förändringar i konsumtionen på årsbasis och att också få direkt jämförbarhet med tidigare 
analyser som oftast gjorts på årsdata.
 
 
 

8 



Resultat 
Sambandet mellan totalkonsumtionen och Systembolagets marknadsandel 
Det faktum att den oregistrerade konsumtionen har ökat mer än Systembolagets försäljning 
har gett upphov till ett negativt samband mellan totalkonsumtionen och Systembolagets 
marknadsandel (Figur 2).  
 
Figur 2. Samband mellan totalkonsumtionen av alkohol i liter 100% och Systembolagets 
marknadsandel. Kvartalsdata 2001-2005 för hela riket 
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Frågan är om detta samband bara beror på trender eller speglar någon kausal mekanism. För 
att belysa detta skattade vi en ARIMA-modell på differentierade (trendfria) data. Enligt 
resultatet (Tabell 1) är en liters ökning (på årsbasis) kopplad till en minskning i 
Systembolagets marknadsandel på cirka 3 procentenheter (statistiskt signifikant).  
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Tabell 1. Skattat samband mellan total alkoholkonsumtion (liter 100% alkohol per 
år/invånare 15+) och Systembolagets marknadsandel. Säsongsdifferentierade data. 
Input Estimat SE p-värde 
Alkoholkonsumtion  -3.079** 0.953 0.005 

** p<0.01    
 
Samband mellan Systembolagets försäljning och oregistrerad konsumtion 
Analyser av sambanden mellan Systembolagets försäljning och de två delmängderna införsel 
och illegal visade på svaga och icke-signifikanta samband. I detta sammanhang förefaller en 
lag-struktur dock plausibel. Om en sådan existerar men inte inkluderas i modellen 
underskattar man sambandets styrka. Antag att det är den oregistrerade konsumtionen som är 
exogen. Om det finns en lag-struktur skulle det innebära att effekten av en ökning i den 
oregistrerade konsumtionen på Systembolagets försäljning skulle vara fördelad på en längre 
tidsperiod. Vi har antagit att den totala effekten är fördelad på tre kvartal, där den största 
effekten är omedelbar (inom samma kvartal), för att därefter avta. En motsvarande 
anpassningsmekanism kan antas om det är Systembolagets försäljning som är exogen. För att 
inkludera lag-strukturen i modellen konstruerades en vägd inputserie av följande utseende: 
 

2,2/)*5,0*7,0( 21 −− ++= tttt InförselInförselInförselInförselV  
 
Motsvarande vägda serier konstruerades för illegal alkohol och Systembolagets försäljning. 
(Valet av vikter är mer godtyckligt än grundat på någon a priori-kunskap. Det visade sig dock 
att inkluderandet av denna lag-struktur gav rimligare resultat än om den inte togs med i 
modellerna.) Vilken av de två delmängderna som är exogen (den oregistrerade konsumtionen 
eller Systembolagets försäljning) kan nu testas genom skattning av alternativa modeller. I den 
första modellen testas om den oregistrerade konsumtionen (vägd) har någon effekt på 
Systembolagets försäljning, i den alternativa modellen testas om Systembolagets försäljning 
(vägd) har effekt på den oregistrerade konsumtionen. Utfallet av modellskattningarna tyder på 
att det är den oregistrerade konsumtionen som är exogen.  

I den modell där Systembolagets försäljning är output, har införsel en negativ effekt; 
signifikansen är dock ett gränsfall (p=0,06) och elasticiteten är ganska låg (-0,2). Effekten av 
illegal är icke signifikant (Tabell 2). Dessa resultat gäller vid analyser av data för hela riket. I 
de regionsspecifika analyserna framkommer vissa variationer i elasticiteten. Vad gäller 
införseln så är sambandet endast signifikant i södra Sverige, där elasticiteten är något högre än 
för riket (-0,3). Vad gäller kopplingen mellan illegal alkohol och Systembolagets försäljning 
är de skattade elasticiteterna generellt svaga och de regionala skillnaderna, med signifikant 
positiv elasticitet i södra Sverige (0,14) och signifikant negativ i Mellansverige, bör inte 
tillmätas någon substantiell betydelse.  
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Tabell 2. Skattade effekter av införsel och illegal alkohol (liter 100% alkohol per år/invånare 
15+) på Systembolagets försäljning. Säsongsdifferentierade data. 
 
