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1. Inledning 
Sverige är ett land som traditionellt sett fört en restriktiv alkoholpolitik. Centrala 
inslag i denna politik har varit höga priser och en begränsad tillgänglighet. Ett 
tredje viktigt inslag har varit ett utestängande av privata ekonomiska intressen 
vilket skett genom ett omfattande statligt monopolsystem. Monopolet har gällt 
produktion, import, export, distribution och detaljhandelsförsäljning av alkohol. 
Att de privata ekonomiska intressena till stor del varit utestängda från 
alkoholhanteringen har troligen haft betydelse för att behålla legitimiteten för de 
fysiska restriktionerna. Höga priser och en begränsad tillgänglighet har fått stå 
relativt ohotade eftersom det inte funnits särskilt starka ekonomiska skäl för att 
ifrågasätta dem. Något förenklat kan det sägas att det funnits spridda 
ifrågasättande med argument om individens frihet men att de inte kunnat hota 
den mer kollektivistiska synen, att alkoholpolitiken är en del av den 
gemensamma välfärdspolitiken. 
 
Under de senaste 20 åren har mycket hänt som har fått betydelse för den 
svenska alkoholpolitiken. I början av 1990-talet fanns en tilltro till att Sverige 
kunde föra en långtgående nationell alkoholpolitik. År 1990 kunde man i svensk 
press läsa om att det fanns konkreta planer på att återinföra olika former av 
spritransonering i Sverige (Tryggvesson & Olsson 2002). Den som idag skulle 
föreslå något liknande skulle snabbt få se sig helt marginaliserad i debatten och 
skulle inte tas på allvar. Under de senaste åren har de flesta alkoholpolitiska 
diskussioner handlat om begränsningarna när det gäller utrymmet för att föra en 
nationell alkoholpolitik, och under de senaste åren har det ofta framförs att 
Sverige måste sänka sina skatter för att inte urholka den svenska 
alkoholpolitiken. Den enkla förklaringen till de stora förändringar som skett 
under de senaste 20 åren är att Sveriges möjligheter att bedriva en nationell 
alkoholpolitik idag är styrd av vårt medlemskap i EU. Att EU:s regler dikterar 
villkoren för den svenska alkoholpolitiken, att begränsningarna när det gäller 
införselkvoterna måste tas bort, alkoholskatterna måste höjas eller sänkas, att 
monopolen måste tas bort osv.  
 
En något mindre förenklad analys skulle peka på att det handlar om flera 
processer som sker både parallellt och som dessutom påverkar varandra. Visst 
har flera förändringar skett efter påtryckningar från EU men det har skett 
förhandlingar där man kan anta att Sverige skulle ha kunnat få gehör för andra 
anpassningar om det varit prioriterat. Sverige har dessutom avskaffat andra 
monopol, utan att de varit tvungna vilket visar att de inte är främmande för 
denna typ av åtgärder. Parallellt med processen av att närma sig EU genomgick 
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Sverige en ekonomisk kris där den svenska välfärdsmodellen hamnade i 
gungning och på många områden fick de kollektiva lösningarna stå tillbaka. 
Samtidigt har det varit ett stort fokus på individuella rättigheter i samband med 
EU inträdet. Genom att monopolet avskaffades, eller genom att hoppet om att 
monopolet skulle avskaffas blev realistiskt, har intressenterna i den svenska 
alkoholpolitiken blivit fler och deras röster starkare.   
 
Mycket har otvivelaktigt hänt under de senaste 20 åren, både när det gäller de 
faktiska möjligheterna att bedriva en nationell alkoholpolitik, men också när det 
gäller hur dessa möjligheter kan förstås och formuleras. Ett flertal vetenskapliga 
arbeten har publicerats där forskare försökt uppskatta följderna av olika 
framtida liberaliseringar av alkoholpolitiken, (se t.ex. Holder m.fl. 1995).  Det 
har dock gjorts få studier där man försökt förstå hur den svenska 
alkoholpolitikens förutsättningar och möjligheter formuleras och bestäms. 
Eftersom alkoholpolitiken måste ha en legitimitet för att fungera är kampen om 
folkets bilder av den Svenska alkoholpolitikens nytta och möjligheter viktiga. 
Några studier har gjort där man fokuserat på hur alkoholpolitik beskrivs och 
problematiseras i Svensk dagspress, vilket torde vara en viktig arena för 
meningsproduktion.  
 
Olsson (2000) har genomfört en studie av hur alkohol och alkoholpolitik 
diskuterades i svensk press under 1990-talet. Han menar att det fanns två olika 
distinkta diskurser som framkom när det gällde alkohol och alkoholpolitik, den 
restriktiva diskursen och den liberala diskursen. Utmärkande för den restriktiva 
diskursen var att alkohol beskrevs som skadlig, det gjordes en direkt koppling 
mellan tillgänglighet, totalkonsumtionen och folkhälsan. I linje med 
totalkonsumtionsmodellen var allas drickande relevant och borde bekämpas 
eftersom målet var en förbättrad folkhälsa. Vidare beskrevs den restriktiva 
svenska alkoholpolitikens som lyckad, den hade begränsat konsumtionen och 
därmed skadorna och den borde därför bevaras.  
 
I den liberala diskursen framställdes inte alkoholen som särskilt farlig, den var 
en ganska oproblematisk naturlig del av vår kultur, däremot kunde 
handhavandet av alkoholen vara problematiskt. Vissa människor kunde inte 
hantera alkoholen, men alkohol i sig kunde till och med vara nyttigt. Att vissa 
svenskar fick problem med alkoholen kunde delvis bero på att svenskarna inte 
fick lära sig att dricka på ett ansvarsfullt sätt. Lösningen var inte generella 
restriktioner utan dels att unga skulle få lära sig att dricka på ett ansvarsfullt sätt 
och dels, att de som inte kan hantera sin alkoholkonsumtion borde få hjälp. De 
som kan dricka ska dock få göra det utan allt för mycket svårigheter när det 
gäller tillgänglighet eller höga priser. Den restriktiva modellen beskrevs som 
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misslyckad, dels för att den omyndigförklarade vuxna medborgare men också 
för att den ledde till illegal hantering av alkohol. Olsson fann vidare att den 
liberala diskursen var relativt ny och att det var grupper från alkoholkapitalet 
som byggde upp den diskursen. Ett centralt inslag i denna diskurs var den 
illegala alkohol som presenterades som ett bevis på den restriktiva modellens 
misslyckande, den illegala alkoholen blev därför ett argument för olika 
liberaliseringar.  En liknande bild ges också av Tryggvesson och Olsson (2002) i 
deras analys av hur den illegala alkoholen presenterades i pressen 1990- talet.  
De visade hur olika grupper som hade ekonomiska intressen i 
alkoholhanteringen blev betydligt mer aktiva i pressen över tid. Det kunde 
handla om organisationer som tog tillvara ägarintressen inom bryggeribranschen 
men också olika fackförbund. Dessa grupper var särskilt aktiva när det gällde att 
konstruera den illegala alkoholen som ett problem för vilket lösningen var olika 
liberaliseringar av alkoholpolitiken. 
 
Det är nog rimligt att säga att det skett en omsvängning i den mediala delen av 
alkoholdiskursen, liberaliseringar presenteras inte som något som är 
eftersträvansvärt utifrån idéer om den kompetenta människan eller andra 
ideologiska krav, utan idag formuleras kraven som åtgärder som måste ske i 
förhållande till utvecklingen i övrigt. Den illegala alkoholen har inte bara lämnat 
avtryck i diskursen utan har blivit en determinerande faktor i den svenska 
alkoholpolitiken och den har varit i fokus för flera statliga utredningar under 
senare år (se SOU 2004:86; SOU 2005:25).  
 
Vi har här, mycket kortfattat, försökt att sätta fokus på några av de förändringar 
i direkta förutsättningar för den svenska alkoholpolitiken men också på de 
processer som formar förutsättningar för den svenska alkoholpolitiken. Tre 
viktiga tendenser kan urskönjas i våra tidigare arbeten (Olsson 2000; 
Tryggvesson & Olsson 2002) 
 

1. Restriktiva inslag ifrågasätts med hänvisning till att det leder till en ökad 
hantering av illegal alkohol, vilket kan vara skadligt på många olika sätt. 
Att illegal alkohol finns antas i sin tur påverka legitimiteten för 
Systembolaget vilket i förlängningen formuleras som ett hot mot 
monopolet.  

2. Nya intressegrupper är med i debatten om alkoholpolitiken och de 
försöker påverka vad som ska uppfattas som möjligt och hur världen ser 
ut. 

3. Ifrågasättande av generella fysiska restriktioner har blivit så starkt och så 
accepterat att en större del av ansträngningarna läggs på olika form av 
betydelseproduktion. Kan man inte fysiskt hindra ungdomar från att 
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köpa alkohol genom att hålla uppe de faktiska priserna som ungdomar 
får betala för alkohol kan man vädja till dem att inte dricka alkohol som 
gynnar den svenska maffian. Alkoholpolitiken handlar i dag i större 
utsträckning om att påverka hur folk tänker.  

 
Ett bra exempel på ovanstående utveckling var skapande av samverkansorganet 
”Oberoende Alkoholsamarbetet” (OAS) som bildades i januari 1997. Gruppen 
tillkom på initiativ av socialdepartementet och bestod av representanter från 
alkoholindustrin, försäkringsbolag, handel och berörda myndigheter. OAS 
presenterade sig och sin uppgift på följande sätt 
 

OAS är ett nytt samarbete mellan oss som tillverkar alkoholdrycker, vi som 
kontrollerar tillverkning och försäljning, vi som säljer alkoholdrycker och vi 
som förebygger och möter de negativa följderna av alkohol. Vi har bestämt 
oss för att samarbeta för en sund dryckeskultur och färre alkoholskador. Om 
det är några som med gemensamma krafter borde kunna åstadkomma en 
positiv förändring inom ett antal områden där alkohol inte hör hemma, så är 
det väl ändå vi? Oberoende Alkoholsamarbetet (OAS 2000). 

 
Under åren 1998 – 2000 hade OAS haft en budget för sin verksamhet på ca 46 
miljoner kronor. Av dessa medel satsades drygt 44 miljoner på aktiviteter 
riktade mot illegal alkohol eller ”svartsprit” som var deras benämning. Årligen 
användes nästan 15 miljoner för olika kampanjer mot svartspriten. En stor del 
av den summan lades på olika mediakampanjer som fick mycket uppmärksamt 
för sitt nya bildspråk. Bilder visade ungdomar med möss i munnen som skulle 
illustrerade det otrevliga med att dricka illegal alkohol. Resterande medel, vilka 
alltså uppgick till knappt två miljoner sammanlagt för tre år, delades mellan 
arbetet med att verka för måttlighet samt att motverka alkohol i trafiken, 
alkohol i arbetslivet samt alkohol under graviditet (Leifman, m.fl. 2004). Denna 
fokusering på svartsprit visar vilken betydelse regeringen och andra tillmätte den 
illegala alkoholen. Samtidigt som OAS syftade till att skapa en allmän 
medvetenhet om svartspriten, vilken i någon mening behövs för att ge en grund 
för politiska beslut grundade på förekomsten av svartsprit, skedde den ordinarie 
kontrollen i mer blygsamma former. En del av svartspritsproblemet bestod av 
illegal handel med teknisk sprit. Läkemedelsverket var tillsynsmyndighet för all 
teknisk sprit i Sverige (Lagen om teknisk sprit (1961:181). Enligt deras 
beräkningar hanterades årligen ca 80. 000 ton teknisk sprit, vilket var ungefär tre 
gånger Systembolagets årliga försäljning. Tillsynen skedde i huvudsak 
administrativt och utöver detta genomfördes viss inspektion. Enligt 
läkemedelsverket var budgeten för tillstånd och tillsyn för verksamhetsområdet 
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teknisk sprit under år 2000 ca 3,2 miljoner kronor vilket alltså motsvarar en 
femtedel av den budget OAS satsade på sina kampanjer (Moen, 2000). 
Satsningen på OAS visar hur ekonomiska intresse kan få styra alkoholpolitiken, 
den visar på en omsvängning från fysiska restriktioner till en betydelse- och 
förståelseorienterad information. Den gav också legitimitet till den illegala 
alkoholen som problem. 
 
Eftersom en del av alkoholpolitiken flyttat över till meningsproduktion är det 
viktigt att försöka förstå vad det är som kommuniceras och vem som är aktiva i 
denna process.  
 

SYFTE 

Det övergripande syftet för denna studie är att undersöka hur den illegala 
alkoholen framställs och tillskrivs betydelse i svensk media under början av 
2000-talet. När den illegala alkoholen presenteras som ett problem kommer vi 
att studera hur problemet konstrueras, hur förklaringsmodellerna ser ut 
(orsaker) och vilka lösningar som beskrivs för problemet.  
 
Eftersom tidigare forskning på området har visat att den illegala alkoholen ofta 
har använts som ett argument för olika liberaliseringar av den svenska 
alkoholpolitiken eller som ett bevis för den svenska alkoholpolitikens 
misslyckande (Olsson 2000; Tryggvesson & Olsson 2002), kommer vi sannolikt 
att få studera hur den illegala alkoholen framställs i förhållande till en generell 
alkoholpolitik och olika samhälleliga processer som utmanar alkoholpolitiken. 
Vi kommer då att vara intresserade av hur dessa processer beskrivs. Vilka 
aktörer är aktiva? Vilka grupper eller fenomen tillskrivs betydelse och hur görs 
det i dessa processer? Hur beskrivs rationaliteten i dessa processer? 
 
Genom att studera framställningsformen vill vi också försöka förstå det som 
inte sägs, vilka alternativa förstålelser som finns och vad det betyder att de inte 
presenteras. 
 

2. Teoretiska utgångspunkter 
Denna studie bygger på ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 
Socialkonstruktionistiska perspektiv kan se olika ut, men de har några 
gemensamma grunder. Winter Jörgenssen och Phillips (2000) pekar på fyra 
sådana punkter. De menar att perspektivet innebär att: 1) man har en kritisk 
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inställning till ”självklar” kunskap, 2) att kunskap och förståelse av världen är 
historiskt präglade, våra uppfattningar om världen är därför kulturellt och 
historiskt specifika och kontingenta. Det sätt vi ser världen på kan alltså alltid 
vara annorlunda och det förändras i regel över tid, 3) vår uppfattning om 
världen skapas i en social interaktion med andra där man tillsammans kommer 
fram till, eller kämpar om vad som är sant och vad som är falskt och 4) man 
anser att det finns ett samband mellan kunskap och social handling. När man i 
den sociala interaktionen skapat uppfattningar om hur världen är blir vissa 
former av handlingar naturliga och andra inte.  Hur vi konstruerar sanningar 
och kunskap om världen får därför också direkta sociala konsekvenser.  
 
I vårt fall innebär det att den illegala alkoholen är ett fenomen som kan förstås 
på många olika sätt, det finns inte något av naturen givet sätt att förstå och 
förhålla sig till den illegala alkoholens väsen eller betydelse, utan detta är något 
som bestäms i en social kontext. Det finns anledning att tro att det finns olika 
intressen och olika aktörer som försöker definiera den illegala alkoholen, dess 
betydelse och dess relation till den legala alkoholen och det sätt på vilken den 
illegala alkoholen beskrivs kommer att ha en praktisk verkan, olika sätt att 
beskriva den illegala alkoholen kommer att göra vissa handlingar naturliga och 
vissa omöjliga.  
 
DISKURSANALYS 

Diskursanalys bygger på samma vetenskapsteoretiska utgångspunkter som 
beskrivets ovan. Diskursanalyser kan genomföras på olika sätt och det finns det 
antal olika inriktningar men en gemensam utgångspunkt är att vi får tillträde till 
den fysiska verkligheten genom språket. Den fysiska världen existerar utanför 
diskursen men den får sin betydelse genom diskursen. Grundläggande är att 
språket inte är en avspegling av en redan existerande verklighet utan att språket 
både speglar, men också är med och skapar det vi uppfattar som verkligheten i 
ett dialektiskt samband. Denna analys kommer att vara inspirerad av men inte 
slaviskt följa Norman Fairclough och hans beskrivningar av den kritiska 
diskursanalysen. En viktig utgångspunkt för den kritiska diskursanalysen är att 
diskursen står i ett dialektikiskt förhållande till omgivande sociala strukturer. 
Klass eller ekonomiska strukturer påverkar t.ex. en diskurs som handlar om 
rättvisa eller jämställdhet, samtidigt så kan diskursen bidra till en förändring av 
ekonomiska strukturer, eftersom ord eller begrepp får nya betydelser. 
Kopplingen mellan makt och diskurs är dock inte sällan svår att se och däri 
ligger ofta syftet med den kritiska diskusanalysen som enligt Winther Jörgensen 
och Philips är, att systematiskt undersöka ”de ofta ogenomskinliga orsaks- och 
determinantsförhållanden mellan (a) diskursiva praktiker, händelser och texter 
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och (b) bredare sociala och kulturella strukturer, relationer och processer /…/ 
hur sådana praktiker, händelser och texter frambringas och formas ideologiskt 
av maktrelationer och kampen om makt /…/ hur ogenomskinligheten i dessa 
relationer mellan diskurs och samhälle själv är en faktor som säkrar makt och 
hegemoni” (Fairclough 1995a, s.132).  
 
I detta fall innebär det alltså att diskurser om den illegala alkoholen står i ett 
dialektiskt förhållande till andra sociala strukturer. Ett bra exempel på detta är 
det redan nämnda OAS samarbetet som var aktivt under 1990-talet. När den 
svenska regeringen skulle prova nya grepp för att påverka svenskarnas 
alkoholkonsumtion tillsatte man en kommitté med medlemmar från både 
myndighetsvärlden och alkoholindustrin. Ett rimligt antagande är att den 
svenska alkoholindustrin inte är särskilt intresserat av att minska konsumtionen 
av lagliga drycker och därför lades ett stort fokus på den illegala alkoholen. 
Eftersom den illegala alkoholen i många fall är precis samma vara som den 
legala, bara såld i ett annat land bör alltså diskursen utformas på ett sätt som 
inte smutskastar själva varan. Den illegala alkoholen kom sedan att formuleras 
som ett svartspritsproblem. De utformade kampanjer med budskapet att man 
genom att dricka illegal alkohol bidrog till den undre världen. Man kan säga att i 
den diskurs som utvecklades byggde mycket av de sociala identiteterna på 
kriminalitet och maffia och handlingen att köpa illegal sprit förstods som att 
man bidrog med att skapa en svensk maffia, inte att själva varan i sig var farlig 
(Tryggvesson & Olsson 2002). Om denna diskurs fått fäste skulle man skiljt 
faran med ”vanlig” alkohol från faran med ”illegal” alkohol och krav på 
skattesänkningar på den legala alkoholen skulle kunna framstå som rimliga och 
det skulle kunna bli lättare att stifta repressiva lagar för att övervaka kriminella.  
 

Förändring och stabilitet 

Av det ovanstående kan vi utläsa att diskurser kan förändras. Det kan också 
existera flera diskurser samtidigt, de är då delar av en diskursordning, där 
diskursordningen blir summan av de diskurser som rör det aktuella området. 
Fairclough menar att förhållande mellan kommunikativa händelser och 
diskursordningen är dialektiskt, den kommunikativa händelsen är inte reducerad 
till att bara reproducera diskursiva ordningar, den kan också förändra den 
diskursiva ordningen genom ett kreativt språkbruk som i exemplet med OAS. 
Man kan t.ex. förändra diskursordningen genom att använda diskurser eller 
genrer på ett nytt sätt eller genom att ta in diskurser från andra 
diskursordningar. Att diskurser kan förändras betyder dock inte att det kan 
förändras hur som helst. Fairclough menar att det pågår en ständig kamp om 
diskursordningen ”Diskursordningarna kan ses som en domän för potentiell 
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kulturell hegemoni, där de dominerade grupperna kämpar för att hävda och 
bevara bestämda strukturer i och mellan dem” (Fairclough 1995b). Fairclough 
menar alltså att diskursen blir kopplad till makt eller stävan efter makt och 
diskurser blir därmed kopplade till dominansrelationer. Om det i samhället finns 
stora maktskillnader mellan t.ex. kvinnor och män kommer detta få betydelser 
för diskurser och Fairclough menar att de diskurser som bidrar till att 
upprätthålla dominans eller maktrelationerna är ideologiska.  
 