Input Estimat SE p-värde 
Riket    
Illegal 0,009 0,109 0,938 
Införsel -0,197(*) 0,095 0,062 
Syd    
Illegal 0,136* 0,049 0,020 
Införsel -0,312** 0,089 0,006 
Mellan    
Illegal -0,121*** 0,020 <0,001 
Införsel 0,025 0,024 0,326 
Nord    
Illegal -0,053 0,030 0,107 
Införsel -0,058 0,036 0,131 

*** p<0,001 ** p<0,01    * p<0,05   (*) p<0,10 
 
Slutligen skattade vi modeller för att testa om förändringar Systembolagets försäljning var 
kopplade till förändringar i införsel eller illegal alkohol. Inga sådana effekter framkom. Tabell 
3 visar skattningarna för hela riket. I den ena modellen var införsel output, i den andra var 
illegal alkohol output; inte i någon av dessa modeller hade Systembolagets försäljning någon 
signifikant effekt. Inte heller i regionsspecifika modeller fanns någon signifikant effekt av 
Systembolaget försäljning på oregistrerad alkohol (modellskattningar ej redovisade). 
 
 
Tabell 3. Skattade effekter av Systembolagets försäljning på införsel och illegal alkohol (liter 
100% alkohol per år/invånare 15+). Säsongsdifferentierade data för hela riket. 
 
Output Estimat SE p-värde 
Illegal  1,333 1,296 0,326 
Införsel -0,071 1,382 0,960 

 
Resultaten tyder på att det finns ett samband mellan Systembolagets försäljning och 

oregistrerad alkohol. Den drivande (exogena) faktorn i detta samband verkar vara införseln, 
medan förändringar i Systembolagets försäljning inte förefaller påverka konsumtionen av 
oregistrerad alkohol. En ökning i införsel ger alltså upphov till en viss minskning i 
Systembolagets försäljning, men den skattade elasticitetskoefficienten är ganska svag (-0,2). 
Detta innebär vidare att en ökad införsel ger en ökad totalkonsumtion av alkohol och därmed 
också ett negativt samband mellan totalkonsumtionen och Systembolagets marknadsandel.  
 
Samband mellan Systembolagets marknadsandel och olika former av alkoholrelaterade 
problem 
Det geografiska mönstret 
Systembolagets försäljning (SB) uttryckt i genomsnittliga liter ren alkohol per kvartal och 
invånare 15 år och äldre är lägst i Sydsverige, högst i Mellansverige och nästhögst i 
Nordsverige (Tabell 4). Införsel och illegal alkohol är däremot högst i Sydsverige och lägst i 
Nordsverige med resultatet att Systembolagets marknadsandel följer en väntad Nord-Syd 
gradient; högst i Nordsverige, följt av Mellansverige och lägst i Sydsverige.  
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Tabell 4. Regionala data om olika delmängder (alkohol 100% per invånare) samt 
Systembolagets marknadsandel (SB%). Kvartalsgenomsnitt 2001-2005.  
Region SB Införsel Illegal Summa SB %
Syd 0,93 0,74 0,26 1,93 47 
Mellan 1,40 0,36 0,20 1,96 69 
Nord 1,27 0,22 0,15 1,64 75 
      
Riket 1,22 0,55 0,22 1,99 60 

 
 
Det regionala mönstret för de olika alkoholskadeindikatorerna tyder inte på att 
Systembolagets marknadsandel skulle ha någon betydelse för förekomsten av alkoholskador 
(Tabell 5). I regel är faktiskt skadenivån lägre i Sydsverige än i Mellansverige men även 
jämfört med genomsnittet i riket.  
 