Faircloughs modell 

Fairclough har konstruerat en modell för diskursanalys där han ser diskursen 
som tredimensionell. Han menar att varje kommunikativ händelse, som ett tal 
eller en skrift, har tre dimensioner, en text, en diskursiv praktik bestående av 
produktion och konsumtion av text, samt, en social praktik. Winther Jörgensen 
och Philips menar att det viktigaste målet för den kritiska diskursanalysen är att 
klarlägga kopplingen mellan språkbruk och social praktik. Fokus läggs på de 
diskursiva praktikernas roll i upprätthållande av den sociala ordningen och i 
social förändring. Detta undersöker man genom att analysera de konkreta fallen 
av språkbruk i den kommunikativa händelsen som en del av diskursordningen. 
Varje kommunikativ händelse fungerar som en form av social praktik genom att 
den reproducerar eller ifrågasätter diskursordningen Det betyder att en 
kommunikativ händelse formar och formas av den bredare sociala praktiken 
genom dess förhållande till diskursordningen” (Winther & Jörgensen och 
Philips 2000, s. 76). 
 
De menar följaktligen att analysen ska fokusera på två dimensioner, dels 
kommunikativa händelsen samt, dels på diskursordningen vilket då betyder 
summan av de diskurstyper som används inom en social institution eller social 
domän. I denna studie är vi intresserade av hur den illegala alkoholen framställs 
och tillskrivs betydelse i svensk media i början av 2000-talet. Vår utgångspunkt 
är att den illegala alkoholen kan förstås och beskrivas på många olika sätt. Den 
kommer att kopplas till den generella alkoholpolitiken och den illegala 
alkoholen kommer att tillskrivas betydelse på olika sätt. Ytterligare en 
utgångspunkt är att dessa beskrivningar inte är givna av naturen eller statiska 
utan att de är möjliga att koppla till olika intressegruppers intresse av att 
definiera möjligheter för, och utformning av den svenska alkoholpolitiken. 
Ibland kommer dessa intressen dock vara svåra att se eftersom diskursen till en 
stor del handlar om att göra denna kamp osynlig.  
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3. Metod 
MATERIAL 

Textmaterialet som legat till grund för våra analyser är hämtade från Dagens 
Nyheter. Dagens Nyheter är Sveriges största morgontidning och det är den 
tidning som politiker eller andra som vill påverka opinionen i Sverige ofta 
använder när de vill publicera debattartiklar Troligen täcks de flesta 
infallsvinklar på frågan genom detta val med undantag av loka nyheter. Vår 
tidigare medieanalys visade inte heller några större skillnader på hur man skrev 
om alkohol mellan olika tidningar förutom då en viss skillnad mellan storstad 
och landsortspress som förövrigt minskade över tid (Tryggvesson & Olsson 
2002). Eftersom diskursanalysen kräver närläsning av materialet har vi valt att 
begränsa oss till artiklar som publicerats under åren 2000, 2004 och 2007. År 
2000 valdes eftersom vi tidigare genomfört liknande analyser fram till år 1999. 
År 2007 valdes eftersom det var det senaste året vi hade möjlighet att undersöka 
när studien startade och 2004 valdes som ett år mellan dessa årtal. Det var 
dessutom det år då Sveriges regler för införsel av alkohol helt anpassats till de 
Europeiska riktlinjerna (se t.ex Cisneros Örnberg, 2010). Databasen Presstext 
användes för identifiering av artiklar som rörde illegal alkohol. Eftersom 
benämningen på den illegala alkoholen varierat över tiden så har flera sökord 
använts. Söktermen som användes var ”smugg* or svart or illegal* or 
hembränn* or industri or teknisk or införsel* and (alkohol or sprit or vin or öl)” 

1. Denna sökning resulterade i sammanlagt 505 träffar. Dessa artiklar lästes 
igenom, varvid majoriteten sorterades bort då de inte berörde illegal alkohol. 
Det kunde t.ex. vara en artikel som beskrev hur svarta kläder varit inne under 
året och vilket vin som varit populärast. Efter denna inledande granskning 
kvarstod 112 artiklar fördelade på 56 st, år 2000, 41 st, år 2004 och 15 st år 
2007. Artiklarna har sedan djuplästs ett antal gånger.  
 
Det ”illegala” i den illegala alkoholen kan variera och vi har tagit med alla de  
artiklar där författarna eller intervjupersoner talat om illegal alkohol eller illegal 
hantering av alkohol. Det är en del av analysen att förstå hur det ”illegala”  
formuleras och definieras. T.ex. kan oregistrerad men legalt införd alkohol bli 
illegal om den säljs vidare till ungdomar. Frågan om illegalitet kan där påverka 
var det problematiska beteenden placeras, införsel eller vidareförsäljning.  

                                                 
1 Det innebär att en artikel för att bli aktuell ska innehålla någon av de inledande 

termerna och någon av de som finns inom parentesen. I rapporten redovisas 
rubrik på refererade artiklar. Inledningen av artikeln kan vara utlämnad. Om vi 
hoppat över text inne i artikeln redvisas det med /…/ 
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ANALYSORDNING OCH BEGREPP 

Syftet med studien är alltså att visa hur den illegala alkoholen beskrivs som ett 
problem samt vilka orsaker och lösningar som presenteras. Dels kan analysen 
ses som en traditionell kvalitativ innehållsanalys med en fokus på vad som sägs. 
Hur beskrivs den illegala alkoholen? Är den ett problem? Vilka andra processer 
kopplas den illegala alkoholen till? Vilka grupper är aktiva i debatten? Osv. Dels 
görs en mer diskursorienterad analys med fokus på hur något sägs, alltså med 
större fokus på den skriftliga framställningen. I denna del kommer vi att 
använda verktyg inspirerade av Faircloughs kritiska diskursanalys. Det är en 
studie av den delen av språkanvändningen som är mindre uppenbar än själva 
argumentationen, eller med andra ord vill vi komma förbi argumenten och 
studera vad olika aspekter av framställningsformer skickar för signaler som inte 
direkt uttrycks. Det blir ett sätt att studera det som inte sägs.  
 
I denna rapport kommer vi alltså att studera en svensk dagstidning under tre 
olika år. Vår diskusordning är alltså begränsad till en arena. Vi har dock med 
olika typer av artiklar vilket gör att förutsättningarna för de olika texterna skiljer 
sig åt. Det första steget i vår analys blir att göra en inventering av 
diskursordningen under de aktuella åren för att se vilka olika diskurser vi kan 
identifiera. Eftersom vi är intresserade av att studera de diskurser som finns 
under de aktuella åren kommer vi att vara öppna för att de kan se olika ut olika 
år och vi kan inte i förväg definiera helt och fullt vad som kan vara av intresse 
för studien. Enligt våra tidigare studier kan man dock anta att de olika texterna 
kommer att få förståelse genom att de relaterar till två diskurser som Olsson 
tidigare identifierat när det skrivets om alkohol i Svensk media, den liberala 
respektive restriktiva diskursen (2000). I de två diskurserna uppfattas 
alkoholkonsumtion på olika sätt och de ger också olika vägledning för att hur 
alkoholpolitik bör och kan utformas. En tydlig skillnad finns när det gäller vem 
som ska få sin alkoholkonsumtion reglerad, i den liberala diskursen pekar man 
ut vissa grupper vars konsumtion ska begränsas medan man inom den 
restriktiva diskursen poängterar att allas konsumtion bör begränsas. Såväl 
Olsson (2000) och Tryggvesson och Olsson (2002) har visat att det främst är 
grupper nära alkohol industrin som lyfter fram den liberala diskursen medan 
myndighetsavlönade personer och personer kopplade till någon 
nykterhetsrörelse ofta lutar sig mot den restriktiva diskursen. 
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Tabell 1. En idealtypisk modell över två dominerande alkoholpolitiska diskurser i 
Sverige 
 
Liberal diskurs Restriktiv diskurs 

• Alkohol är huvudsakligen positivt 
• Straffa inte de som kan dricka 

genom generella restriktioner  
• Rikta begränsningar och åtgärder 

mot dem som inte kan eller bör 
dricka 

• Den traditionella alkoholpolitik 
misslyckad 

• Folk får inte lära sig att handskas 
med alkoholen 

• Höga priser leder till illegal 
verksamhet 

• Hänvisar till sunt förnuft och 
individuella rättigheter 

 
 

• Alkohol är potentiellt skadlig 
• Begränsa totalkonsumtionen 

genom generella restriktioner 
• Det är normalkonsumenterna som 

står för majoriteten av de 
alkoholrelaterade skadorna 

• Genom att begränsa 
totalkonsumtionsmodellen 
begränsar man gruppen 
problematiska konsumenter 

• Den traditionella alkoholpolitiken 
framgångsrik. Har begränsat 
totalkonsumtionen i Sverige 

• Hänvisar till ”vetenskap” 
 

 
Denna uppdelning kan tjäna som en pedagogisk hjälp vid arbetet med de olika 
texterna, och på en relativt låg abstraktionsnivå kan de nog fortfarande vara 
relativt giltiga även för detta material, det finns dock en stor spännvidd inom 
dessa undergrupper och det är möjligt att nya diskurser skapats där denna 
indelning inte blir relevant eller applicerbar. 
 
Identifiering av diskurser 

När man skall identifiera och klassificera en specifik diskurs i en text menar 
Fairclough (2003) att man genom sin textanalys skall försöka identifiera de 
centrala delarna av den värld som representeras, ”the main theme” och att 
identifiera det specifika perspektiv eller utgångspunkter från vilka de är 
representerade. Diskurser skiljer sig alltså åt när det gäller hur processer, 
människor objekt och platser representeras. De olika sätten kan härledas till 
olika perspektiv och utgångspunkter. Det kan alltså handla om att olika 
diskurser gör olika antagande om världen och dessa skillnader kan man studera 
på olika sätt. Ett vanligt sätt som föreslagits av t.ex. Bergström och Boréus 
(2005) är att sortera materialet efter hur problemet, orsaker till problemet samt 
lösningar till problemet beskrivs. Vid den första kodningen kodades alla artiklar 
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översiktligt enligt de kriterier som nämnts ovan; problem, orsak och lösning. 
Utifrån denna kodning utkristalliserades olika diskurser, d.v.s. det var möjligt att 
se att den illegala alkoholen formulerades och förstods på ett antal olika sätt där 
den illegala alkoholen gavs olika rationaliteter.  
 
Med tanke på det perspektiv som undersökningar bygger på faller det sig 
naturligt att det inte finns objektiva diskurser i materialet som forskaren kan 
identifiera, forskaren kommer att skapa kategoriseringar. Det finns problem 
med detta. Ett är frågan om abstraktionsnivå, på en nivå kan alla artiklar kanske 
beskrivas som en diskurs om den illegala alkoholen, tittar vi närmare kommer vi 
dock kunna bryta ned dem ytterligare. Omvänt skulle det nästan vara möjligt att 
säga att varje artikel skulle kunna förstås som en egen diskurs. Valet av 
abstraktionsnivå kommer att vara forskarnas egna och vi kommer att sträva 
efter att använda nivåer på ett så pedagogiskt sätt som möjligt.  
 

Analys av diskurser 

Efter att diskurserna identifierats kommer det ske en närläsning av all text och 
därefter ska de analyseras. Förutom en traditionell innehållsanalys kommer vi att 
genomföra en diskursanalys som huvudsakligen rör de två första dimensionerna 
i Faircloughs modell, de som han benämnde text respektive diskursiv praktik. 
Fairclough har beskrivet ett antal verktyg för analyser av framställningsformer. 
Dessa verktyg ser lite olika ut för de olika nivåerna. Många av de verktyg som 
Fairclough beskriver är inriktade på snävt lingvistiska analyser vilket nästan 
förutsätter analyser av korta texter. I vårt fall har vi valt att studera ett 
omfattande textmaterial och våra analyser kommer att vara mindre strikt 
lingvistiska, analyserna kommer dock att vara inspirerade av Fairclough idéer 
och analysbegrepp. 
 
Text 
Diskursen bidrar med att konstruera sociala identiteter, sociala relationer samt 
kunskaps- och betydelsesystem. I den mer lingvistiska analysen av texter skall vi 
studera hur skeenden och personer i anslutning till den illegala alkoholen 
beskrivs och representeras och hur detta påverkar budskapet i den skrivna 
texten. Fairclough har beskrivet flera olika sätt för att studera vilka 
konsekvenser olika meningsbyggnader och ordval kan ha när det gäller hur 
personer och processer beskrivs i en text samt hur detta ska analyseras. Vår 
analys kommer att vara inspirerad av hans sätt att arbeta med transitivitet, 
modalitet och ordval när det gäller textanalysen.  
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Transitivitet handlar om den grammatiska representationen av relationer mellan 
processer, deltagare och omständigheter i en mening. Bergström och Boréus 
(2000) beskriver hur processer kan vara av två olika slag, handlingar eller 
händelser. En handling är något som utförs avsiktligt av någon, i regel en 
människa och denna människa har också kontroll över det som sker. En 
händelse däremot är något som sker utan att någon medvetet orsakat den. Det 
som sker står heller inte under någons direkta kontroll. Vi kommer där att 
fokusera på de processer där den illegala alkoholen beskrivs. En trolig fråga 
kommer t.ex. handla om hur närmandet till EU påverkar möjligheten att 
bekämpa den illegala alkoholen. Då blir det viktigt hur denna process beskrivs, 
vilka möjligheter beskrivs det för att påverka den illegala alkoholen och vilka har 
i så fall möjlighet att påverka? Nästa viktiga aspekt av transitivitet rör deltagarna. 
En viktig aspekt av denna analys är att se hur människor eller objekt 
representeras i texten och vilka typer av handlingar och ansvar de ges. Vi 
kommer att studera ”deltagarna” på några olika sätt. Huvudsakligen kommer vi 
att studera vilka grupper som befinns viktiga i de processer där den illegala 
alkoholen figurerar och hur dessa grupper knyts till olika problem och 
lösningar. Huvudsakligen skriver vi om subjektpositioner och då refererar vi 
huvudsakligen till de olika grupper som inryms i texterna. I några fall kommer vi 
också att studera intervjupersoner eller författare som deltagare, hur journalister 
tillskriver olika aktörer betydelse genom den språkliga framställningen. 
Avslutningsvis finns det omständigheter som syftar till tid och plats. Utifrån 
dessa kategoriseringar kan man förstå grunddragen i den språkliga skildringen. 
Analysen går sedan ut på att jämföra ett visst sätt att beskriva något med andra 
möjliga sätt att beskriva skeendet. Olika framställningsformer kan då lyfta fram 
eller dölja olika aspekter av skeendet som i sin tur har stor inverkan på hur 
skeendet ska bemötas.  
 
Modalitet rör frågan om den säkerhet som byggs in ett uttalande. Sägs det att ett 
borttagande av införselkvoter skulle leda till en ökad dödlighet i 
alkoholrelaterade dödsfall är det en starkare form av modalitet än om man 
uttrycker det som ett borttagande av införselkvoterna eventuellt skulle leda till 
en ökad dödlighet i alkoholrelaterade dödsfall. Winther Jörgensson och Philips 
(2000) beskriver hur man kan använda objektiva eller subjektiva modaliteter, 
dvs. illegal alkohol är farlig, istället för att säga att vi tycker/tror att illegal 
alkohol är farlig. Vilken form av modalitet som används blir intressant främst ur 
två perspektiv i denna studie. Dels är det intressant för att förstå hur troligt det 
är att ”nya” idéer angående alkoholkonsumtion och alkoholpolitik som kommer 
upp. Om alla är väldigt säkra på sin sak är det troligt att diskussionen missar nya 
möjligheter. Dels är det också intressant för att se hur man ska förhålla sig till 
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det som man ofta inte helt säker kan veta, och hur man får balansera sina åsikter 
så att de ska framstå som både kraftiga och säkra. 
 
Slutligen ska vi analysera det som Bergström och Boréus (2000) kallar ordval 
eller lexikon och som kan ses som ett sätt att studera avsändarens perspektiv. 
De ger exemplet med nyhetsuppläsaren som kan styra vem som ska framstå 
som mest trovärdig genom sitt val av anföringsverb. En person som 
”förklarar”, ”meddelar” eller ”understryker” att den illegala alkoholen ger mer 
skador än den legala framstår som mer trovärdig än en som ”påstår” eller 
”hävdar” samma sak. Ytterligare ett sätt är att studera vilka ord som används 
och knyts till processer och personer i texten. En enkel sådan analys är att 
studera vilka benämningar man använder för den illegala alkoholen och vilka 
associationer sådana benämningar ger.  
 
Diskursiv praktik 
Den diskursiva praktiken rör produktions- och konsumtionsförhållande av 
texten. I denna studie analyseras inte konsumtionen av texten utan fokus ligger 
endast på produktionsledet. Den diskursiva praktiken kommer främst att 
analyseras genom intertexualitet och antaganden. Båda dessa begrepp handlar 
om hur den omgivande ”världen” kommer in i texten. Begreppen skiljer sig 
dock åt vad det gäller funktion och betydelse. Enligt Fairclough (2003) så 
handlar intertexualitet om hur en text relaterar till en annan eller till några andra 
specifika texter. Detta kan ske i olika former och i sin mest direkta form kan det 
bestå av citat. I en mindre direkt form så kan det innebära att vissa begrepp som 
tidigare använts och givits speciella meningar används.  Om författarna till en 
text t.ex. refererar till bibeln eller till forskningsrapport ger en vägledning till hur 
de vill att deras budskap ska förstås och vilken form av rationalitet de vill ge 
sina argument.  
 
Antagande å andra sidan handlar istället om hur det i en text relateras till 
världen omkring på ett mer ospecifikt och vagt vis. Antagande kan göras flera 
olika sätt och handla om olika saker. Fairclough (2003) delar in dem i tre olika 
grupper, antaganden om vad som finns, antagandet om hur det är, kan vara och 
kommer att vara, samt slutligen, antaganden om vad som är bra och önskvärt. 
Genom att studera antagande blir det möjligt att förstå inte bara vilka argument 
någon ger i sin text utan även vilka budskap om hur samhället ser ut och 
fungerar som skickas med i texten men som inte uttrycks explicit.  
 
En aspekt av antaganden som kan vara viktigt i en process som delvis handlar 
om att skapa legitimitet för en viss sorts politik är antaganden om gemensamma 
intressen kontra divergerande intressen.  Fariclough (2003) menar att om man 
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vill studera ”Difference” och ”Dialogicality” finns ytterligare en viktig skillnad 
mellan intertextualitet och antaganden. Medan intertexualitet öppnar upp för 
skillnader genom att lyfta in andra röster i texten menar han att antaganden 
åtminstone delvis riskerar att dölja en skillnad genom att det antas finnas 
gemensamma grunder. Vi kommer att studera om intressen framställs som 
allmänna eller olika både genom att studera de antaganden som görs i texten 
men även genom att analysera de argument som framförs. 
 
Analys av diskursordningen 

Efter att de olika diskurserna presenterats kommer vi att göra en försiktig 
uppskattning av vilka som varit dominerande under året och därigenom haft 
störst inflytande på diskursordningen.  
 

4. Analys 
I följande avsnitt presenteras analysen. Redovisningen görs årsvis med början år 
2000. För varje år kommer vi att ta upp de diskurser vi kunnat identifiera. Varje 
diskurs kommer att exemplifieras genom minst ett utdrag från en tidningsartikel 
som analyseras efter innehåll, social praktik och på textnivå. Vissa diskurser 
kommer att exemplifieras med flera olika artiklar där olika perspektiv kommer 
fram. Redovisningen för varje år kommer inledningsvis att sättas i ett kontext 
bestående av tre diagram som visar mått på olika former av 
alkoholkonsumtionsutveckling samt en kort beskrivning av vilka frågors som 
varit mest aktuella under året när det handlar om alkoholkonsumtion. När det 
gäller statistiken så faller det sig naturligt att den inte ska ses som någon 
utomdiskursiv sanning. Denna statistik har delvis varit en del av debatten, men 
den får tjäna som en inramning eftersom den troligen är den bästa information 
som finns tillgänglig.  
  
BILDER AV DEN ILLEGALA ALKOHOLEN ÅR 2000 

Kontext  

År 2000 skulle Sverige slutförhandla med EU om vilka införselregler som skulle 
gälla. Införselreglerna var en något infekterad affär. Inför 
medlemskapsförhandlingarna till EU 1994 var den svenska alkoholpolitiken en 
uppmärksammad fråga. Frågan om införselkvoternas bevarande väckte mycket 
debatt. Efter förhandlingarna meddelades det att införselkvoterna skulle vara 
kvar. Vid nya förhandlingar 1996 accepterade dock de svenska förhandlarna att 
kvoterna skulle försvinna, nya förhandlingar skulle dock ske år 2000. Resultatet 
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av förhandlingarna blev att kvoterna successivt skulle öka från den 1 juli 2000 
för att sedan helt anpassas till EU nivå den 1 januari 2004 (för en ingående 
beskrivning se Cisneros Örnberg 2009). År 2000 handlade följaktligen en 
mängd tidningsartiklar om denna förhandling och vilka effekter avskaffandet av 
kvoterna skulle få.  
 
I debatten kring den illegala alkoholen kommer den svenska 
alkoholkonsumtionen ofta att diskuteras. För att ge en liten bild av detta 
kommer några relevanta mått att redovisas. I diagram1 kan man se att 
totalkonsumtionen varit relativ stabil under åren närmast före det år vi ska 
studera. Den legalt införda alkoholen visade på en ökande om än inte dramatisk 
trend medan den illegala alkoholen visade en motsatt trend. 

 

 

Diagram 1. Alkoholkonsumtionen i Sverige år 1996, 1998 och år 2000 i liter 
ren alkohol per invånadere 15 år och äldre samt delmängder av legalt införd 
respektive illegal alkohol (Källa Boman m.fl. 2007).
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I den tidigare studien av Tryggvesson och Olsson (2002) kunde man utläsa att 
illegal alkohol ofta kopplades samman med unga människors 
alkoholkonsumtion. Det är därför rimligt att förvänta sig att ungas 
alkoholkonsumtion kommer att tas upp även i denna studie. För att ge de 
ställningstaganden som görs och de krav som ställs angående den svenska 
alkoholpolitiken ett sammanhang känns det angeläget att visa utvecklingen av 
ungas alkoholkonsumtion. I diagram 2 visas konsumtionsutvecklingen för 
ungdomar i årskurs 9. Under de närmast föregående åren har konsumtionen av 
alkohol bland de unga ökat. För flickor tycks ökning ha avstannat medan den 
tycks fortsätta bland pojkarna. 
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Diagram 2. Den beräknade genomsnittliga årsalkoholkonsumtionen 
mätt i dl ren alkohol (100%) i års 9 efter kön (Källa Fender och 
Hvitfeldt 2008) 
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Förutom totalkonsumtionen så uppmärksammas ofta berusningsdrickandet eller 
intensivkonsumtionen. Avslutningsvis redovisas också andelen bland 
niondeklassarna som uppgett att de druckit någon alkohol under senaste året 
samt andelen som druckit motsvarande en flaska vin vid ett tillfälle minst en 
gång per månad eller oftare. I diagram 3 går det att utläsa att majoriteten av 
ungdomarna druckit alkohol men att andelen ligger relativt stabilt runt 75 
procent. Även intensivkonsumtionen ligger rätt stabilt där 30 procent av killarna 
och lite drygt 20 procent av flickorna uppgett att de druckit alkohol 
motsvarande en flaska vin vid ett tillfälle 1 gång i månaden eller oftare.   
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Diagram 3. Andel alkoholkonsumenter respektive intensivkonsumenter 
i års 9 efter kön år 1994 till 2007 (Källa Fender och Hvitfeldt 2008).
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IDENTIFIERADE DISKURSER ÅR 2000 

I de 56 artiklar som tog upp illegal alkohol under år 2000 identifierade vi tre 
olika diskurser; en ”beslagsdiskurs”, en ”alternativ diskurs” samt en 
”alkoholpolitisk diskurs”.  
 

Beslagsdiskurs  

Ett ganska stort antal artiklar kan sorteras in under det som vi kallar en 
beslagsdiskurs. I beslagdiskursen beskrivs sällan den illegala alkoholen som ett 
problem, inte heller skrivs det vanligtvis om orsak eller lösningar. På flera sätt är 
det en neutral diskurs men det förutsätts att den illegala alkoholen är något 
problematiskt och detta antas läsaren förstå, eftersom det aldrig förklaras. 
Diskursen kan därför ses som en resonansdiskurs till de mer 
problemorienterade diskurserna, den finns i bakgrunden och underlättar andras 
konstruktioner av problem.  
 
Genomgående är texterna i beslagsdiskursen korta och skrivna av TT. De 
gånger som författaren till texten lyfter in någon annan person är det i regel en 
representant från polis eller tull.  
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Spritfabrik sprängd i Kallhäll 
Polisen har sprängt en illegal spritfabrik i Kallhäll, väster om Stockholm. I en lokal på ett 
industriområde upptäcktes 1000 liter färdig sprit och uppskattningsvis 8000 liter mäsk. Två 
män i 30-årsåldern greps i samband med tillslaget som gjordes på tisdagen. Männen anhölls 
och häktningsförhandlingar kommer att hållas under torsdagen. – Ingripandet skedde efter ett 
tips. En patrull åkte till området kände en ganska kraftig lukt. Då fick vi tillstånd att 
genomföra en husrannsakan, säger Lars Grönskog vid Norrortspolisen. (TT-notis i DN, 
000921) 
 
Den illegala alkoholen benämns i artikeln ”illegal spritfabrik”, benämningen är 
relativt neutral men den signalerar en storskalighet i produktionen. Den illegala 
alkoholen formuleras inte som något tydligt problem och det finns inte heller 
några tydliga krav på åtgärder för att minska den illegala sprittillverkningen. 
Däremot framgår det att beteendet är olagligt eftersom polisen ingriper. Denna 
illegalitet förstärks på flera sätt. Tittar man på subjektpositioner ser man att det 
finns två olika subjektpositioner, antingen kan man vara polis/åklagare eller 
producent/kriminell, en dualitet som förstärker bilden av det kriminella 
beteendet, det finns inte några andra alternativ. Denna bild förstärks också av 
hur processen beskrivs som en tydlig handling, det är inte någon slumpartad 
händelse som lett fram till tillslaget utan aktiva beslut fattade av 
polisen/åklagare. Genom att använda något som skulle kunna ses som en 
krigsmetafor, ”spränga” ger man också en bild av att spritfabriken i någon 
mening är ett allvarligt problem. Eftersom insatserna är hårda torde problemet 
vara allvarligt.   
 
Om man analyserar texten utifrån den diskursiva praktiken finns det inslag som 
både stärker och motsäger bilden av att handlingen är något olagligt och därmed 
förkastligt. I notisen refereras en intervju med en polis, det finns inte några 
andra alternativa röster. Om det hade gällt en legal produktion eller försäljning 
hade det kanske varit aktuellt med en intervju med någon boende i området 
som fått kommenterat den försämrade servicen. I texten finns inte några vanliga 
människor eller konsumenter, men om man studerar de antaganden som 
författaren gör blir det dock tydligt att den vanliga läsaren är bekant med 
historien, ord som mäsk förklaras inte utan är något som läsaren förväntas 
känna till. Detsamma med den starka lukten som inte förklaras. Antagandet görs 
alltså att läsaren förstår dessa relativt ”snäva” begrepp men i texten finns inte 
utrymme för den ”vanlige” medborgaren (läsaren). I texten blir alltså 
medborgaren utesluten fast det är de som konsumenter som är en viktig del i 
kommersen kring den illegala alkoholen, i texten läggs ansvaret i stället på 
tillverkaren, den kriminelle. Det görs inte några tydliga kopplingar till den 
generella alkoholpolitiken eller till några andra processer och den illegala 
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alkoholen är bara intressant genom just det faktum att den är illegal. Diskursen 
går inte att enkelt koppla till den restriktiva eller liberala modellen och den är i 
den meningen neutral i förhållande till rådande alkoholpolitik.  
 

Alternativ diskurs 

Den andra diskursen år 2000 har vi valt att benämna ”alternativ”. Den skiljer sig 
från beslagsdiskursen när det gäller problemaspekten. I beslagsdiskursen 
framgick indirekt att den illegala alkoholen är ett problem, detta eftersom 
polisens agerande framställs som normalt utifrån antagandet att illegal alkohol 
bör hanteras/bekämpas/attackeras av polisen. Det finns också en alternativ 
diskurs där den illegala alkoholen framställs utan att några kopplingar görs till 
dess illegalitet. Oftast är det texter som handlar om förhållanden i andra länder. 
Ett exempel är t.ex. ett reportage från Indien som handlar om ett projekt där 
indiska kvinnor får väva tyger för den svenska marknaden. 
 
-Jag hoppas att vårt projekt bidrar till social förändring, men det handlar inte om någon 
agitation eller konfrontation, säger Thomas Ebenezer. Alla tycker inte att det som Intact och 
Intactline sysslar med är bra. Männen i byn Mudikandam har till exempel försökt stoppa 
kvinnornas utbildning och arbetet i väveriet. Männen försörjer sig i huvudsak på illegal 
framställning av sprit och anser att ordningen störs av kvinnornas arbete vid vävstolarna. -det 
var till och med en del fysiskt bråk, berättar Thomas Ebenezer. (Reportage i DN 001209) 
 
I detta fall framställs inte illegal alkohol som något problem alls, i själva verket 
är hanteringen av den illegala alkoholen något normalt som störs av 
utbildningen av kvinnor. Denna diskurs skulle kunna vara ett hot mot den 
föregående diskursen, den beskriver en situation där den illegala alkoholen 
existerar utan att den kopplas till problem. Denna diskurs är dock väldigt 
marginell detta år och i de fall som den illegala alkoholen nämns utan att på 
något sätt kopplas till problem handlar det nästan uteslutande om andra länder. 
 

Den alkoholpolitiska diskursen 

I beslagsdiskursen sågs den illegala alkoholen som ett isolerat fenomen, i den 
alkoholpolitiska diskursen sätts den illegala alkoholen i relation till andra 
processer. I fokus står oftast den generella alkoholpolitiken och anpassningar i 
den som en följd av relationerna till EU.  Gemensamt är också att man ställer 
den illegala alkoholen i förhållande till den legala alkoholen och man spekulerar 
i, och argumenterar om, hur alkoholkonsumtionen ser ut idag och hur den 
kommer att se ut i framtiden. Alla är överens om att skadorna skall vara så små 
som möjligt men det framförs olika åsikter om hur detta bäst säkerställs och den 
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illegala alkoholen ges däri en betydelse. Inom denna diskurs framställs väldigt 
olika bilder av utmaningen för den svenska alkoholpolitiken. I viss mening finns 
både den liberala och den restriktiva diskursen eller modellen inom denna 
diskurs. Vi har valt att ha presentera de olika perspektiven inom en och samma 
diskurs av två anledningar. Dels för att de huvudsakligen accepterar samma 
rationalitet när det gäller den illegala alkoholens roll. Alla accepterar på något 
sätt själva rationaliteten, de höga alkoholskatterna i Sverige utgör ett potentiellt 
problem när priserna är lägre i närliggande länder och tillgängligheten blir större 
genom borttagande av handelshinder som införselkvoter. Detta kan leda till fler 
potentiella problem, skatterna kan minska, det kan öka den totala 
alkoholkonsumtionen, det kan stimulera den illegala verksamheten som kan 
vara ett problem på många sätt, främst genom att den kopplas till ungas 
drickande. För att minska risken för dessa problem föreslår man olika åtgärder, 
det kan vara fortsatt kontroll, information eller framför allt olika former av 
liberaliseringar. Dels är den traditionella indelningen som vi beskrivet tidigare 
inte helt enkel att applicera på texterna om den illegala alkoholen under denna 
period, något vi kommer att återkomma till. 
 
Under året publicerades 5 artiklar på DN-debatt som är relevanta exempel på 
denna diskurs. Här kommer vi att redovisa utdrag ur dessa artiklar. Den första 
debattartikeln publicerades i april och den var skriven av Håkan Leifman och 
Eckart Külhorn, alkoholforskare vid Stockholms universitet. Den artikeln 
kommenterades några dagar senare av Stefan Fölster och Robert Gidehag vid 
Handelns utredningsinstitut (HUI). I augusti skrev Mats Hulth fd borgarråd i 
stockholm men nu i rollen som vd för Sveriges Hotell- och 
Restaurangföretagare (SHR). I november skrev Robert Gidehag en ny artikel 
som några dagar senare kommenterades av Sven Andreasson och Sven Olov 
Carlsson (alkoholläkare Karolinska Institutet respektive IOGT). 
  
I den första debattartikeln varnar de två alkoholforskarna för att 
alkoholdödligheten kan fördubblas genom Sveriges oundvikliga anpassning till 
EU:s införselregler. De framför kritik mot två andra undersökningar, en 
genomförd av ekonomer vid Lunds Universitet och en genomförd av Handelns 
Utredningsinstitut (HUI) i vilka det hävdats att effekten av ändrade 
införselkvoter eller skattesänkningar för att motverka en ökad import från 
utlandet, inte skulle behöva vara särskilt negativ. Külhorn och Leifman menar 
att en skattesänkning är nödvändig men att alkoholskadorna ändå kommer att 
öka och att det utöver en skattesänkning också måste implementera nya 
alkoholpolitiska strategier, t.ex. att mobilisera den förebyggande sjukvården, 
socialtjänstens fältgrupper och civilsamhällets kontrollapparater. Man borde 
också förstärka opinionsbildande insatser med avsikt att lära ut ett förnuftigt 
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drickande. Utöver detta föreslog de en aktiv tillämpning av situationell 
prevention, det skulle t.ex. kunna innebära ett tillfälligt stopp för ölförsäljning i 
samband med stora fotbollsmatcher.  
 
”Alkoholdödligheten kan fördubblas” Alkoholforskare varnar för 
följderna av Sveriges oundvikliga anpassning till EU:s införselregler 
Ytterligare ett orealistiskt antagande är att Sverige kan anpassa sig till EU:s införselregler 
utan att sänka de svenska alkoholpriserna. Under sådana omständigheter ger en enda legalt 
införd alkoholranson på EU-nivå alkohol motsvarande minst en årskonsumtion och en vinst 
på flera tusen kronor. En sådan situation skulle leda till en kraftig ökning av 
införselmängderna och ett inflöde av alkoholskatter i Danmarks och Tysklands statskassa, 
medan den svenska skattebetalaren får vara ensam om att betala för de höga 
sjukvårdskostnaderna. Dessutom skulle Systembolagets legitimitet komma att ifrågasättas 
när den oregistrerade konsumtionen breder ut sig på bekostnad av den inhemska registrerade. 
Därutöver skulle ett relativt litet antal aktörer regelmässigt börja ta in stora mängder alkohol 
och därmed utvidga de redan existerande svarta marknaderna med storkonsumenter och 
ungdomar som kunder. /… / Det är högst osannolikt att en ökad alkoholkonsumtion i 
Sverige skulle vara möjlig utan en kraftig ökning av den alkoholrelaterade dödligheten, detta 
även om Sverige kommer att tillhöra lågkonsumtionsländerna inom EU. Om inte 
motåtgärder sätts in kan den alkoholrelaterade dödligheten till och med fördubblas. /…/ 
Eftersom en begränsad grupp konsumenter, ca tio procent, köper mer än hälften av 
alkoholsortimentet skulle denna grupp av stamkunder i ett försäljningssystem med 
kommersiella intressen få ett orimligt stort inflytande på sortiment, antalet försäljningsställen 
och deras lokalisering. (DN-debatt 000306)  
 
Huvudfokus i artikeln ligger på den generella alkoholpolitiken. Det ”illegala” i 
sammanhanget är en ”illegal marknad”, driven av en liten grupp aktörer som tar 
in stora mängder alkohol som sedan säljs till unga och storkonsumenter. Den 
illegala marknaden existerar redan men den kommer att växa om det inte görs 
anpassningar, i form av skattesänkningar, i den generella alkoholpolitiken.  
 
Leifman och Külhorn beskriver en process som huvudsakligen inte går att 
påverka, i princip står vi inför ett naturfenomen som följer sina egna lagar. 
Alkoholkonsumtionen kommer att öka, om inte skatten sänks kommer inköpen 
att förläggas utomlands och den svenska skattebetalaren får stå för kostnaden 
(det får han annars också men då får han en viss kompensation genom 
skattintäkter från försäljningen). Illegala aktörer kommer att sälja sprit till unga 
och högkonsumenter, legitimiteten för Systembolaget kommer att minska och 
risken ökar för att vi skall få in kommersiella intressen i försäljningssystemet 
och då kommer högkonsumenterna att få för stort inflytande så att de ”vanliga” 
konsumenterna kommer att få ett sämre utbud och sämre försäljningsställen. 

 22



Utvecklingen går inte att hejda men den kan dämpas något genom en 
skattesänkning vilket är absolut nödvändigt, sedan kan det även finnas utrymme 
för vissa insatser som kan vara av restriktiv karaktär.  
 
Tittar man på vilka subjektpositioner som presenteras i texten är de: den 
svenske skattebetalaren, illegala aktörer, storkonsumenter, ungdomar och 
indirekt ”vanliga konsumenter”. Dessa ställs i någon mening mot varandra. 
Problem kopplas till unga, illegala aktörer och storkonsumenter och mot dem 
ställs skattebetalaren, den laglydiga och vuxna normalkonsumenten. Den sista 
meningen i utdraget är intressent, den illegala alkoholen, som i förlängningen 
leder till ett ökat inslag av kommersiella intressen blir där ett hot mot den 
”vanliga människans valmöjligheter” genom att storkonsumtenterna kommer 
att bestämma sortimenten på försäljningsställena (tänk billiga rödviner) och 
deras lokalisering (svårt att förstå var storkonsumenten vill köpa sin alkohol 
men det förväntas vara någon annanstans än den ”vanlige konsumtenten”).  
 
Modaliteten är genomgående mycket hög och objektiv. Vid några få tillfällen 
använder man en något lägre modalitet när utvecklingen beskrivs, men det tar 
man igen i samma mening genom att förstärka effekten. (Det är högst osannolikt 
att en ökad alkoholkonsumtion i Sverige skulle vara möjlig utan en kraftig ökning 
av den alkoholrelaterade dödligheten; Om inte motåtgärder sätts in kan den 
alkoholrelaterade dödligheten till och med fördubblas). Det blir ett sätt att gardera 
sig något mot utvecklingen utan att för den skull förlora värdet i sina argument.  
När det gäller ordvalen så är de tämligen neutrala och akademiska, något som 
förstärker bilden av objektiva forskare (högkonsumenter, Systembolagets 
legitimitet, inhemska registrerade o.s.v.)  
 
Andra texter kommer huvudsakligen in i den denna text genom de två rapporter 
som forskarna ifrågasätter. Genom sina säkra och precisa uttalande om hur 
alkoholkonsumtionen är fördelad ges även intryck av att andra delar av texten 
faktiskt bygger på forskning även när detta inte framgår. De har ett något 
ambivalent förhållande till de tidigare artiklarna, de är överens om 
nödvändigheten att sänka skatten men det är kritiska till mycket av 
resonemangen. Författarna tycks måna om att deras liberala lösning inte skall 
förstås utifrån en liberal diskurs, tvärtom en liberal åtgärd är den enda 
möjligheten att förvara den restriktiva modellen som de sätter högt.  
 