Tabell 5. Regionala data över olika alkoholskador (antal per 100 000 invånare 15+). 
Kvartalsgenomsnitt 2001-2005.  
Region System-

bolaget % 
Alkohol- 
diagnos 
 

Alkohol- 
förgiftning  

Alkohol 
förgiftning 
10-19 år 

Rattfylleri Misshandel 

Syd 47 44,3 36,8 31,9 49,1 213,6 
Mellan 69 50,0 59,0 49,3 52,1 276,6 
Nord 75 45,4 43,6 47,1 54,6 204,8 
       
Riket 60 46,3 45,9 41,7 51,2 231,1 
 
 
Att en högre marknadsandel för Systembolaget tycks vara kopplad till ökade alkoholskador 
illustreras i figur 3, som visar sambandet mellan alkoholförgiftningar per kvartal och 
Systembolagets marknadsandel per kvartal under perioden 2001-2005 för de tre olika 
regionerna. Detta samband är alltså baserat på en kombination av tidsmässig variation inom 
varje region och skillnader mellan regionerna; en observation är alltså ett kvartalsvärde för en 
viss region. Motsvarande figur för alkoholförgiftningar bland unga visar samma tendens 
(Figur 4) medan sambandet för övriga skadeindikatorer också var positivt eller mycket svagt 
(se figurer 5-7).  
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Figur 3. Samband mellan Systembolagets marknadsandel och antal vårdtillfällen med diagnosen 
alkoholförgiftning (per 100 000 15+). Kvartalsdata för 2001-2005 för alla tre regioner 
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Figur 4. Samband mellan Systembolagets marknadsandel och antal vårdtillfällen med diagnosen 
alkoholförgiftning (per 100 000) i åldersgruppen 10-19 år. Kvartalsdata för 2001-2005 för alla tre 
regioner 
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Figur 5. Samband mellan Systembolagets marknadsandel och antal vårdtillfällen med alkoholdiagnos 
(per 100 000 15+). Kvartalsdata för 2001-2005 för alla tre regioner 
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Figur 6. Samband mellan Systembolagets marknadsandel och antal polisrapporterade rattfylleribrott 
(per 100 000 15+). Kvartalsdata för 2001-2005 för alla tre regioner 
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Figur 7. Samband mellan Systembolagets marknadsandel och antal polisrapporterade 
misshandelsbrott (per 100 000 15+). Kvartalsdata för 2001-2005 för alla tre regioner 
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Förändringar över tid 
De regionala analyserna ger alltså inte stöd för hypotesen att en hög marknadsandel för 
Systembolaget skulle var kopplad till en lägre nivå på olika former av alkoholskador. 
Ekologiska samband är dock av begränsat värde för slutsatser om orsakskopplingar. I analyser 
av det geografiska sambandet mellan totalkonsumtion och olika former av alkoholrelaterad 
dödlighet i femton västeuropeiska länder fann Ramstedt (2002) en negativ korrelation, dvs. 
länder med hög konsumtion hade lägre dödstal. Det är dock tänkbart att detta beror på 
länderskillnader i t ex dryckesmönster och diagnostisk praxis (mindre benägenhet att använda 
alkoholrelaterade diagnoser i våta dryckeskulturer). För att eliminera denna snedvridande 
inverkan av kulturella faktorer analyserades i stället utvecklingen över tid inom varje land. 
Vid sådana analyser framkom det förväntade sambandet mellan totalkonsumtion och 
alkoholrelaterad dödlighet (Norström, 2002).  

Även om det inte är lika uppenbart att det skulle finnas motsvarande skillnader i 
diagnostisk praxis mellan de tre svenska regionerna som mellan de västeuropeiska länderna, 
ger analyser av utvecklingen över tid ett säkrare resultat. I figur 8-12 visas det temporala 
sambandet mellan Systembolagets marknadsandel och de olika skadeindikatorerna inom 
respektive region och sambandet är då det motsatta; en ökad andel av alkoholen som kommer 
från Systembolaget, desto lägre omfattning av alkoholskador.  
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Figur 8. Samband mellan Systembolagets marknadsandel och antal vårdtillfällen med diagnosen 
alkoholförgiftning (per 100 000 15+) i Sydsverige(cirklar, heldragen linje), Mellansverige (fyrkanter, 
prickad linje) och Nordsverige(kryss, bruten linje). Kvartalsdata för 2001-2005 
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Figur 9. Samband mellan Systembolagets marknadsandel och antal vårdtillfällen med diagnosen 
alkoholförgiftning i åldersgruppen 10-19 år (per 100 000) i Sydsverige(cirklar, heldragen linje), 
Mellansverige (fyrkanter, prickad linje) och Nordsverige (kryss, bruten linje). Kvartalsdata för 2001-
2005. OBS: identisk linje förNord- och Mellansverige 
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Figur 10. Samband mellan Systembolagets marknadsandel och antal vårdtillfällen med 
alkoholdiagnos (per 100 000 15+) i Sydsverige(cirklar, heldragen linje), Mellansverige (fyrkanter, 
prickad linje) och Nordsverige (kryss, brutenlinje). Kvartalsdata för 2001-2005 
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Figur 11. Samband mellan Systembolagets marknadsandel och polisanmälda rattfylleribrott (per 
100 000 15+) i Sydsverige(cirklar, heldragen linje), Mellansverige(fyrkanter, prickad linje) och 
Nordsverige (kryss, bruten linje). Kvartalsdata för 2001-2005 
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Figur 12. Samband mellan Systembolagets marknadsandel och polisanmälda misshandelsbrott (per 
100 000 15+) i Sydsverige(cirklar, heldragen linje), Mellansverige (fyrkanter, prickad linje) och 
Nordsverige (kryss, bruten linje). Kvartalsdata för 2001-2005 
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Dessa samband bygger dock på rådata, vilket innebär att de observerade sambanden kan bero 
på att trenderna utvecklas i olika riktning utan att det är uttryck för något orsakssamband. Vi 
går därför vidare till en mer rigorös tidsserieanalys med tillämpande av ARIMA-tekniken. Vi 
har gjort såväl regionsspecifika analyser som analyser för hela riket. Om vi först ser på 
resultaten för hela riket (tabell 4) finner vi ett negativt samband mellan Systembolagets 
marknadsandel och alla skadeindikatorer utom misshandel (modell 1). Det är dock bara för 
alkoholförgiftningar bland unga (10-19 år) som sambandet är statistiskt signifikant – en 
ökning av marknadsandelen med 1 procentenhet är kopplad till en minskning i 
alkoholförgiftningarna med 2%. En komplicerande omständighet vid tolkningen av detta 
samband är att man kan förvänta sig en negativ koppling mellan Systembolagets 
marknadsandel och den totala alkoholkonsumtionen. Mekanismen skulle vara att en ökning av 
den oregistrerade konsumtionen (införsel och illegal) leder till en ökning i totalkonsumtionen 
och därmed en minskning av Systembolagets marknadsandel. (Resonemanget förutsätter att 
en ökning av den oregistrerade konsumtionen inte fullt ut kompenseras av en minskad 
Systembolagsförsäljning.) Totalkonsumtionen kan alltså ses som en bakomliggande faktor 
som påverkar såväl skador som marknadsandel, och därmed skapar ett skensamband mellan 
dessa två variabler. Om vi tar hänsyn till detta och kontrollerar för totalkonsumtionen genom 
att inkludera även den i modellen, så försvinner den signifikanta effekten av marknadsandelen 
på alkoholförgiftningar (modell 2); övriga skattningar påverkas knappast. 
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Tabell 4. Skattade effekter av Systembolagets marknadsandel på olika skadeindikatorer.  
Modell 1 inkluderar endast Systembolagets marknadsandel, modell 2 inkluderar även total 
alkoholkonsumtion (liter 100% alkohol per år/invånare 15+). 
 
 Alkohol- 

diagnos 
 

Alkohol- 
förgiftning 

Alkohol- 
förgiftning 
10-19 år 

Rattfylleri Misshandel 

Syd      
Modell 1      
SB marknadsandel -0.663 -1,075** 0.095 -0.979** -0.064 
Modell 2      
SB marknadsandel -0.307 -0.392 1.069 -0.121 0.879*

Alkohol 0.025 0.040* 0.086** 0.060(*) 0.076***

Mellan      
Modell 1      
SB marknadsandel -0.449 -0.822 -0.620 0.040 0.191 
Modell 2      
SB marknadsandel -0.312 -0.365 1.368 0.305 0.232 
Alkohol 0.008 0.013 0.112* 0.006* 0.002 
Nord      
Modell 1      
SB marknadsandel -0.274 -0.630 (*) -0.289 -0.139 0.222(*)