Textens resonemang bygger på ett antal antagande om samhället, människan, 
vetenskapen och alkoholpolitiken som inte uttrycks explicit. Det finns många 
antagande om hur det är och hur det kommer att vara. Det finns en tydlig 
beskrivning av vad som kommer att hända vilken bygger på antaganden om hur 
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saker är beskaffade. Svensken köper sin sprit i Danmark eller Tyskland om den 
är billigare där. Häri ligger också ett antagande om att svensken är en så laglydig 
person att denna inte köper billig sprit utomlands, trots att gränskontrollerna 
nästa är borttagna, om det inte är lagligt att föra in alkoholen. Den finns dock 
en mindre grupp som är mindre laglydiga och som kan tänkas föra in stora 
mängder alkohol i landet för att sälja till unga och problematiska konsumeter, 
vilka inte är lika laglydiga som ”vanliga” medborgare och som därför kan tänkas 
köpa alkoholen. Det finns också ett antagande om att en ökad 
alkoholkonsumtion leder till ökade skador, att Systembolagets legitimitet hotas 
av den oregistrerade konsumtionen och att problemkonsumenterna skulle få ett 
”orimligt” stort inflytande på sortimentet i ett kommersiellt försäljningssystem.  
 
Texten bygger också på ett antal värdegrundade antaganden om vad som är bra 
och önskvärt. Systembolaget är bra, den normale laglydige individen ska slippa 
onödigt hög skatt och ha en god tillgång till alkohol medan ungdomar och 
problemkonsumenter inte ska dricka alkohol.  
 
En av de frågor vi var intresserade av gällde i vilken omfattning texterna 
kommunicerade att det fanns gemensamma eller motstridiga intressen, 
(difference/dialogicality). Här framgår både när man studerar textens 
utformning som den diskursiva praktiken att det finns olika intressen när det 
gäller alkohol och illegal alkohol. En åtgärd behöver inte vara bra för alla, utgår 
man från de subjektpositioner som finns i texten och dessa relateras till 
antagandena ovan kan man se att texten ger uttryck för att det finns motstridiga 
intressen mellan unga, storkonsumenter och illegala aktörer och normala 
laglydiga vuxna (skattebetalare). En aspekt som i princip utelämnas när det 
gäller intressen är den svenska staten. Den kan agera för att minska problem, 
men det framgår inte vad den skulle ha att vinna på detta agerande. Det 
framställs som att den är neutral. En relevant fråga är då vilken relation 
författarna som statligt finansierade forskare har i förhållande till statens 
intressen.  
 
Hur förhåller sig innehållet i denna artikel med den tidigare beskrivna 
uppdelningen mellan en liberal och en restriktiv diskurs? Svaret är inte helt 
enkelt. Författarna beskriver att den svenska alkoholpolitiken om den inte redan 
är misslyckad, kommer att bli det inom kort om inte liberaliseringar görs snabbt. 
De vill också införa en del riktade åtgärder som ligger i linje med en traditionell 
liberal diskurs. Även när det gäller hur de förhåller sig till grupper ligger de nära 
den liberala modellen. Författarna gör en tydlig åtskillnad mellan grupper i linje 
med den traditionellt liberala diskursen, det är problemkonsumenter och unga 
som är ett problem medan systemets legitimitet ska försvaras genom att de 
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”vanligas” drickande ska ske så smidigt som möjligt.  De tar dock avstånd från 
en liberal diskurs genom att argumentera för att denna liberalisering inte är av 
godo utan något vi tvingas till. 
 
En knapp vecka senare skrev Stefan Fölster och Robert Gidehag vid HUI en 
replik. De noterar att de tycks vara överens om att Sverige måsta sänka sina 
alkoholskatter om man anpassar sina införselkvoter till EU:s, de har dock olika 
uppfattningar om vilka konsekvenser detta kommer att få. I båda artiklarna 
hävdas det att alkoholkonsumtionen kommer att gå upp, men in den senare 
menas det att det inte behöver vara något problem.  
 
Billigare sprit ger färre brott 
De enda som gynnas av ett benhårt fashållande av den gamla alkoholpolitiken är den 
organiserade brottsligheten. /…/ För det andra tar vi hänsyn till substitution mellan olika 
alkoholslag. Idag dricker svenskarna förhållandevis mycket starksprit, helt enkelt därför att 
denna är lättast att volymmässigt hantera på svartmarknaden och också det alkoholslag som 
är lättast att själv producera med kvalitet. Vi menar att i ett läge med mer normaliserad 
prissättning på alkohol kommer svensken att dricka mindre starksprit men mer öl och vin. 
 
För det tredje är det samhällsekonomiska utfallet av en måttlig ökning av 
alkoholkonsumtionen inte självklart negativt. Vissa grava alkoholister tvingas till brottslig 
verksamhet för att få råd att dricka. I ett läge med lägre priser skulle färre begå brott för att 
kunna dricka sprit. De pengar som på detta sätt sparas in skulle kunna läggas på effektivare 
direkt alkoholvård. Med sin ideologiskt drivna opinionsbildning bidrar alkoholpolitikens 
fundamentalister idag endast till att försvåra en saklig analys av effekter av de förändringar 
som är på gång på alkoholpolitikens område. I stället spelar de särintressen och den 
organiserade brottsligheten i händerna (DN-debatt 000312). 
 
Även i denna artikel är fokus den generella alkoholpolitiken. Den illegala 
alkoholen är resultatet av den restriktiva alkoholpolitiken. I föregående artikel 
placerades huvudsakligen problemet med den illegala alkoholen i framtiden, 
något som man skulle vara tvungen att anpassa sig till nu, men tidigare hade den 
svenska alkoholpolitiken fungerat bra. I denna artikel har den svenska 
alkoholpolitiken redan misslyckats och sedan länge skapat en illegal marknad 
vilken kan förklara att svenskarna dricker förhållandevis mycket sprit.  
 
Om alkoholpolitiken ska ses som en form av handling som kan styras eller en 
händelse som inte går att styra, framgår i denna text att den svenska 
alkoholpolitiken är en aktiv handling. Det är något som man kan styra över och 
de menar att valet den svenska restriktiva modellen har gjorts på felaktiga 
grunder av ideologiska fundamentalister. Detta ger intryck av att olika val är 
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möjliga men i princip framställs det som att det finns två val, antingen en 
ideologiskt styrd alkoholpolitik med restriktioner som höga skatter och en illegal 
sektor, eller en ickeideologiskt styrd alkoholpolitik med låga skatter och en liten 
illegal sektor. På liknande sätt finns det ett begränsat antal subjektpositioner. 
Svensken är en spritkonsument som ska bli vinkonsument, eller så är denne 
gravt alkoholiserad. Utöver detta så finns det fundamentalistiska forskare som 
är subjekt och gynnar den organiserade brottsligheten som är objekt. Det 
erbjuds inte någon subjektposition som alkoholforskare och ickefundamentalist. 
 
Modaliteten är objektiv och genomgående så är den hög. I texten används en 
mängd ord som hjälper författarna att förminska alternativen till deras förslag, 
de beskriver den alternativa alkoholpolitiken som ”gammal” den har lett till 
”onormal” prissättning. De benämner motståndarna som ”fundamentalister” 
och kopplar dem och deras förslag till ”särintressen” (utan att beskriva vilka det 
är) samt den organiserade brottsligheten. Deras egna intressen redovisas inte 
vilket torde vara intressant. 
 
När det gäller intertexualitet så knyts det i artikeln an till deras ursprungliga 
rapport och Külhorns och Leifmans artikel, annars bygger de inte vidare på 
någon annan konkret text. De argumenterar sedan utifrån antaganden som är 
något svåra att följa. De höga priserna har lett till en illegal marknad styrd av 
den organiserade brottsligheten. Eftersom sprit är det som är lättast att tillverka 
själv med god kvalitet och smidigast att omsätta på den illegala marknaden 
dricker svenskarna förhållandevis mycket sprit jämfört med andra länder. Hur 
förhåller det sig med detta? Visserligen är det en subjektiv bedömning men vissa 
skulle hävda att vin är det dryckesslag som är lättast att tillverka själv och under 
år 2000 drack svenskarna lika mycket hemtillverkat vin som sprit, räknat i ren 
alkohol (Boman, m.fl. 2007). Dricker svensken sprit för att den är lättast att 
hantera på den illegala marknaden då? Utifrån den beskrivning som gjorts i 
artikeln borde den illegala spriten gynnas av den samhällsutveckling som varit 
från år 2000 och framåt. Redan år 2000 så var det så att svenskarna inte 
huvudsakligen var ett spritdrickande folk, spriten stod för 27procent av 
alkoholkonsumtionen, vin för 36 procent och starköl och folköl stod för 37 
procent. Spritens andel har sedan dess legat stabilt rung 25 procent av den totala 
alkoholen (Boman, m.fl. 2007). Att svenskarna gått från att ha varit ett 
spritdrickande folk till ett vin och öl drickande folk kan nog inte förklaras av 
den illegala marknaden. 
 
I artikeln finns ytterligare bra exempel på ett kreativt användande av diskurser. 
Författarna knyter också an till en narkotikapolitisk diskurs när de argumenterar 
för att en sänkning av alkoholpriserna kan vara samhällsekonomiskt lönsamt. 
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Detta bygger på antagande att det skulle finnas ett samband mellan 
egendomsbrott och alkoholkonsumtion, på samma sätt som den finns mellan 
narkotikabrott och egendomsbrott. De för inte detta i bevis vilket borde ha 
gjorts med ett sådant tveksamt resonemang2. Detsamma gäller antagandet att 
de” grava alkoholisterna” inte skulle dricka mer eller bli fler om spriten blev 
billigare. Även dessa antaganden går emot den vedertagna kunskapen inom 
alkoholforskningen. I linje med studiens antagande ska inte den vedertagna 
uppfattningen ses som någon ”evig sanning” eller ens ”sanning” men det vore 
rimligt att argumentera för ens åsikt om den går emot det andra visat.  
 
Artikeln knyter väl an till den liberala diskursen. Alkohol är inte särskilt 
problematiskt. Den svenska alkoholpolitiken har misslyckats och kommer att 
misslyckas än mer vilket resulterar i illegal produktion och konsumtion. Det 
som är problematiskt är möjligen ”alkoholisterna” men de kan få bättre vård 
om spriten blir billigare och brotten färre. I texten så efterlyser författarna en 
saklig analys, samtidigt så ger de inte några exempel på hur Külhorn och 
Leifman varit osakliga eller på vilket sätt de har fel, de bygger själva på 
antaganden som är ytterst tveksamma utan att ens försöka belägga dem vilket 
ger intryck av att de själva inte vill ha en saklig debatt. 
 
Årets tredje debattartikel som berörde illegal alkohol var skriven av Mats Hulth, 
tidigare socialdemokratiskt borgarråd i Stockholm, nu vd för SHR, Sveriges 
Hotell- och Restaurangföretagare. Han uppmärksammar i sin artikel att 
socialminister Leif Engqvist vill göra ändringar i den svenska alkoholpolitiken 
eftersom så mycket av alkoholen inköpts i andra länder. Han vill ha åtgärder 
som gör det billigare för svenska restauranger att köpa legal alkohol och på så 
sätt styra över en del av den privata alkoholkonsumtionen till restauranger och 
pubar.  

                                                 
2 Att påpeka att priset på narkotika ska sänkas för att minska samhällskostnader för 

egendomsbrott torde vara mer rimligt med tanke på att den enskildes kostnad för ett 

narkotikamissbruk är betydligt högre än kostnaden för ett alkoholmissbruk 
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”Bort med spriten från jobbet” Mats Hulth vill lära svenska folket att 
umgås med alkoholen 
Men redan idag är gränshandeln omfattande. Vi vet att bara drygt 50% av den starksprit 
som dricks i Sverige säljs via Systembolaget och restauranger. Över 30 procent av starkspriten 
som dricks är svartsprit, det vill säga smuggelsprit eller illegalt tillverkad sprit. Resten 
kommer från legal turistinförsel. På ölsidan är cirka en tredjedel av allt vi dricker i Sverige 
infört från andra länder av privatpersoner. Regeringen arbetar nu för en successivt omforma 
den svenska alkoholpolitiken. Man kommer sannolikt att tvingas sänka alkoholskatterna, 
dels för att minska handeln med svartsprit, dels för att kunna behålla hemmamarknaden i 
konkurrens med den legala införseln från utlandet. /…/ Det borde ligga i samhällets intresse 
att en större andel av alkoholkonsumtionen sker på restaurang. Det skulle innebära att 
människor dricker under kontrollerade former, på ett socialt anpassat sätt. Alkoholen 
serveras av utbildad personal som tar ansvar och varken överserverar eller serverar till 
ungdomar. /…/ Socialministern har också aviserat en tuffare samhällelig attityd gentemot 
den illegala hantering, vilket jag välkomnar. Intressant är att han också förklarat att detta 
bör kombineras med en generösare politik gentemot de kontrollerbara delarna, bland annat 
ökad tillgänglighet på Systembolaget. Men det tycks som om socialministern har glömt något i 
detta sammanhang. Han talar om Systembolaget men glömmer helt den andra 
försäljningskanalen, nämligen restaurangerna. Ett sätt för socialministern att föra en 
alkoholpolitik som stimulerar människor att konsumera alkohol under kontroll och med 
ansvar, vore att styra konsumtionen till restaurangerna. Om han menar allvar med talet om 
en generös politik gentemot de kontrollerbara delarna, vore ett bra sätt att ge 
restaurangföretagen tillbaka alkoholskatten, mot uppvisande av kvitto på att de köpt av en 
godkänd leverantör. På det sättet premieras de seriösa aktörerna på alkoholmarknaden och 
man får större kontroll över de icke seriösa. /…/ SHR vill genom ovannämnda engagemang 
i alkoholpolitiken skapa förtroende hos allmänhet och politiker för restaurangernas sätt att 
hanterar alkoholen, både i förhållande till våra anställda och våra gäster. Om vi ökar 
restaurangernas marknadsandel av den totala alkoholkonsumtionen i landet, skapas också en 
bättre alkoholkultur i vårt land. Vi kan göra detta utan att den totala alkoholkonsumtionen 
ökar – tvärtom. Om restaurangerna får sälja mer till rimligare villkor kommer den totala 
alkoholkonsumtionen med säkerhet minska. Undersökningar visar nämligen att den 
alkoholkonsumtion som sker på restaurang är måttliggare och dessutom alkoholsvagare. 
Härtill kommer att restaurangkonsumtionen sker under ordnade former med tillsyn och 
kontroll, dels en social sådan genom andra människor närvaro, dels den som utövas av 
kommuner och myndigheter. Detta till skillnad från den alkohol som förtärs i hemmen, ute i 
parkerna, utanför nöjesställen och så vidare. (DN-debatt 000805) 
 
Den illegala alkoholen får återigen rollen som exempel på att den svenska 
alkoholpolitiken inte fungerar och att den svenska alkoholpolitiken måste 
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förändras i framtiden. Han gör visserligen en uppdelning på svartsprit och 
privatinförd alkohol, men den registrerade konsumtionen är för liten. Lösningen 
som föreslås är, utöver en hårdare samhällelig attityd mot den illegala 
hanteringen och en ökad tillgänglighet på Systembolaget, att 
alkoholkonsumtionen skall styras över till restaurangerna genom sänkta 
alkoholskatter för restauranger som köper legal alkohol.  
 
Att förutsättningarna för den svenska alkoholpolitiken förändras beskrivs i det 
närmaste som en händelse, gränshandeln är omfattande och det leder till 
konsumtion av den illegala alkoholen. Det finns vissa möjligheter att påverka 
framtiden, regering är sannolikt ”tvungen” att sänka alkoholskatterna men 
därutöver menar författaren att det går att genomföra flera olika åtgärder.   
 
I denna artikel framställer man ganska annorlunda subjektpositioner än i de 
tidigare artiklarna.  Istället för att legitimera konstruktionen av ett problem 
genom att använda svaga subjekt legitimeras istället en lösning genom starka 
och positiva subjekt i denna artikel. Regeringen och socialministern arbetar för 
att göra om den svenska alkoholpolitiken och restauranger med utbildad 
personal kan stå för en lösning som i sin tur står under kontroll av kommuner 
och myndigheter.  Modaliteten är varierande, den är dock i allmänhet hög när 
det tals om restaurangernas möjligheter att förbättra den svenska 
alkoholkulturen. Författaren använder relativt neutrala och konkreta ord. Han 
skiljer t.ex. på illegalt smugglad eller tillverkad sprit och legalt införd alkohol. 
 
Det inslag av intertexualitet som finns i artikeln används främst för att 
legitimera problemet. Det görs referenser till forskning (troligtvis) för att visa 
hur mycket av alkoholen som konsumeras som inte är registrerad. Det refereras 
till socialministern som i något sammanhang sagt att regeringen ska öka 
tillgängligheten till den legala alkoholen. Däremot förs det inte in någon 
stödjande text för hans lösning. Inom alkoholforskningen finns en hel del 
tecken på att alkoholkonsumtion på restaurang skapar mer problem än 
alkoholkonsumtion i hemmet. Lenke (1990) fann t.ex. att restaurangkonsumtion 
hade 20 gånger så stor effekt på våldsbrotten som privat konsumtion. Han 
nämner inte heller något hur den kommunala kontrollen av restaurangerna ser 
och hur väl de sköter sig de när det gäller att undvika att servera berusade. Det 
finns tecken på att denna kontroll inte är särskilt långtgående (Eriksson & 
Fonden 2006)  
 
Den oregistrerade alkoholen är ett problem och lösningen är att styra över 
konsumtionen till restauranger. Det framkommer inte riktigt vad problemet 
med den illegala alkoholen är och i någon mening så blir problemet det samma 
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som med all annan alkohol som inte förtärs på restaurang, att den sker utom 
kontroll. Eftersom lösningen blir att styra över konsumtionen till restauranger 
antas det (kanske) att den illegala alkoholen konsumeras utanför restaurangerna. 
Lösningen indikerar dock att det även fuskas på restaurangerna idag, att de 
säljer illegal alkohol. Om det är problemet kanske det kunde lösas genom den 
kommunala kontrollen och inte genom skattesänkningar.  
 
Ett grundantagande för artikeln är att man kan minska den illegala 
verksamheten runt alkohol, genom att sänka priset på den alkohol som 
konsumeras på restaurangen utan att det ska öka alkoholproblemen eller 
alkoholkonsumtionen. Även denna artikel knyter an till den liberala diskursen, 
alkoholen framställs inte som ett problem utan det är berusningsdrickandet som 
är problemet. Det är visserligen en del av vår kultur och den misslyckade 
alkoholpolitiken, det behöver ändras. Vi ska lära oss att dricka tillsammans med 
andra människor på krogen. Det är en bra bild av drömmen om den civiliserade 
alkoholkulturen. Restauranger framställs som ansvarsfulla och de ska skydda oss 
mot berusade människor i allmänhet och berusade ungdomar i synnerhet. 
Argumentationen bygger mycket på förhoppningar och lite på forskning. Den 
forskning som används, används också genomgående för att peka ut ett 
problem men utan att ifrågasätta lösningen.  
 
Den fjärde debattartikeln som tar upp illegal alkohol är skriven av Robert 
Gidehag vid HUI.  
 
HUI-utredning om alkoholpolitiken: ”Sänkta skatter ökar inte fylleriet” 
Undersökningar av ungdomars drogvanor visar en oroande utveckling. Dels har 
konsumtionen av svartsprit ökat kraftigt. Ungdomar är överrepresenterade i gruppen 
konsumtenter av svartsprit. Ofta konsumerar ungdomar hembränd sprit som av flera 
anledningar är än mer farlig än professionellt producerad sprit. Dels, vilket är ännu mer 
allvarligt, ökar bruket av narkotika bland ungdomar. En förklaring till detta är att de höga 
punktskatterna på laglig sprit kraftigt påverkar relativpriset mellan sprit och narkotika. 
Från politiskt håll möts dessa problem med att klistra upp fåniga jätteaffischer på stan, 
istället för att angripa problemets kärna. Tyvärr finns ett stort mått av cynism i denna 
symbolpolitik. Tyvärr greppar förespråkarena av nuvarande alkoholpolitik varje halmstrå för 
att försvara den rådande ordningen. /…/ Effekten av de kommande friare införselreglerna 
vid nuvarande nivå på punktskatter är uppenbar. Om inte punktskatterna sänks kommer 
den enda registrerade konsumtionen av sprit i princip att utgöras av det vi dricker på 
restauranger, vilket mätt i liter är en liten andel. Flera forskare på området kommer till 
liknande resultat. /…/ För det tredje är det bäst att slå till mot svartspriten nu innan de 
kanaler som förser samhället med svartsprit hunnit etablera sig i ännu större utsträckning. 
Att konsumtionen av svartsprit faktiskt minskat den senaste tiden, samtidigt som den 
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privata importen ökat, tyder på att vissa grupper fortfarande är beredda att byta ut 
svartspriten mot substitutet. Det är värt att ta vara på denna möjlighet nu innan fler 
professionella hembrännare och smuggelligor etablerats. /…/ Dels leder inte ökningar av 
totalkonsumtionen automatiskt till mer alkoholrelaterade problem. Den skadligaste 
konsumtionen står en grupp storkonsumenter för. Huruvida dessa över huvud taget berörs av 
prisförändringar på alkohol är mycket osäkert. Sannolikt kommer ovan nämnda ökningar av 
totalkonsumtionen endast att leda till en för de flesta oskadlig normalkonsumtion /…/ Till 
detta kommer en sällan diskuterad, men viktig, fråga: vad skall vara individens ansvar och 
vad skall vara kollektivets? Varför har staten ett så strängt förhållningssätt till de risker 
människor frivilligt utsätter sig för när det gäller just alkohol, jämfört med att till exempel 
kättra i berg eller dyka – som staten har betydligt liberalare hållning till. Livet är både farligt 
och roligt – tyvärr råder ofta ett motsatsförhållande mellan att maximera livskvaliteten och att 
maximera livslängden. Varför staten, annat är i extremfall, skulle blanda sig i denna – 
ytterst mycket personliga – fråga är svårt att förstå. 
 
En betydligt bättre politik vore att i tid sänka punktskatterna på sprit. Detta skulle minska 
den illegala spriten utbredning, öka den registrerade konsumtionen utan att den totala 
konsumtionen ökar kraftigt. Istället kan den av de ökade intäkterna som staten får i ett 
scenario med EU:s friare införselregler satsas på direkt alkoholvård till dem som har 
allvarliga problem. Men alkoholpolitikens fundamentalister blundar. På den nuvarande 
alkoholpolitikens altare är de beredda att offra såväl de med grava alkoholproblem och 
ungdomar – som dagens politik inte kan hjälpa – som vanligt folk som vill dricka sin 
fredagswhisky eller julnubbe till rimliga priser. De spelar dessutom den organiserade 
brottsligheten i händerna. Låt den inte komma undan en saklig debatt om alkoholpolitiken. 
(DN-debatt 001107)  
 
Återigen är det den restriktiva alkoholpolitiken, närmare bestämt 
alkoholskatten, som står i fokus. Konsumtionen av svartspriten framställs 
återigen som resultatet av de höga skatterna (tillsammans med 
narkotikaanvändandet) och svartspriten riskerar att bli ett ännu större problem i 
framtiden. Lösningen som presenteras är att sänka punktskatten på sprit med 50 
procent vilket endast skulle ge en ökning av den totala konsumtionen med 13,4 
procent. I ett scenario med att EU:s införselregler börjat gälla skulle ökningen 
vara än mindre, 2,7 procent. Denna ökning skulle heller inte nödvändigtvis ge 
mer eller fler alkoholrelaterade problem, staten skulle inte heller förlora så 
mycket skatteintäkter. Den illegala alkoholen tillskrivs stor betydelse i denna 
text och den sätts samman både med ungdomars narkotikaanvändning och den 
generella alkoholpolitiken. Vilken betydelse den illegala alkoholen kan ha är 
dock inte helt lätt att följa.  
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Dels handlar texten om hur det var på den tiden texten skrevs. Indirekt skriver 
Gidehag att ungdomarnas konsumtion av svartsprit ökat kraftigt, särskilt 
hembränt. Samtidigt, och ännu allvarligare är att ungdomarnas 
narkotikakonsumtion ökat, vilket han tillskriver den stora prisskillnaden mellan 
sprit (laglig) och narkotika. Texten publicerades i november år 2000 och 
ungdomarnas alkohol- och narkotikasituation hade då troligtvis inte hunnit 
ändrats något drastiskt genom det första steget i avskaffandet av 
införselkvoterna som skett 1:a juli, d.v.s. fyra månader tidigare. Då borde frågan 
vara om de höga skatterna som tidigare existerat lett till att ungdomar i Sverige 
haft en hög narkotikakonsumtion, svaret på den frågan är högst sannolikt 
negativt. Sverige har legat i topp när det gäller punkskatter på sprit i Europa och 
i botten när det gäller ungdomars användande av droger.  
 
I nästa skede handlar texten om vad som ska komma i framtiden.  Där är hotet 
ungdomarnas konsumtion av svartsprit och risken att det ska etableras 
professionella hembrännare och smuggelligor. Lösningen blir att sänka skatten. 
Frågan är då varför det skulle etableras professionella hembrännare om 
smugglingen skulle öka. Hade höga punktskatter lett till professionella 
hembrännare skulle de väl ha etablerat sig för länge sedan och de skulle väl inte 
göra det nu i konkurrens med den billiga smugglingen. Argumentationen blir 
något cirkulär. Ungdomarnas situation idag som beror på gamla tidigare tiders 
förhållande används för att belasta framtiden medan dagens hot framställs som 
under gamla förhållanden. Förutom detta framställs av Gidehag att lösning, en 
sänkt punktskatt på sprit, skulle öka den registrerade alkoholens del av 
totalkonsumtionen, att totalkonsumtionen bara skulle öka marginellt och att 
alkoholskadornas troligen inte skulle öka.  
 
I texten ges utrymme för ett antal olika subjektpositioner. Unga människors 
framställs som konsumenter av svartsprit och narkotika. I denna mening är de 
aktiva konsumenter som väljer den illegala alkoholen och narkotikan före legal 
alkohol eftersom prisskillnaden är för stor. Å andra sidan framställs 
ungdomarna också som objekt och offer. Det är ungdomarna som 
alkoholfundamentalisterna offrar på altaret. Den som inte vill sänkta skatten får 
återigen finns sig i att beskrivas som alkoholfundamentalist. Det finns också en 
grupp vanliga konsumenter, de kan tänkas byta svartsprit mot importerad sprit 
och de vill dricka ”fredagsnubbe” eller ”julnubbe” till rimliga priser. Mot denna 
grupp ställs också en grupp ”storkonsumenter” som står för den skadliga 
konsumtionen. Dessa grupper får på olika sätt legitimera författarens krav på en 
sänkt spritskatt. Ungdomar framställs som lidande p.g.a. den rådande 
ordningen, men eftersom ungdomar inte förväntas kunna köpa sprit på 
Systembolaget är det mycket osäker hur de skulle påverkas av en skattesänkning. 
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Likaså om alternativet skulle skrivas ut, att ungdomar skulle byta narkotika och 
illegal sprit mot vanlig sprit, är det tveksamt om det skulle kunna användas som 
legitimt skäl till en alkoholpolitisk förändring. Vanligt folk skulle påverkas, de 
byter svartsprit mot importerad sprit och skulle kunna ändra sina 
konsumtionsvanor. Deras drickande frikopplas från alkoholrelaterade problem 
dels genom att det är storkonsumenterna som står för problemen, dels beskrivs 
deras önskemål som att de vill dricka en ”fredagsnubbe” eller ”julnubbe”. Om 
man accepterar den beskrivningen av drickandet är det nog också möjligt att 
acceptera att deras konsumtion inte skulle leda till något problem. Å andra 
sidan, om man accepterar att folk dricker en ”fredagsnubbe” eller ”julnubbe” så 
faller hela argumentet för en spritsänkning eftersom deras utgifter för sprit 
skulle vara så små att priset inte skulle spela någon roll. De som rimligen skulle 
påverkas av en lösning vore de som drack mycket, de måste dock frikopplas 
från effekten och det görs genom att slå fast att de nog inte är priskänsliga. I 
grova drag kan man då identifiera fyra olika positioner, fundamentalisterna som 
försvarar den restriktiva modellen, de som blir lidande (normala konsumenter, 
ungdomar och storkonsumenter), de som blir gynnade (organiserade 
brottsligheten) och de som vill genomföra vettiga liberaliseringar av 
alkoholpolitiken. Avslutningsvis vänder sig författaren till läsaren med en 
uppmaning att inte låta dem komma undan en saklig debatt om 
alkoholpolitiken. Läsaren blir på så sätt indragen och får välja vilken av de 
positioner som finns som de vill inta. 
 
Modaliteten är genomgående hög. Man kan notera en viss osäkerhetsmarkör när 
det gäller effekten av en prissänkning för gruppen storkonsumenter. Överlag 
används mycket laddade ord, genom att benämna sina motståndare 
”alkoholpolitiska fundamentalister” förmedlar man att deras argument inte 
behöver tas på särskilt stort allvar. Fundamentalisterna offrar barn och vuxna på 
det alkoholpolitiska altaret. De förstärker hotet genom att ord som svartsprit 
som refererar till maffian, professionella hembrännare och smugglare. Ett 
spännande ord är professionella/professionellt, i ett sammanhang framställs det 
som något positivt, det är bättre att ungdomarna dricker professionellt tillverkad 
sprit, vilket då troligtvis betyder legalt tillverkad av alkoholindustrin. I ett annat 
sammanhang används ordet i en negativ mening, när det handlar om att visa på 
omfattningen av den illegala verksamheten, då är professionella tillverkare dåligt 
i och med att de tillverkar i stor skala.  
 
När det gäller hur andra texter tas in refererar de till sin egen studie. De gör 
ytterligare någon mer allmän referens när de säger att flera forskare på området 
kommit fram till liknande resultat när de hävdar att den i princip enda 
registrerade alkoholen kommer att vara den som förtärs på restauranger om inte 
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punktskatterna sänks. Detta ska ge intryck av seriositet. Å andra sidan görs det 
påståenden av objektiv karaktär som går emot stora delar av den vetenskapliga 
litteraturen utan att det görs några referenser eller motiveringar. Det gör att 
referenserna till forskningen ger en mycket selektiv bild av vad forskningen 
visat. Om de hade ambitionen att följa en vetenskaplig tradition lämnar de 
mycket övrigt att önska. Referenserna bidrar till att vetenskapligöra en 
ovetenskaplig argumentation 
 
Argumentationen i texten bygger på en mängd antaganden. Ungas 
narkotikakonsumtion beror på punktskatten, höga skatter ger hög 
narkotikakonsumtion. Höga skatter ger hög svartspritskonsumtion. Illegal 
alkohol är värre än legal alkohol. En liten grupp storkonsumenter står för den 
skadligaste alkoholkonsumtionen men det är mycket osäkert om de påverkas av 
priser. Alla förlorar på dagens alkoholpolitik. Som vi har tagit upp tidigare är 
många av dessa antaganden svåra att belägga och de talar ofta emot varandra. 
Texten är full av metaforer och texten lyfter in flera olika diskurser. Referenser 
till att offra på altare grundar sig på en religiös diskurs, och förstärker bilden av 
det icke rationella hos fundamentalisterna.  
 
Återigen är det en artikel som på många sätt passar bra in i den traditionellt 
liberala alkoholdiskursen. Den beskriver hur den restriktiva politiken har 
misslyckats. Det är en liten grupp storkonsumenter som står för de stora 
problemen så det finns inte någon andledning att hindra vanligt folk från att ta 
sin fredagsnubbe. Man för också en viss diskussion om den ideologiska 
legitimiteten för att föra en restriktiv alkoholpolitik men huvudsakligen 
argumenteras det utifrån praktiska möjligheter och de ideologiska argumenten 
hamnar i bakgrunden.  
 
I en replik några dagar senare bemöter Sven Andreasson (Alkoholläkare 
Karolinska Institutet) och Sven Olov Carlsson (IOGT) Gidehags artikel. De 
kritiserar den föregående debattartikeln och den rapport som den byggde på. De 
skriver att rapporten var beställd av Bertil Swartz vd i Sprit- och 
vinleverantörsföreningen (SVL), och de menar att den är ytlig och att de bygger 
sina beräkningar på analyser gjorda under motbokstiden.  
 
”HUI-rapport gissar fel om spriten” 
Det finns få saker inom den internationella alkoholforskning kring vilket det råder större 
enighet än prisets betydelse för alkoholkonsumtionen och alkoholskadorna. Detta elementära 
förhållande har dock aldrig accepterats av alkoholindustrin. I försöken att motarbeta 
etablerade vetenskapliga rön liknar nu alkoholindustrin tobaksindustrin, med samma 
kommersiella motiv. Det senaste inslaget i denna anda är en artikel av ekonomen Robert 
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Gidehag vid Handelns utredningsinstitut (HUI) som på DN Debatt 7/11 pläderar för att 
punktskatterna på sprit skall sänkas./…/  Som Gidehag medger i DN-artikeln tyder 
aktuell forskning på att såväl privatimporten som den illegala hanteringen av sprit minskat 
något-utan någon prissänkning. Uppenbarligen för att tillmötesgå uppdragsgivarens syften sägs 
trots detta i studien att trenden för oregistrerad konsumtion är ”starkt ökande”. Inför 
Sveriges medlemskap i EU gjordes en vetenskaplig undersökning av hur 
alkoholkonsumtionen och alkoholskadorna i Sverige skulle påverkas om alkoholpriserna 
sänks till dansk eller tysk nivå (Harald Holder med flera). Om priserna sänks till dansk 
nivå, kommer den nuvarande årliga konsumtionen att öka med ca 1,5 liter ren alkohol per 
person (15 år och äldre) Sänks priserna till tysk nivå blir ökningen ca 3,8 liter. En sådan 
konsumtionsökning skulle leda till mellan 1000 och 3000 fler alkoholrelaterade dödsfall och 
en ökning av polisrapporterad misshandel med mellan 5000 och 15 000 fall per år.  
 
Gidehag arbetar på flera ställen sin studie med rena gissningar. Frågan som måste ställas är: 
Varför skulle inte svenskarna dricka lika som danskar eller tyskar om priset hamnar på 
deras nivåer? Alkoholkonsumtionen kan inte, som Gidehag förfäktar reduceras till en helt 
och hållet privat fråga. Ekonomen Gidehag brister inte endast i sitt sociala perspektiv. Han 
skriver mot bättre vetande när det gäller alkoholkonsumtion och prissamband (DN-debatt 
001203)  
 
Andreasson och Carlsson skiljer sig från de övriga författarna under året genom 
att de inte vill formulera den illegala alkoholen (eller den illegala hanteringen 
som de skriver) som ett problem direkt kopplat till den legala alkoholen eller en 
generell alkoholpolitik. Den formuleras inte ens som ett stort problem. Indirekt 
kan man förstå att den är problematisk men de fokuserar på att den illegala 
hanteringen har sjunkit utan att några förändringar har gjorts i den generella 
alkoholpolitiken. De för alltså in någon helt nytt i diskursen. Inte genom att säga 
att den illegala alkoholen är totalt annorlunda, men genom att ifrågasätta 
dogmen att den illegala alkoholen kommer att öka om inte den legala görs 
billigare.  
 
Deras text beskriver egentligen två olika processer. Dels ger de en alternativ bild 
av hur den svenska alkoholpolitiken kan fungera och vilka effekterna skulle bli 
av förändringar. Dels skriver de om Gidehags arbetsmetoder och perspektiv. 
 
I Andreasson och Carlsson artikel finns inte så många subjekt. De skriver om 
Gidehag hans uppdragsgivare, alkoholindustrin en internationell alkoholforskare 
och den svenske konsumenten. De kopplar samman Gidehag och hans 
uppdragsgivare alkoholindustrin med ett speciellt perspektiv. Modaliteten är hög 
och objektiv. De redovisar en vetenskaplig studie som utifrån historiska data 
gör uppskattningar om framtiden, ändå så presenteras det utan några 
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osäkerhetsmarkörer, de skriver ”kommer den nuvarande konsumtionen öka” 
eller ”en sådan ökning skulle leda till”. Orden är neutrala och språket 
vetenskapligt vilket ger legitimitet åt deras användande av forskningsreferenser. 
I texten refererar de till Gidehags debattartikel, hans rapport och denna ställs 
mot en ”vetenskaplig undersökning” Genom sin betoning på att det gjorts en 
vetenskaplig undersökning som de ställer mot Gidehags så ger de bilden av att 
Gidehags rapport inte är vetenskaplig. Detta förstärks också av att de benämner 
Gidehags analyser som gissningar. 
 
Även Andreasson och Carlssons argumentation grundar sig på ett antal 
outtalade antaganden. De beskriver det som att den vetenskapliga 
undersökningen kan säga hur verkligheten kommer att bli, sitter inne med 
sanningen och de ger även intryck av att det finns ”en” samlad vetenskap. 
Eftersom de applicerar resultatet av den skattning som den ”vetenskapliga 
undersökningen” gjort, gör de ett antagande om att ett historiskt samband gäller 
även i framtiden, att samband mellan pris, konsumtion och skador är statiska. 
Vidare görs antagandet att Gidehags styrts av sina uppdragsgivare i 
alkoholindustrin. En intressant fråga är då hur deras eget arbete ska förstås 
utifrån vem de får betalat av.  
 
När det handlar om olika intressen framställs här alkoholindustrin som en 
intressent. Till skillnad mot tidigare artiklar framställs det inte som att olika 
grupper har olika intressen. Här framställs det som att den vanlige konsumenten 
främst har ett intresse av att inte utsättas för skador som våld, istället för att 
som tidigare främst tillskrivits viljan att inte utsätt för ett högt skattetryck. Här 
finns inte skador hos en speciell grupp problematiker utan i texten finns det 
bara konsumenter.  
 
Denna artikel knyter mycket väl an till den traditionellt restriktiva diskursen. 
Alkohol är inte bra och det görs inte någon skillnad på storkonsumenter eller 
normalkonsumenter.  
 

Diskursordningen år 2000 

Under år 2000 har vi alltså identifierat tre olika diskurser där den illegala 
alkoholen varit aktuell och vi ska här försöka göra en översiktlig beskrivning av 
diskursordningen år 2000.  Beslagsdiskursen var numerärt ganska stark men den 
bestod huvudsakligen av korta notiser från tidningarnas telegrambyrå (TT). I 
diskursen är den illegala alkoholen ett problem. Det problematiska förstärks 
genom att man lyfter ut de normala köparna och fokuserar på de kriminella 
tillverkarna. Den alternativa diskursen, där den illegala alkoholen inte på något 
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sätt relaterades till problem, orsak eller lösningar, var svag i den meningen att 
den handlade om förhållande utanför Sverige. Den dominerande diskursen 
måste sägas vara den som vi kallat den alkoholpolitiska. Denna kom till uttryck i 
ganska många artiklar men framfört allt publicerades de på DNs debattsida 
vilket är en sida som antas vara en av de viktigaste plattformarna inom svensk 
media. Det som är mest utmärkande för denna diskurs är att den har sin fokus 
på den generella alkoholpolitiken och att den illegala alkoholen knyts till den.  
 