Modell 2      
SB marknadsandel -0.249 -0.094 0.302 0.622 0.723***

Alkohol -0.019 0.054* 0.102(*) 0.117* 0.083***

Riket      
Modell 1      
SB marknadsandel -0.271 -1.532 -2.027* -0.359 0.161 
Modell 2      
SB marknadsandel -0.182 -1.023 0.444 0.294 0.278 
Alkohol 0.022** 0.028* 0.119** 0.077* 0.059***

*** p<0.001 ** p<0.01    * p<0.05   (*) p<0.10 
 
 
Resultaten för de tre regionerna skiljer sig inte nämnvärt från dem för hela riket (tabell 3). De 
fåtal signifikant negativa effekter av Systembolagets marknadsandel som kan noteras (på 
alkoholförgiftning och rattfylleri i Syd) försvinner när vi kontrollerar för totalkonsumtionen. I 
Nord kan vi notera en signifikant positiv effekt av marknadsandelen på misshandel.   
 
 
Är oregistrerad alkohol farligare än Systembolagets? 
I tabell 4 framgår att effekterna av totalkonsumtionen är signifikant positiv på alla 
skadeindikatorer i modellerna för hela riket. Även för regionerna är flera av effekterna 
signifikanta, trots av dessa serier har en större andel brus (på grund av mindre bastal) vilket 
minskar sannolikheten att få signifikanta effekter. Effektestimatet multiplicerat med 100 ger 
den ungefärliga procentuella ökningen i skadeindikatorn som är förknippad med en ökning i 
totalkonsumtionen på 1 liter (på årsbasis). Effekten (per liters ökning) är således 6% för 
misshandel. Skattningarna på de icke-medicinska utfallen (dvs. rattfylleri och misshandel) 
ligger på ungefär den nivå som man fått vid analyser av längre tidsserier på årsbasis, medan 
effekterna på de somatiska utfallen framstår som låga vid jämförelse med motsvarande 
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skattningar för dödlighet. En trolig förklaring till detta är att vi på grund av de korta serierna 
inte inkluderat någon lag-struktur för att fånga upp eftersläpande effekter. 

Som vi beskrivit ovan består totalkonsumtionen av olika delmängder, där 
Systembolagets försäljning utgör den största andelen (61% som genomsnitt för den studerade 
perioden). Motsvarande siffror för införsel är 28% och för illegal alkohol 11%. En intressant 
fråga är om det finns skillnader i de olika delmängdernas effekter på skadeindikatorerna. 
Resultaten i tabell 5 belyser detta.  
 
Tabell 5. Skattade effekter av olika delmängder (liter 100% alkohol per år/invånare 15+) 
på skadeindikatorer.  
 
 Alkohol- 

diagnos 
 

Alkohol- 
förgiftning

Alkohol- 
förgiftning
10-19 år 

Rattfylleri Misshandel 

Syd      
Illegal 0.017 0.050 0.053 0.006 -0.010 
Införsel 0.062** 0.078*** 0.045 0.096*** 0.038*

Systembolaget 0.032 0.002 0.137(*) 0.135* 0.114**

Mellan      
Illegal 0.076 -0.017 0.099 -0.013 -0.013 
Införsel 0.029 0.012 -0.019 -0.013 0.014 
Systembolaget 0.065 0.064 0.234(*) -0.017 0.094***

Nord      
Illegal 0.117*** 0.158* -0.006 0.091 -0.010 
Införsel -0.026 0.046 0.098 0.091 0.039(*)

Systembolaget 0.006 0.051 0.001 0.030 0.092***

Riket      
Illegal -0.010 0.189** 0.256(*) -0.010 0.019 
Införsel 0.033 0.071* 0.035 0.067* 0.029(*)

Systembolaget 0.022 0.007 0.175* 0.079(*) 0.088***

*** p<0.001 ** p<0.01    * p<0.05   (*) p<0.10 
 
 
Utfallet bildar knappast något tydligt mönster. För hela riket påverkas rattfylleri och 
misshandel av såväl införsel som Systembolagets försäljning, den senare har även effekt på 
alkoholförgiftning bland unga. Alkoholförgiftning (total) påverkas av illegal alkohol och 
införsel. Det kanske mest iögonfallande i de regionala analyserna är att effekten av införsel är 
mest märkbar i syd, alltså i den region där den står för den största andelen av konsumtionen.  
 