År 2000 beskrivs den illegala alkoholen som ett problem. Huvudsakligen 
beskrivs dock de problemetiska med den illegala alkoholen på ett indirekt och 
oreflekterat sätt. Den illegala alkoholen kopplas till kriminalitet och ungdomar 
och frikopplas från vanliga människor, trots att det är ”vanliga” människor som 
kommer att påverkas av en ändring av införselkvoterna och att de föreslagna 
åtgärderna, huvudsakligen en spritskattesänkning, också riktar sig mot ”vanliga” 
vuxna konsumenter.  
 
Politiker, alkoholnäring och forskare är aktiva i debatten, även om man haft 
något olika perspektiv har själva debatten i det närmaste cementerat 
rationaliteten att den restriktiva alkoholpolitiken står inför en omöjlig utmaning 
och att liberaliseringar måste göras. I diskursen blir en process rimlig och andra 
osynliggörs.  
 

BILDER AV DEN ILLEGALA ALKOHOLEN 2004 

Kontext 

Åren mellan 2000 och 2004 ökade svenskarnas alkoholkonsumtion och särskilt 
den oregistrerade konsumtionen. Detta alltså innan införselkvoterna helt hade 
anpassats till EU:s nivå. Detta uppfattades som ett problem och i januari 2004 
tillsattes en utredning som skulle följa utveckling av försäljning och införsel av 
alkohol i framför allt södra Sverige samt ge förslag om åtgärder för att minska 
de problem som införsel och vidareförsäljning skapar. Som särskild utredare 
utsågs den socialdemokratiska riksdagsledamoten Kent Härstedt. Under 2004 
var denna utredning aktiv, lämnade ett delbetänkande i augusti 2004 (SOU 
2004:86) där de bland annat föreslog en på 40 procentig skattesänkning på sprit. 
Härstedt initierade och medverkade i flera artiklar. Deras slutbetänkande kom 
sedan i mars 2005 (SOU 2005:25). Utredningen satte tonen för mycket av den 
alkoholpolitiska debatt om skedde under 2004. Två stora frågor utkristalliserade 
sig, dels den oregistrerade alkoholen som ett alkoholpolitiskt hot, och dels, som 
ett svar på den lösning som utredningen förordade, en krisdebatt inom 
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ölnäringen. Redan tidigt uttryckte den ansvarige utredaren att skatten på sprit 
skulle behöva sänkas vilket ledde till många krav på att även ölskatten behövde 
sänkas. Därför hamnade ölen i förgrunden och i många artiklar kopplade nu 
den illegala alkoholen till ölskatten. 
 
Diskussionen under år 2004 kan ses i ljuset av en kraftig ökning av svenskarnas 
alkoholkonsumtion från år 2000. Som diagram 3 visar har den totala 
alkoholkonsumtionen ökat från lite drygt 8 liter år 2000 till ca 10 liter år 2002. 
Sedan tycks ökningen plana ut. Både den legalt införda och den illegala 
alkoholen ökar också.  

 

Diagram 4. Alkoholkonsumtionen i Sverige år 2000 till 2007 i liter ren 
alkohol per invånare 15 år och äldre samt delmängder av legalt införd 
respektive illegal alkohol (Källa Boman m.fl 2007).

0

2

4

6

8

10

12

2000 2001 2002 2003

Li
te

r r
en

 a
lk

oh
ol

Total alk
Införd
Illegal

 

 

Tittar man på ungdomarnas alkoholkonsumtion visar den en något annorlunda 
utveckling. Deras konsumtion började öka tidigare och den visar också på ett 
tydligt trendbrott tidigare, särskilt bland pojkarna vars konsumtion började 
minska redan år 2000 för att sedan fortsätta minska. 
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Diagram 5. Den beräknade genomsnittliga årsalkoholkonsumtionen mätt 
i dl ren alkohol (100%) i års 9 efter kön (Källa Fender och Hvitfeldt 
2008).
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Tittar man på andelen som druckit är den fortfarande relativt stabil. Andelen 
som intensivkonsumerar visar på en neråtgående trend för både pojkar och 
flickor, den började dock lite tidigare för pojkarna.  

 

Diagram 6. Andel alkoholkonsumenter respektive intensivkonsumenter i 
årskurs 9 efter kön år 1994 till 2007 (Källa Fender och Hvitfeldt 2008).
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Identifierade diskurser år 2004 

Under år 2004 publicerads 41 artiklar som berörde den illegala alkoholen, alltså 
något färre än år 2000. Det var en liknande uppdelning, ett antal artiklar som 
huvudsakligen handlade om beslag samt ett antal artiklar där den illegala 
alkoholen kopplades till en mer generell alkoholpolitik. Vi identifierade sålunda 
två diskurser, en beslagsdiskurs samt en alkoholpolitisk diskurs. 
 

Beslagsdiskurs 

Precis som år 2000 kunde man i artiklarna urskilja en beslagsdiskurs. Detta år är 
det dock möjligt att dela in den i två underdiskurser. Gemensamt för de båda är 
att det sällan eller aldrig uttalas något om vad problemet med den illegala 
alkoholen består av eller vilka orsaker som ligger bakom. Det görs inte heller 
några kopplingar till den övriga alkoholpolitiken. De skiljer sig åt genom hur 
lösningen presenteras. I den ena diskursen (Beslagsdiskurs I) nämns inte några 
lösningar. I beslagsdiskurs II presenteras förslag på åtgärder som skall motverka 
den illegala alkoholen, i princip handlar det alltid om en ökad kontroll.  
 
Beslagsdiskurs I 
Fängelse för spritsmuggling 
En 48-årig lastbilschaufför dömdes på torsdagen av Halmstads tingsrätt till sex månaders 
fängelse för smuggling av sprit från Tyskland. I december förra året ertappades han med att 
försöka föra in 13 000 liter starksprit via Öresundsbron. En medhjälpare till mannen fick 
påföljden villkorlig dom och samhällstjänst, rapporterar Sveriges Radio Halland. (TT notis i 
DN 040903). 
 
Denna diskurs påminner mycket om den från år 20000 år. Det är huvudsakligen 
en neutral beskrivning och på vissa sätta än mer neutral än under föregående år. 
Då beskrevs beslag på ett sätt som beskrev en polarisering mellan det legala och 
det illegala. Det illegala inslaget förstärktes genom ord som spritfabrik, 
sprängningar och aktiva poliser. I denna notis används mer neutrala ord, trots 
att mannen försökt smuggla in 13 000 liter starksprit, vilket får ses som en 
ganska stor mängd alkohol, dramatiseras inte det faktumet genom några ord 
som relaterar till storskalighet, organiserad brottslighet eller andra. Här 
framställs gripandet i passiv form, han ertappades istället för att det som i den 
förra artikeln gjorts tillslag och sprängningar.  
 
Beslagsdiskurs II 
Det finns också ett antal artiklar där de flesta initierats genom beslag eller 
meddelande om dom, men där det också föreslås åtgärder för att minska denna 
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aktivitet. Huvudsakligen framförs argument för en ökad kotroll som riktar sig 
mot den illegala alkoholen.  
 
Polis kräver att smugglare förlorar sina bilar 
Vi är alldeles för flata här i Sverige, polisen är helt maktlös, säger Christer Thulin. Att sälja 
sprit till ungdomar betraktas närmast som ett ordningsbrott och det innebär inga 
avskräckande straff. England hade stora problem med smuggling av framför allt öl, men 
också sprit och cigarretter, för några år sedan. Myndigheterna beslöt att sätta hårt mot. –På 
några år tog man 31 000 fordon i beslag och förverkade dem, säger Christer Thulin. Man 
uppskattar att 80 procent av smugglingen har stoppats. Vi borde göra samma sak här: Slå 
till där det känns mest, i plånboken. (DN 041117).  
 
Här beskrivs inflödet av illegal alkohol som något som går att påverka. Det 
uttrycks inte helt klart på vilket sätt den illegala alkoholen är ett problem men 
det knyts till ungdomars konsumtion. Det som är mest spännande med denna 
diskurs är att den föreslagna lösningen inte rör den generella alkoholpolitiken 
utan här ses den illegala alkoholen som en företeelse som kan motarbetas i sig 
själv. Polisen skall få bättre möjligheter att bekämpa detta beteende, eftersom 
det är ett brott. Det är en lösning som i princip inte diskuterats tidigare.  
 

Alkoholpolitisk diskurs  

Precis som år 2000 görs det i många artiklar kopplingar mellan den illegala 
alkoholen och den generella alkoholpolitiken. Den alkoholpolitiska händelse 
som rönte mest uppmärksamhet under året var som redan nämnts Kent 
Härstedts alkoholinförselutredning. Redan i ett tidigt skede av utredningen 
uttalade sig Kent Härstedt i media och menade att spritskatten måste sänkas. 
Sedan skrevs ett stort antal artiklar som berörde utredningen och det förslag 
som väntades komma. Eftersom det formella förslaget skulle låta vänta på sig, 
och att förslaget sedan skulle behandlas av regering och stödpartier förflöt en 
lång tid där olika intressenter kunde komma till tals om utredningens 
kommande förslag, och mest diskuterat blev förslaget om en 
spritskattesänkning.  
 
Ramberättelsen var Sverige traditionell haft en framgångsrik restriktiv 
alkoholpolitik som vilat på höga priser och en begränsad tillgänglighet via ett 
ansvarstagande systembolag. Efter att Sverige gått med i EU har möjligheterna 
till införselkvoter förändrats och svenskarna kan därför handla billig alkohol 
utanför Sverige som de sedan tar med sig hem. Detta sker i en allt större 
omfattning. Samtidigt minskar Systembolagets försäljning i absoluta tal och 
följaktligen minskar också Systembolagets andel av den alkohol som 
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konsumeras i Sverige. Detta anses vara ett hot mot Systembolagets legitimitet 
och framtida överlevnad. Det innebär också ett skattebortfall för staten. 
Eftersom en del av alkoholen som smugglas in i landet består av öl beskrivs det 
nuvarande läget också som ett hot mot den Svenska ölnäring som inte kan 
konkurrera med den billiga ölen från andra länder. En del av det som förs in i 
Sverige säljs sedan också vidare t.ex. till ungdomar. Den lösning som främst blir 
aktuell är sänkt alkoholskatt, antigen bara på sprit eller på öl och sprit. 
Visserligen kan totalkonsumtionen gå upp men det skyddar Systembolaget. Vad 
som skulle hända med skatteintäkter är lite osäkert men det skulle gynna 
ölnäringen (under förutsättning att även ölskatten skulle sänkas) och 
vidareförsäljningen till ungdomar skulle minska. Utöver en skattesänkning förs 
också några förslag fram om att Sverige borde återinföra införselkvoter och öka 
den polisiära delen av bekämpning av illegal vidareförsäljning.  
 
De olika artiklarna fokuserar på någon eller några aspekter av detta skeende. 
Den illegala alkoholen är huvudsakligen nu professionellt producerad och legalt 
införd men sedan illegalt vidareförsåld, särskilt till ungdomar. Alla artiklar inom 
denna diskurs berör skattesänkningar och vi kommer här att redovisa dem 
huvudsakligen i kronologisk ordning. Ett par artiklar som publicerades tidigt 
under året handlade om den svenska ölnäringens problem. I början av året 
varslade Spendrups bryggerier personal vilket uppmärksammades i flera artiklar. 
I slutet av året varslade även Carlsberg personal. Bryggeribranschen uppgavs 
vara i kris, delvis för att den privata införseln ökat kraftigt under senare år.  
 
Oro bland personalen i Vårby  
-Men nu är jag oroad och rädd för vad som ska hända med bryggeribranschen i framtiden, 
säger han. Han pekar på att sedan 1993 så har antalet bryggeriarbetare i Svergie ungefär 
halverats. Idag jobbar lite över 3000 kvar inom bryggerinäringen. –Under tidigt 1990-tal var 
vi 6000, säger Michael Roos. Han håller med företagsledningen om att ölskatten måste 
anpassas efter omvärlden. –Det finns inget annat vi kan göra, säger han. Michael Roos är 
helnykterist, men han vill ändå sänka ölskatten. Den illegala sprithandeln som följer i den 
privata spritimportens spår hotar alla de alkoholpolitiska mål Sverige har, enligt honom. –Jag 
säger inte detta som någon öl-lobbyist. Men vi offrar en hel generation på att tillåta den billiga 
ölen och spriten att komma in i landet utan någon form av kontroll. (DN 040327) 
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Pressad öl-vd varnar för ökad illegal försäljning 
- Jag tror att de problem vi ser i Skåne med illegal öl- och spritförsäljning på gatan kommer 
till Stockholm och Mälardalen nu. Det följer en ökad brottslighet i spåren av gränshandeln. 
Jens Spendrup påminner om att när Sverige gick med i EU lovade politikerna att Sverige 
successivt måste ompröva sina skattenivåer på alkohol mot omvärlden. Men ännu har det inte 
skett varken någon sänkning eller någon omprövning av öl- och alkoholskatterna. –Just nu är 
bryggeribranschens överlevnad en rent politisk fråga, menar Jens Spendrup. (DN, 04032) 
 
I båda texterna intervjuas representanter från bryggerinäringen, i den första är 
det Livs fackklubbsordföranden Michael Roos och i den andra är det Spendrups 
vd Jens Spendrup. I båda artiklarna presenteras en process som går ut på att 
andra länder har lägre ölskatt än den svenska och att det därför är billigare att 
köpa ölen i andra länder. Det kommer svenskarna att göra vilket leder till att 
den svenska bryggeribranschen riskerar att gå omkull och en generation svenska 
ungdomar går förlorad till följd inflödet av alkohol. I texten så finns 
journalisten, bryggeribranschen, politiker, kriminella och ungdomar. Det blir 
representanter från bryggeribranschen som får fördela rollerna. Bryggarna är de 
som står för tillverkning stor del av den öl som svenska ungdomar dricker. De 
framställs dock inte här alls som någon aktör med ansvar för ungdomars 
alkoholkonsumtion, inte heller som en aktör som kan påverka sin egen 
verksamhet genom rationaliseringar eller effektiviseringar. De framställs som 
icke handlande offer. De som har ansvar för ungdomarna och 3000 
bryggeriarbetare är politikerna och de har endast ett val, att sänka skatten. 
Journalisten underlättar denna beskrivningen genom att inte ställa några kritiska 
frågor och genom att beskriva intervjupersonerna på ett sätt som ger dem och 
deras argument tyngd. Journalisten legitimeras t.ex. Roos argument genom att 
skriva att Roos vill sänka ölskatten trots att han är nykterist. Det ger intryck av 
att Roos inte har något personligt intresse av lägre ölpriser. Att han 
representerar ett fackförbund vars medlemmar hotas och därmed kan antas ha 
intresse i hur problem och lösningar presenteras problematiseras dock inte. 
 
Genomgående används en hög och objektiv modalitet, det finns inte några 
andra alternativ än att sänka skatten, eller som det skrivs, ”anpassa” skatten 
efter omvärlden, vilket indikerar att den svenska ölskatten är onormal. När man 
talar om de negativa sidorna av alkoholpolitiken används återigen metaforen att 
offra en hel generation ungdomar. Det blir ett sätt att förstärka allvaret i 
problemet och göra frågan känsloladdad. Naturligtvis görs det inte någon 
referens till utvecklingen av ungas alkoholkonsumtion vilken haft en 
nedåtgående trend i flera år. Ett antal viktiga antaganden görs i texten, särskilt 
om ungdomar och kriminalitet vilka inte underbyggs med några empiriska 
belägg.  
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Artikeln ligger ganska väl i linje med en liberal diskurs där alkohol inte framstår 
som särskilt farligt och där den illegala alkoholen lyfts fram som ett bevis på den 
traditionella politikens brister. Å andra sidan talas det inte om traditionella 
liberala idéer om individens frihet utan argumenten går mest ut på att liberala 
förändringar måste ske för att rädda den restriktiva modellen och den svenska 
bryggeribranschen. 
 
I mitten av maj skrev Kent Härstedt, regeringens utredare en debattartikel i DN. 
Han beskriver där hur de slopade införselkvoterna lett till att svenskarna köper 
sin alkohol, i synnerhet sprit, i länder med lägre priser och att Systembolaget 
minskar sin försäljning trots en kraftig stigande alkoholkonsumtion bland 
svenskarna. För att minska införseln anser Härstedt att en skattesänkning på 
sprit bör genomföras omgående. Visserligen kommer det troligen leda till en 
ökning av alkoholkonsumtionen men alternativet är ännu sämre menar han.  
 
”Vi dricker en halv liter vodka i veckan”. Regeringens utredare 
presenterar nya chocksiffror och aviserar en sänkning av alkoholskatterna 
Svensk alkoholpolitik befinner sig vid ett vägskäl. Motvilligt tvingas vi välja en väg som för 
oss längre bort från den traditionellt framgångsrika svenska alkoholpolitiken. Genom 
förändrade omvärldsförhållanden får vi ta beslut som snarare handlar om att begränsa 
försämringar än att göra förbättringar. /.../ Slutsatsen blir att det enda hållbara alternativet, 
alltså ingen skattesänkning alls, är ännu värre. En mängd olika frågor måste vägas mot 
varandra, även om de direkta sociala och folkhälsomässiga följderna av en skattesänkning 
måste väga tungt i en sådan process. Detta gäller inte minst frågan om alkoholpolitikens 
legitimitet, trovärdighet och slagkraft i framtiden. Ett idogt kvarhållande av höga, och alltmer 
verkningslösa alkoholskatter underminerar allmänhetens tilltro till hela den kvarvarande 
svenska alkoholpolitiken. Alkoholpolitiken urholkas allt mer med höga skatter och 
systembolag som färre besöker. Systembolagets kunder kommer framför allt att bestå av 
välbeställda som inte påverkas nämnvärt av höga inhemska priser./…/ Tilläggas kan att 
även den illegala vidareförsäljningen av alkoholdrycker ökat kraftigt under senare år. Ytterst 
oroande är att detta många gånger riktar sig till minderåriga. (DN-debatt, 040519).   
 
Det illegala i sammanhanget betyder att det är legalt införd sprit som säljs vidare 
till andra, speciellt ungdomar. Det Härstedt beskriver är i princip en process där 
Sverige inte har något annat val än att sänka spritskatten.  Trots att en 
skattesänkning skulle ge en ökad alkoholkonsumtion (som inte är bra) måste 
skatten sänkas och det är huvudsakligen av två skäl, Systembolagets legitimitet 
hotas, och en del av den införda alkoholen säljs till ungdomar.  
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Det finns inte många tydliga subjekt i texten. Härstedt skriver om den svenska 
alkoholpolitiken och använder uttrycket vi, något som indikerar gemensamma 
intressen. I rubriken säger Härstedt att ”vi dricker en halv liter vodka i veckan”. 
Detta är ett påstående som ger intryck av att alkoholen är jämnt fördelad över 
befolkningen och att det finns ett gemensamt och likartat intresse inför 
alkoholpolitik och restriktioner. Men eftersom alkoholkonsumtionen i Sverige 
är mycket skevt fördelad (tio procent av befolkningen dricker ca femtio procent 
av alkoholen) kan man anta att det finns stora olikheter i hur 
alkoholrestriktioner upplevs och en halv liter i veckan är inte något som 
majoriteten eller ”vi” konsumerar. Han gör dock en viss uppdelning i slutet av 
utdraget där han legitimerar sänkningen med att det annars bara blir 
höginkomsttagare som kan handla på Systembolaget. Minderåriga beskrivs inte 
som subjekt som köper illegal alkohol utan som ett objekt som utsätt för illegal 
vidareförsäljning. 
 
Modaliteten är genomgående relativt hög och objektiv. Han använder ord som 
förstärker budskapet om att Sverige inte har något val, t.ex. slår han fast att ”ett 
idogt kvarhållande av höga, och allt mer verkningslösa alkoholskatter 
underminerar allmänhetens tilltro…” eller att sänkta spritskatter är den enda 
hållbara alternativet. Problemet ges också tyngt via rubrikens ”chocksiffror”. 
 
I texten görs en mängd antaganden om den generella alkoholpolitiken: att 
Systembolagets legitimitet är hotad genom att folk kan köpa billigare utomlands. 
Det är bättre med en högre totalkonsumtion med en högre andel som kommer 
från Systembolaget än en lägre totalkonsumtion med en lägre andel som 
kommer från Systembolaget. Han menar att svenskar ska köpa sin sprit i 
Sverige, även om det leder till att de köper mer sprit, vilket i förlängningen ska 
leda till att de köper mindre sprit totalt. Vad det gäller den illegala alkoholen 
görs det också viktiga antaganden av vilket det viktigaste kanske är att 
totalkonsumtionsmodellen inte är applicerbar när det gäller ungdomar. Om den 
legala alkoholen blir billigare så kommer handeln med illegal alkohol att 
försvinna och därmed möjligheten att kunna handla för ungdomar. Om detta är 
realistiskt är omöjligt att bedöma. I texten refererar han till en mängd 
konsumtionssiffror vilket tillsammans med den objektiva modaliteten ger 
intryck av vetenskaplighet. Det görs dock inte några tydliga referenser till 
forskning och det är osäkert vad han bygger sina prognoser på.  
 
Härstedt distanserar sig från en liberal diskurs i den meningen att han tydligt 
uttalar att han egentligen inte vill förändra den restriktiva politiken, men han 
accepterar den liberala problemdefinitionen där den illegala alkoholen ses som 
ett bevis på att den restriktiva modellen inte är funktionell och han föreslår en 
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liberalisering av politiken, även om han återigen, motiverar det som ett sätt att 
bevara den restriktiva politiken. Han sätt att ge införseln tyngd som problem 
genom att oreflekterat säga att den går till ungdomar indikerar också en hållning 
där restriktiva inslag inte värderas särskilt högt.  
 
Några veckor publiceras en ny debattartikel, denna gång skriven av 
Systembolagets styrelseordförande Olof Johansson och Systembolagets vd 
Anitra Steen. De ger Härstedt stöd för sin linje att sänka spritskatten.  
 
”Ras för Systembolaget”. Anitra Steen presenterar ny statistik: 
Spritförsäljningen ned 14,2 procent. 
Tyvärr beror inte det på att svenskarna dricker mindre utan på att införseln av billig alkohol 
från utlandet. Detta är ett växande folkhälsoproblem. Stora lager alkohol i hemmet gör att 
människor dricker mer, och en avsevärd prisskillnad jämfört med grannländerna banar vägen 
för illegal handel som ofta riktar sig direkt till ungdomar. För folkhälsans skull måste vi 
därför göra det mindre lönsamt att åka utomlands och köpa stora mängder alkohol. Helst 
skulle vi vilja höja skatten i våra grannländer och ha minskade införselkvoter. Men det 
kommer vi inte att få se. Åtminstone inte inom en överskådlig framtid. Givetvis skall Sverige 
verka inom EU för en alkoholpolitik som baseras på folkhälsohänsyn och inte enligt den 
internationella alkoholindustrins önskemål. Men vi måste vara realistiska. /…/ Den stora 
prisskillnaden öppnar också upp för en mycket lukrativ illegal försäljning av alkohol. I bästa 
fall handlar det om en ”hygglig” resenär som säljer vidare till vänner och bekanta. I sämsta 
fall handlar det om mer organiserad vidareförsäljning. Och i allra värsta fall är denna 
vidareförsäljning direkt riktad till ungdomar. En illegal försäljning av alkohol som sker i 
garage, lägenheter, från lastbilsflak och på arbetsplatser. Många gånger med direktleverans till 
kunden. En försäljning utan det minsta sociala ansvar där 13-14 åringar utgör viktiga 
kundgrupper. Häromdagen ringde en förtvivlad äldre dam från en av Göteborgs förorter till en 
av våra medarbetare. I en av lägenheterna i hennes port såldes smuggelsprit som kom med 
skytteltrafik söderifrån. Även många ungdomar fanns bland kunderna, särskilt på fredagar. 
Hon hade larmat polisen för ett bra tag sedan. Men inget hade hänt. När vår medarbetare 
ringde den lokala polisen fick han det något uppgivna svarat: ”ja, spritförsäljning pågår i 
många portar i området. Vi ske se vad vi kan göra.” Om nu inte polisen har möjlighet att 
med kraft ta itu med den illegala försäljningen på allvar, hur kan man då räkna med att 
medborgarna ska se denna försäljning som något särskilt illegalt? Normerna luckras upp och 
det blir mer accepterat att köpa sprit av grannen som har ett eget lager hemma i lägenheten 
/.../ Färska siffror från Stockholms Universitet (Sorad) visar att cirka 10 procent av den 
alkohol som dricks i västra och södra Sverige är insmugglad. Och var femte köpare av 
smuggelsprit och smuggelöl är under 20 år. Det är mot denna bakgrund som vi tar ställning 
och förespråkar en sänkt spritskatt. Det är en åtgärd som vi egentligen inte skulle vilja se 
genomförd. Men den är nödvändig i avvaktan på att de andra EU-länderna höjer sina 
alkoholskatter. Av folkhälsoskäl, samma skäl som är den enda anledningen till att 
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Systembolaget existerar. Det är statsmakterna riksdagen och regeringen - som har att göra 
avvägningen mellan olika nödvändiga åtgärder.(Olof Johansson och Anitra Steen på DN-
debatt, 040608) 
 
Johansson och Steen stödjer alltså Härstedts planer på att föreslå en sänkt 
spritskatt. De beskriver en liknade process där de stora prisskillnaderna på 
alkohol mellan Sverige och omvärlden gör att svenskarna köper alkohol 
utomlands som de sedan säljer vidare, ofta till ungdomar. De anammar också 
samma argumentation, att detta är en dålig lösning men att det är en ännu sämre 
lösning att inte sänka skatten. Det stärker intrycket av att det inte finns några 
andra val eftersom man föreslår något man egentligen inte vill. De är dock mer 
implicita när det handlar om vad problemet skulle bli om skatten inte sänktes.  
Där Härstedt är tydlig med att det är viktigare att på kort sikt få folk att handla 
på Systembolaget än att de ska dricka mindre fokuserar Johanson och Steen 
nästan enbart på den illegala aspekten, och där fokuserar man på de unga.  
 
Rimligtvis är det den legala införseln som står för den stora mängden alkohol 
men det är den illegala, den som säljs vidare, som är det determinerande 
problemet. Denna bild förstärks genom deras argumentation där det gäller att 
måla upp breda problembilder utan att de ska tappa sin spets. För att beskriva 
att det är ett utbrett problem beskriver de en illegal försäljning av alkohol som 
sker i garage, lägenheter, från lastbilsflak och på arbetsplatser. Tillgängligheten 
ökas ytterligare på genom direktleveranser. Aktörerna sägs vara utan socialt 
ansvar. Det kan alltså handlar om alla, på arbetet och lastbilsflak men om det är 
till ”vanliga” människor så blir det troligen svårt att använda detta som 
argument eftersom det inte skulle ses som något tillsträckligt allvarligt beteende. 
Man avslutar därför med att säga att en viktig kundgrupp är 13-14 åringar. 
Denna grupp passar inte särskilt bra in i den breda beskrivningen, de har sällan 
någon arbetsplats där de kan köpa alkohol och det är tveksam om de köper från 
lastbilsflak. De får då stå för spetsen, den lilla gruppen som är väldigt allvarligt 
om de dricker. Tar man i beaktande att hur stor andel 13-14 åringar som dricker 
och i vilken omfattning de dricker torde det dock stå klart att de inte är en 
grupp som kan hålla uppe någon större efterfrågan på illegal sprit. Det är 
rimligtvis alltså inte de som är det stora problemet men de får tjäna som 
legitimering för skattesänkningen. 
 
Återigen så beskrivs processen i det närmsta som något som inte går att 
påverka, förutom genom att sänka skatten. Detta förstärks genom att en 
sänkning är det enda som är ”realistiskt” eller att skatterna är ”verkningslösa” 
och ”underminerar” allmänhetens tilltro. Ordet underminerar indikerar en 
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osynlig fara, vilket förstärker bilden av att skatterna hotar den svenska 
alkoholpolitiken även om det inte kan ses eller utan att det är tydligt. 
 
De skriver om Sverige, svenskar och hygglig resenär och mot dessa ställs i viss 
mån grannländer, EU och organiserad brottslighet. Ungdomar är huvudsakligen 
objekt som är offer för den illegala marknaden. Återigen är den en hög och 
objektiv modalitet, det beskrivs vad som måste göras eller vad som är realistiskt. 
Alkoholpolitiken framställs inte som på något sätt styrd av värderingar utan det 
handlar om att beskriva en verklighet och peka på det enda realistiska 
förhållningssättet. De använder ord som är ganska neutrala, förutom i rubriken 
där man talar om ett ”Ras”.  
 
Återigen görs många antaganden som inte motiveras. Själva grundantagandet att 
ungdomars drickande (de som är 13-14 år) dricker så mycket att det kan anses 
som ett folkhälsoargument torde behöva exemplifieras. Så också nästa 
antagande, att 13-14 åringars drickande löses genom generella skattesänkningar 
kan inte ses som så självklart att det inte skulle behöva motiveras. I texten 
refererar de till tre uttalade källor, en äldre dam som spontant ringt till en 
medarbetare och ondgjort sig över portförsäljning av alkohol, en polis samt 
forskning från Stockholms Universitet. Det är en kombination av vetenskapliga 
”fakta” och anekdotisk kunskap. De refererar till forskning för att ge legitimitet 
åt sina argument- i det konkreta fallet är dock siffrorna inte särskilt belysande 
vilket ger intryck av att de bara använder forskning för att ge ett mer ”objektivt” 
intryck. När det handlar om de aspekter som är viktigast för att bygga upp deras 
argument och som tycks vara väldigt tveksamma används inte någon referens 
till forskning över huvudtaget.  
 
Även här blir det tydligt att texten är utformad för att passa in i en restriktiv 
diskurs, de omfamnar den restriktiva politiken och skulle gärna argumentera för 
den om det bara var realistiskt. Genom deras argumentation blir det dock tydligt 
att de är villiga att vara tämligen kreativa för att legitimera en liberalisering av 
den svenska alkoholpolitiken. Deras argumentation är en indikation på att den 
gamla traditionella indelningen med en liberal diskurs pådriven av näringslivet 
och en restriktiv diskurs driven av statsapparaten/forskare/statliga myndigheter 
inte längre gäller.  
 
Några dagar senare intervjuas bryggeridirektören Jens Spendrup av en journalist 
vid DN angående Härstedts förslag om att sänka spritskatten med 30 procent.  
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Sänkt spritskatt skakar öljätte 
-förslaget att sänka skatten på sprit men inte på öl, kommer att öka  ungdomars supande, 
säger en skakad Jens Spendrup, vd på bryggeriet Spendrups. /…/ Det är spriten som är 
drivande i gränshandeln med alkohol, säger Härstedt till Ekoredaktionen. På bryggerijätten 
Spendrups är man, föga förvånande, av motsatt uppfattning. –Vi tror att det är precis tvärt 
om; att det är ölförsäljningen som drar med sig försäljningen av sprit. Av de 200 miljoner liter 
alkohol som svenskarna årligen köper i utlandet svarar ölen för 130 miljoner liter, säger Jens 
Spendrup.  – Där har Härstedt konstruerat en tanke som inte har med verkligheten att göra. 
/…/ Samtidigt säger sig Spendrup ha förståelse för att Härstedt vill skydda Systembolagets 
intressen. Man han vill att även skatten på starköl ska sänkas. –Jag uttalar mig inte bara 
som bryggeridirektör, utan även som svensk medborgare och fembarnsfar. Härstedts förslag 
minskar inte problemet med gränshandelsligor som langar starköl till våra ungdomar, säger 
Jens Spendrup. Det är en märkbart skakad Jens Spendrup som konstaterar att 
bryggerinäringen i tio års tid misslyckats att få gehör för sina synpunkter. Det finns anledning 
till självkritik. Jag är förvånad, det är helt klart ett misslyckande, säger Jens Spendrup. (DN 
040612). 
 
Denna text skiljer sig från majoriteten av de tidigare i denna diskurs genom att 
det inte är en debattartikel. Det blir två röster som bidrar till diskursen, den 
intervjuade som uttrycker sig och den intervjuande som dels ställer frågor och 
som dels ”påannonserar” den intervjuade. 
 
Texten bygger vidare på Härstedt förslag om att sänka spritskatten, han 
förhåller sig dock inte till Härstedt uttalade syfte, att behålla legitimiteten för 
Systembolaget utan det problem han konstruerar är ungdomarnas supande i 
allmänhet och gränshandelsligor som säljer starköl till ungdomar i synnerhet. 
Till viss mån accepterar han alltså Härstedts förslag, till viss del gör han om det, 
och till viss del accepterar han rationaliteten men menar att det måste byggas ut 
till att även gälla starköl. Det framgår inte lika tydligt i texten som det har gjort 
tidigare hur den illegala alkoholen ska relateras till den omvärldsförändring som 
håller på att ske.  
 
I texten förekommer två personer, Spendrup själv, bryggeridirektör, svensk 
medborgare och fembarnsfar å ena sidan och Härstedt å andra sidan. Utöver 
detta finns det ungdomar som är ”våra” när de utsätts för illegala 
gränshandelsligor men inte våra när de super.  
 
Modaliteten är något lägre och något mer subjektiv än vad som varit fallet i 
tidigare artiklar. ”Vi tror att det är precis tvärtom”. Å andra sidan finns det kvar 
objektiv modalitet när han säger att ”Härstedt konstruerar tankar som inte har 
med verkligheten att göra”. Det är en betydligt mjukare framtoning med ord 
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som familjefader, medborgare, ”våra ungdomar” vilket ger legitimitetsskapande 
via känsla och omtanke och inte med siffror och vetenskap.  
 
Antagandena är ganska lika som i tidigare artiklar. Ungdomarna super eftersom 
det finns smugglare som i sin tur finns eftersom ölskatterna är så höga. Om 
skatten på sprit sänks kommer ungdomarnas supande öka men om skatten på öl 
sänks kommer ungdomarnas supande att minska. ”Vi ”har ett intresse av att 
ungdomarna inte ska supa. Eftersom de bara fokuserar på unga får man anta att 
de vanliga vuxnas konsumtion inte är något problem 
 
Författaren till texten bygger på två eller tre källor. Dels refererar han kort till 
Härstedts förslag om att sänka spritskatten med 30 procent, utan att det framgår 
varifrån detta kommer, dels till ett citat från en radiointervju med Härstedt och 
slutligen med sitt eget intervjuobjekt, Jens Spendrup. Jens i sin tur hänvisar till 
en avgränsad statistik och till finländska politiker (som inte själva kommer till 
tals). Intressant är att inget av det som tas in i texten ifrågasätter Spendrups bild. 
En mycket kort passus i inledningen ger en ledtråd åt att Spendrup har egna 
intressen i frågan när författaren skriver ”på Bryggerijätten Spendrups är man, 
föga förvånade, av motsatt uppfattning.” Journalisten ger dessutom Spendrup 
mer legitimitet genom att beskriva honom som skakad respektive märkbart 
skakad, vilket ger intryck av en person som är uppenbart orolig och emotionellt 
involverad. 
 
Journalisten och intervjuobjektet skapar tillsammans diskursen i artikeln genom 
ett samarbete. Artikeln passar ganska bra in i den liberala mallen, även om vissa 
delar av den traditionellt liberala retoriken får stå tillbaka. Det sägs inte att 
alkohol är bra, och att det bara är storkonsumenterna som är problemet, å andra 
sidan, genom att bara fokusera på ungdomarna ger han implicit bilden av att de 
vuxnas konsumtion inte är något problem. Nu fokuseras det bara på ungdomar 
vilket ger en något svårare argument för den restriktiva sidan. Vem kan hålla 
fast vid generella restriktioner om det skadar ungdomarna? Nackdelen är inte 
längre att människor inte får lära sig att umgås med spriten utan istället så har 
fokus flyttat mot den illegala aspekten som i stor grad kopplas till 
ungdomssupandet. Även när det gäller hur den illegala alkoholen ställs mot den 
”restriktiva” alkoholpolitiken passar texten in i den liberala mallen. Däremot så 
har själva rationaliteten förändrats något, liberaliseringar är inte något som ska 
göras för återge individens dess rättmätiga frihet utan utifrån ett 
skadeperspektiv. Skadeperspektivet är dock formulerat på ett sätt som inte hotar 
de liberala idéerna. Detta förstärks också av journalisten genom det sätt han 
presenterar Spendrup, som en nykter betraktare som ”konstaterar” istället för 
hävdar, påstår eller till och med säger, samt som omtänksam och skakad. 
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Journalisten skulle ha kunnat fråga den skakade fembarnspappan vad att han 
tycker om att mycket av den öl som ungdomarna dricker i Skåne troligtvis 
kommer från Spendrups och vilket ansvar har han för det men denna fråga 
ställdes inte. 
 
Under sensommaren och hösten diskuteras sedan Härstedts förslag och 
förutsättningarna för att förslaget skall godkännas i riksdagen i ett antal artiklar. 
Kent Härstedt driver sin linje konsekvent, denna ifrågasätts dock ett antal 
gånger. I den första texten vi tar upp får Härstedt först uttala sig och säga att en 
skattesänkning är nödvändig och det snarast. Sedan får representanter från 
stödpartierna intervjuas också samt avslutningsvis skatteutskottets ordförande, 
Arne Kjörnsberg (s). 
 
”Spritskatten måste sänkas snarast”. Regeringens utredare övertygad. 
Stödpartierna svagt positiva – men socialdemokraterna möter internt 
motstånd. 
Regeringens  utredare Kent Härstedt har bestämt sig. Spritskatten ska sänkas. Nu öppnar 
också miljöpartiet och vänsterpartiet upp för en sänkning. Men socialdemokraterna i 
skatteutskottet sätter sig bestämt på tvären. Kent Härstedt, regeringens utredare och spjutspets 
i kampen mot spritflödet från lågskatteländerna, ser inte längre någon återvändo. Om några 
veckor presenterar han ett delbetänkande där han föreslår en omedelbar sänkning av den 
svenska spritskatten. -Vi ser hur den svenska försäljningen rasar medan införseln rusar i 
höjden. Det är en oacceptabel utveckling. En spritskattesänkning är nödvändig, och det 
snarast, säger Kent Härstedt. Hur mycket han anser att skatten bör sänkas vill han ännu 
inte uttala sig om. Fjorton experter samlas just nu u Helsingborg för att räta ut de sista 
frågetecknen.  
 
DN berättade igår om de ekonomiska konsekvenserna av Systembolagets motgångar. Staten 
väntas förlora mellan 350 och 380 miljoner kronor i minskade skatteintäkter bara i år. 
(Inte första halvåret som DN felaktigt uppgav i gårdagens tidning.) Fortsätter utvecklingen i 
samma takt kan besparingar krävas. Men Kent Härstedt argument grundar sig inte så 
mycket på den svenska ekonomin som på folkhälsan. Svenskarna kommer visserligen att 
dricka mer alkohol om skatten sänks, men å andra sidan kan regeringen bevara ett av få 
alkoholpolitiska redskap som finns kvar. Dessutom skulle den växande illegala handeln 
begränsas. –Men beslutet blir ett val mellan pest och kolera. Omvärldens förändringar tvingar 
oss till en alkoholpolitik som fungerar sämre än den vi haft tidigare, säger Kent Härstedt. 
/…/ Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson  för samma resonemang: -Vår linje har varit att 
man inte ska sänka skatten. Men vi är inte dogmatiska och det kan hända att man till slut 
blir tvungen till det. Problemet är att Sverige inte har fått ett undantag från EU:s regler om 
privatimport. Trots miljöpartiets och vänsterpartiets förändrade inställning kan regeringen få 
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problem att driva igenom en skattsänkning. De egna partikamraterna i skatteutskottet sätter 
sig nämligen på tvären. Vi vill hålla emot så länge det någonsin går, säger skatteutskottets 
ordförande Arne Kjörnsberg. Han oroas inte nämnvärt av de miljoner som rinner i väg ur 
statens plånbok. Den summan anser han att man kan spara in på andra poster: -Det här är 
egentligen ingen pengafråga utan en folkhälsofråga. Kommer vi att dricka mindre om skatten 
sänks? Kommer alkoholskadorna att minska? Kommer våldsbrotten att bli färre? Svaret är 
självklart nej (DN 040727). 
 