Diskussion 
Vi måste först understryka att alla slutsatser utifrån resultaten måste göras med reservation för 
att flera förhållanden går i samma snedvridande riktning, nämligen en ökad risk för att inte 
kunna upptäcka någon effekt av Systembolagets marknadsandel på alkoholskador, även om 
det finns en sådan effekt. För det första bygger analyserna på ett tämligen litet antal 
observationer; för det andra är variationen i Systembolagets marknadsandel ganska begränsad 
(mellan 54 och 64%), åtminstone ur ett statistiskt analysperspektiv. Vidare har vi inte (p.g.a. 
för få observationer) kunnat ta hänsyn till de eftersläpande effekter som kan förväntas för de 
somatiska alkoholskadorna. En annan möjlig felkälla är skadeindikatorernas tillförlitlighet 
vad gäller att spegla faktiska förändringar i alkoholrelaterade problem. Ett exempel är 
statistiken över rattfylleribrottslighet där regionala skillnader i polisinsatser kan tänkas 
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förklara en del av såväl regionala variationer som förändringar över tid. En annan fråga är hur 
väl förändringar i antalet unga som får sjukhusvård för alkoholförgiftning speglar faktiska 
förändringar i ungdomars berusningsdrickande eller om det speglar förändrade insatser mot 
ungdomsfylleri.  

Med detta sagt kan vi börja med att konstatera att resultaten tyder på att det finns ett 
samband mellan Systembolagets försäljning och oregistrerad alkohol. Den drivande (exogena) 
faktorn i detta samband verkar vara införseln, medan förändringar i Systembolagets 
försäljning inte förefaller påverka konsumtionen av oregistrerad alkohol. En ökning i införsel 
ger alltså upphov till en viss minskning i Systembolagets försäljning, men den skattade 
elasticitetskoefficienten är ganska svag (-0,2). Detta innebär vidare att en ökad införsel ger en 
ökad totalkonsumtion av alkohol och därmed också ett negativt samband mellan 
totalkonsumtionen och Systembolagets marknadsandel.  

Vi kan vidare notera att resultaten inte tyder på att en högre marknadsandel för 
Systembolaget skulle vara kopplat till lägre alkoholskadenivåer. Regioner där Systembolaget 
har en hög marknadsandel har inte färre alkoholskador än regioner med låg marknadsandel. 
Inte heller är det så att en ökning i marknadsandelen är förknippad med en minskning av 
alkoholskadorna. Det är dock viktigt att poängtera att dessa resultat inte kan tolkas som 
Systembolagets monopol är oväsentligt ur skadesynpunkt. Enligt en aktuell rapport är det 
mest sannolika att både konsumtion och skador skulle öka om Systembolagets monopol 
avskaffades (Holder et al., 2007) och detta beror på att alkoholen därmed skulle bli mer 
tillgänglig. Det är en   

Vi analyserade även sambanden över tid mellan alkoholskador och totalkonsumtionen 
av alkohol. Detta är första gången som man i ett sådant sammanhang använt ett mått på 
totalkonsumtionen som inkluderar skattningar av den oregistrerade konsumtionen; i tidigare 
analyser har endast Systembolagets försäljning använts som konsumtionsmått. Det är värt att 
notera att i våra analyser fungerar det senare måttet sämre än totalmåttet som prediktor av 
alkoholskador. Analyser av de olika delmängdernas effekter på alkoholskadeindikatorerna 
resulterade inte i något enhetligt mönster som kunde tolkas som att någon viss delmängd 
skulle vara mer skadlig än någon annan – de flesta estimat var icke-signifikanta. Här bör man 
komma ihåg att måtten på införsel och illegal alkohol är behäftade med mätfel, vilket inte är 
fallet med Systembolagets försäljning, och att förekomsten av mätfel alltid ger större 
osäkerhet i effektskattningar. Oavsett vilken betydelse olika delmängder kan tänkas ha för 
omfattningen av alkoholskador, så finns en viktig slutsats att dra utifrån dessa analyser; den 
totala alkoholkonsumtionen spelar fortfarande en viktig roll.  
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