I denna artikel kommer flera olika personer till tals, Härstedt, Miljöpartiets 
språkrör Peter Eriksson, Arne Kjörnsberg samt journalisten som skrivet texten. 
Härstedt beskriver situationen på ett liknande sätt som han gjort tidigare. 
Systembolaget säljer mindre, införseln ökar och därför måste skatten på sprit 
sänkas. Situationen beskrivs som att det inte finns något val, eller, att det finns 
ett val men valet att inte sänka skatten är väldigt dåligt. Att man ska sänka 
skatten trots att man räknar med att totalkonsumtionen kommer att öka 
motiveras fortfarande med att det skulle underlätta för Sverige att behålla 
systembolaget i framtiden och att det skulle minska den illegala handeln. 
Härstedt är noga med att distansera sig från ekonomiska argument, att 
problemet skulle vara missade skatteintäkter. På vilket sätt som det är bättre 
med en högre konsumtion med en högre andel från Systembolaget uttrycks inte 
särskilt tydligt förutom att det kan rädda Systembolaget och begränsa den 
illegala handeln. 
 
Miljöpartist språkrör Peter Eriksson har endast en kort kommentar, egentligen 
accepterar de den problembeskrivning som Härstedt har gjort, han passar dock 
på att ytterligare befästa att problemet beror på EU, vilket ytterligare en 
möjlighet att koppla ett problem (illegal alkohol) till ett annat, EU. 
Avslutningsvis, skatteutskottets ordförande, Arne Kjörnsberg, som inte vill 
sänka skatten, han köper inte Härstedts argumentation utan kontrar med en 
traditionell totalkonsumtionsmodell, där han egentligen vägrar att göra 
uppdelningar mellan olika former av alkohol. 
 
Journalisten är relativt neutral men stärker i någon mening Härstedt argument 
genom de ord han använder för att beskriva processen och presentera de 
intervjuade. Härstedt presenteras som en spjutspets i kampen mot spritflödet från 
lågskatteländerna. Om utvecklingen fortsätter kan ”besparingar krävas” De som 
funderar på att säga ja till en skattesänkning säger sig ”öppna upp” för, vilket är 
ett positivt uttryck medan de som är emot sägs ”sätta sig på tvären” vilket är ett 
negativt laddat uttryck. Motståndaren oroas inte heller över ”de miljoner som 
rinner iväg ur statens plånbok” vilket ger ett något slapp eller oansvarigt intryck 
av honom. De är rimligen en viss skillnad mellan ”minskade skatteintäkter” och 
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att ”det rinner pengar från statens plånbok”. Journalisten stödjer också bilden 
av att det inte finns några alternativ genom att beskrivna hur ”experter” ska räta 
ut de ”sista” frågetecknen 
 
I texten finns ett antal personer som skapar eller ges olika utrymme. I de 
processer som beskrivs finns huvudsakligen staten som ett offer för spritflödet 
från lågskatteländerna. När offerskapet beskrivs läggs ett visst fokus på 
ekonomiska frågor, men framför allt Härstedt vill formulera det som ett 
folkhälsoproblem, det ges dock inte några riktiga argument om hur frågan är ett 
folkhälsoproblem. Härstedt använder sig av en hög och objektiv modalitet, de 
använder ord som stärker bilden av hot och samtidigt bilden av seriositet när 
det handlar om deras förslag. Det finns inte någon återvändo, spritskatten ska 
sänkas, det är bara de sista frågorna som ska lösas av ”experter”. Härstedt 
använder sig av metaforen att välja mellan pest och kolera. Då blir väl valet 
egentligen meningslöst, och det förklaras inte varför det skulle vara bättre med 
kolera. Könberg som uttrycker processen på ett helt annat vis använder även 
han en hög och objektiv modalitet. 
 
Ett antal antaganden kan utläsas i texten. Härstedt förutsätter att en högre 
alkoholkonsumtion men ett större inslag av systembolagssprit på kort sikt ökar 
legitimiteten för Systembolaget och att det är bra för folkhälsan på lång sikt. 
Detta förutsätter att den legalt införda alkoholen med den illegalt vidareförsålda 
marknaden är värre än systembolagssprit. Detta motiveras dock inte. Kjönsberg 
å sin sida antar att det är totalkonsumtionen som är avgörande, inte varifrån 
spriten kommer. I texten kan man se olika förhållningssätt till den 
liberala/restriktiva modellen. Härstedt driver frågan om den sänkta spritskatten 
hårt och är kreativ i sina låsningar av restriktiva lösningar på problemet men han 
tar ändå avstånd från den traditionella liberala diskursen. Kjörnsberg, som 
visserligen får väldigt begränsat med utrymme kan sägas passa in i den 
traditionellt restriktiva diskursen. Det är totalkonsumtionen som är viktig för 
folkhälsan och skattefrågor ska hållas för sig. Därigenom antyder han att 
Härstedt m.fl. väger in skattefrågor, något som Härstedt haft en något dubbelt 
förhållningssätt till, vilket är något vi kommer att återkomma till.  
 
Härstedts förslag diskuteras sedan i flera artiklar under hösten. I augusti får flera 
inblandade aktörer komma till tals. Jens Spendrup upprepar sitt missnöje med 
att inte ölskatten föreslås sänkas. Stödpartierna får redogöra för sina 
ståndpunkter, miljöpartiet är tveksamma och vill helst skärpa införselreglerna 
medan vänsterpartiet är helt emot en skattesänkning. Statsminister Göran 
Persson uppges vara för en skattesänkning medan skatteutskottets ordförande 
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Arne Kjörnsberg upprepar sitt motstånd. IOGT-NTO menar att det finns 
bättre vägar att gå än att sänka spritskatten.  
 
Politisk strid om spritskatten väntas. Nu kräver även ölbryggare och 
vinimportörer skattesänking av sina varor 
-All tillgänglig forskning visar att sänkta priser på alkohol ger ökad konsumtion, säger 
IOGT-NTO:s förbundsordförande Sven Olov Carlsson. Och nästan 70 procent av all 
alkohol vi konsumerar i Sverige köps via Systembolaget, på krogar och i form av folköl i 
livsmedelshandeln. Bryggare och vinimportörer kräver däremot att också skatten på deras 
varor sänks. –Av den alkohol som säljs svart idag är 87 procent starköl, säger Jens 
Spendrup, ordförande i Svenska bryggareföreningen. /…/ Också miljöpartiets språkrör 
Maria Wetterstrand vänder sig emot att bara skattesänkning på sprit kommer att föreslås. I 
första hand vill miljöpartiet skärpa införselreglerna av alkohol och att krafttag tas mot 
smugglingen, säger hon. Men om det visar sig nödvändigt att sänka skatten ska det inte bara 
vara på sprit. Ur ett folkhälsoperspektiv är det ett misstag att förändra balansen mellan 
starka alkoholdrycker och svaga, säger hon. Bland andra IOGT-NTO har föreslagit en 
andra strategi: Sverige bör genast återinföra de gamla införselreglerna. Om inte EU-
kommissionen accepterar det så får de dra Sverige inför EG-domstolen. –Där har man 
tidigare tagit större hänsyn till folkhälsan än vad EU-kommissionen gör, säger Sven-Olov 
Carlsson. Det värsta som kan hända är att Sverige förlorar. Men processen kan ta flera år, 
och under den tiden kan vi behålla de hårdare införselreglerna. (DN 040814, (73)). 
 
I denna artikel ges inte den illegala alkoholen någon central plats, huvudsakligen 
är det den legala införseln som är problemet men den illegala alkoholen finns 
naturligtvis i bakgrunden som en följd av införseln, vilken i sin tur är en följd av 
de höga skatterna i Sverige i kombination med de låga skatterna i andra länder. 
Härstedts utredning är den bakgrund mot vilken uttalandena kan förstås. Denna 
bild, att skatten måste sänkas för att minska införsel och illegal alkohol, 
accepteras av Spendrup, även om han tycker att Härstedt har fel som inte 
förstår ölens betydelse. Miljöpartisten för in ny lösning på problemet genom att 
säga att man ska ta krafttag mot smugglingen och dessutom vill man skärpa 
införselreglerna. Att skärpa införselreglerna förs också fram av Sven Olov 
Carlsson på IOGT-NTO. Det ifrågasättande som framkom i föregående artikel 
utvecklas något här och eventuellt kan det ses som en egen diskurs, de 
accepterar problembilden med hotet från införseln men de tar avstånd mot den 
föreslagna lösningen. Förslaget att återiföra införselkvoter är radikalt och det får 
egentligen inte något riktigt fäste i diskursen. 
 
Texten påminner mycket om de tidigare texterna med ett undantag. Det förs 
fram argument som grundar sig på antaganden om att Sverige kan föra en 
oberoende alkoholpolitik. Tidigare har det ofta skett en polarisering mellan 
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Sverige och andra länder som lågskatteländer och EU. I denna text ifrågasätts 
denna polarisering genom att man problematiserar ”de andra”. Sven Olof 
Carlsson gör en distinktion mellan EU- parlament och EG- domstol och säger 
att EG- domstolen skulle kunna acceptera en helt annan lösning på problemet 
än vad som diskuteras tidigare.  
 
Även i denna text ges uttryck för två olika perspektiv, Spendrup refererar till 
Härstedt och utredningens förslag på att sänka skatterna kan ses som en 
huvudsakligen liberal diskurs. Såväl Kjörnsberg (i föregående artikel), Sven Olov 
Carlsson och Maria Wetterstrands argument ligger i linje med den traditionella 
restriktiva diskursen. De pekar på att den restriktiva politiken har varit lyckad 
med sina generella begränsningar genom att de argumenterar för att de vill 
tillbaka dit. De beskriver det som att det är möjligt att göra val och de fokuserar 
inte på den illegala alkoholen och den ses inte som ett givet tecken på att den 
nuvarande alkoholpolitiken är död. De fokuserar på totalkonsumtionen, inte på 
vissa gruppers konsumtion.  
 
Även detta år är Mats Hulth, vd för Sveriges hotell- och restaurangföretagare, 
aktiv och han ger Härstedt stöd för sin problemformulering, på vilken han 
också bygger på en egen problembeskrivning och en egen lösning. 
 
”Det enda rimliga” 
De höga alkoholskatterna har länge varit ett stort konkurrensproblem i vår bransch, säger 
Mats Hulth, vd för Sveriges hotell- och restaurangföretagare, som välkomnar Kent Härstedts 
förslag. ”Som situationen utvecklats är en skattesänkning det enda rimliga”, skriver Mats 
Hulth i ett pressmeddelande och hänvisar till ökad privatinförsel som leder till ett 
”okontrollerat drickande i hemmiljö och illegal vidareförsäljning, ofta med ungdomar som 
målgrupp” Hulth anser dock att skatten bör sänkas även på öl och vin. (Notis i DN 
040817, (72)).  
 
Hulth är positiv till Härstedts förslag men menar att även öl- och vinskatten bör 
sänkas. Hulth forstätter traditionen att beskriva en process där de höga 
skatterna leder till en illegal marknad för ungdomar och han passar också på att 
lägga till ett par problem som är anpassade för hans önskemål. Återigen är det 
ungdomarna som utsätts för illegal vidareförsäljning och han menar att det leder 
till okontrollerat drickande i hemmiljö. Återigen blir kopplingen mellan problem 
och lösning outtalad. Ungdomar (lite varierande utifrån hur begreppet definieras 
naturligtvis) har ett begränsat tillträde till restauranger och det är tveksamt om 
det skulle vara möjligt eller ens önskvärt att få ungdomar dricka mer på 
restauranger i stället för i hemmiljön.  
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Modaliteten är något varierande, en skattesänkning beskrivs som det enda 
rimliga, men han anser att skatten även ”bör” sänkas på öl och vin. Texten 
passar bra in i en traditionell liberal diskurs. Han pekar på problemet med den 
illegala vidareförsäljningen till ungdomar istället för att peka på den stora 
införsel, eller på alkoholens farlighet. Utöver detta presenterar han ett nytt 
problem, det okontrollerade drickande i hemmiljö.  
 
I slutet av november aktualiserades frågan igen och återigen är det utifrån 
statens minskade skatteintäkter. Härstedt blir återigen intervjuad angående 
situationen och han poängterar att skatteintäkter inte är avgörande för hans 
utredning utan folkhälsan.  
 
Skatteintäkterna på sprit har fallit en miljard på två år 
Men Kent Härstedt är främst orolig för att med en kraftig privatinförsel och ökande 
smuggling av öl och vin tappar Sverige helt kontrollen över alkoholkonsumtionen. 
Kriminaliteten ökar liksom tillgänglighet till öl och vin bland ungdomar. –Det allvarliga är 
att det på sikt undergräver Systembolagets ställning. Och det alternativet är sämre, säger 
Härstedt. Han betonar att hans utredning är en folkhälsoutredning. Avsikten är inte att 
värna skatteintäkterna utan att värna folkhälsan. Och det ska göras med ett batteri av 
åtgärder med hårdare straff för illegal handel med alkohol och en satsning på polis och tull. 
Alkoholförselutredningen har dock beräknat hur stora skatteintäkter staten mister vid en 40-
procentig skattesänkning på starksprit. Utredarna räknar på olika alternativ med ökad 
konsumtion, ökad inhemsk försäljning, minskad spritinförsel och kommer fram till 
skatteintäkter på mellan 3,3 och 3,6 miljarder. Inte så långt från dagens nivå på 4,1 
miljard. Finansdepartementet tror at kulmen är nådd beträffande privatinförseln och att 
intäkterna från spritskatten ligger kvar på 4,1 miljard nästa år. -De beräkningarna tror jag 
inte alls på, säger Kent Härstedt, som tror att privatinförseln kommer att fortsätta öka och 
därmed att skatteintäkterna fortsätter att minska. (DN- 041121) 
 
Processen beskrivs likadant som den har gjort tidigare. Sverige håller på att 
tappa kontrollen över alkoholkonsumtionen, införseln undergräver 
Systembolagets ställning och ledet till kriminalitet och till att ungdomar får en 
ökad tillgång till alkohol. Ett par nya aspekter tas upp i denna artikel. Dels 
nämns kort några åtgärder som syftar till att motverka de illegala delarna genom 
en ökad kontroll, dels redovisas siffror från finansdepartementet som indikerar 
att de räknar med att införseln inte kommer att fortsätta att öka. Det är första 
gången som det framförs ett alternativ till föreställningen om att svenskarna 
kommer att dricka mer och mer och köpa allt större del av sin alkohol i 
Danmark eller Tyskland. Dessa beräkningar avfärdas av Härstedt.  
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Återigen distanserar sig Härstedt från argument som pekar mot att statens 
skatteintäkter på något sätt ska vara av betydelse för ett beslut om 
skattesänkning. Hans utredning har dock räknat på effekterna och han tar 
avstånd från Finansdepartementets beräkningar, vilket indikerar att 
skatteintäkterna inte är helt utan intresse. I texten är det fortfarande 
Systembolaget och de unga som framställs som offer medan det är oklart vem 
som har ansvaret för det som sker. Den stora massan som driver frågan är 
återigen inte närvarande i texten, de vuxna som handlar och dricker! Härstedt 
använder genomgående en hög objektiv modalitet förutom i den sista 
kommentaren av Finansdepartementets beräkningar som han säger att han ”inte 
alls tror på”. 
 
Härstedt gör samma antaganden som tidigare. Bibehållna skatter kommer att 
leda till en ökad införsel, kriminalitet och ungdomar får stor tillgång till alkohol.  
En fortsatt hög införsel är ett hot mot Systembolagets legitimitet vilket är värre 
än en ökad totalkonsumtion, vilken förväntas vara kortvarig. Ett antagande som 
förut inte kommit fram är antagandet att polis och tull kan bidra till att minska 
problemen. Det mest spännande i denna text är det nya antagandet som ligger 
bakom finansdepartementets beräkningar. De menar att svenskarnas drivkraft 
att köpa alkohol utomlands inte kan antas öka för evigt utan att införseln kan 
tänkas minska även utan skattesänkningar. Detta antagande motiveras inte men 
det är slående att det inte varit uppe till diskussion någon gång tidigare. Texten 
byggs upp med hjälp att två källor, dels Härstedt och dennes utredning dels en 
beräkning från finansdepartementet. Med hjälp av dessa siffror kan Härstedts 
beräkningar ifrågasättas. Ifrågasättandet får dock ett litet utrymme och det är 
Härstedts beskrivning som huvudsakligen får stå ohotad. I texten framkommer 
dock att det finns ett annat sätt att se på vad som kommer att hända, att 
konsumtionen kan vända nedåt utan någon skattesänkning, men inte heller detta 
hot får dock någon större inverkan på diskusen. 
 
Huvudsakligen är textens innehåll i linje med den liberala diskursen. Illegalitet 
ses som ett hot, liberala åtgärder framställs som den enda lösningen, 
totalkonsumtionen får en perifer betydelse och man riktar in sig på vissa 
grupper. Det ifrågasättande som kan anas genom att de siffror som kommer 
från finansdepartementet redovisas är svåra att sätta in en liberal/restriktiv 
diskusmall. Det framgår inte hur beräkningarna har gjorts. 
 
Den sista debattartikeln i denna diskurs publicerades i slutet av november. Olof 
Johansson försvarar Anitra Steen efter att Maria Larsson ifrågasatt henne och 
regeringen på DN-debatt. 
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”Svagt klippa till Persson med hans egen hustru” 
Maria Larssons andra argument för ett regimskifte är att Systembolagets ledning har 
redovisat att den höga spritskatten medför en exploderande införsel av billig alkohol och en 
okontrollerad illegal vidareförsäljning över hela Sverige utan ålderskontroll. Det är en 
uppfattning som delas av Systembolagets styrelse, Alkoholinförselutredningen med flera. 
Enligt min mening hade det varit tjänstefel av Anitra Steen att inte ta upp detta. Samtidigt 
har hon betonat att det är regering och riksdag som ska göra nödvändiga avvägningar. (DN-
debatt 041127). 
 
Olof Johansson knyter an till tidigare beskrivningar av att den höga spritskatten 
ger incitament för införsel som i sin tur leder till en illegal vidareföresäljning till 
unga människor. Han beskriver en process som inte går att påverka och den 
drabbar unga människor. 
 
Denna process förstärks genom hans sätt att formulera sig. Han skriver ”att 
Systembolagets ledning har redovisat att de höga skatterna medför en exploderande 
införsel av billig alkohol och en okontrollerad illegal vidareförsäljning över hela 
Sverige utan ålderskontroll”. Systembolagets ledning är det agerande subjektet och 
de har ”redovisat” hur det ligger till, att redovisa något är förknippat med fakta, 
med hur något är. Han använder sedan ord som dramatiserar processen, att det 
exploderar och att det är en helt okontrollerad illegal vidareföresäljning över 
hela landet, utan ålderskontroll. Hans text är ett mycket bra exempel på hur 
innehållet påverkas av framställningsformen. Steen har, vilket han också tycks 
stödja, uttryckt att der är regering och riskdag som skall göra avvägningar. 
Systembolaget kan och har enligt Johannson skyldighet att bidra med 
informationsunderlag. Genom att använda sig av uttryck som exploderande och 
okontrollerad beskriver han ”verkligheten” på ett sätt som utesluter vissa 
handlingar och lyfter fram andra och som även ger indikation på vilken styrka 
de bör ha. Han legitimerar även sin dramatiserade bild genom att säga att denna 
delas av många andra.  
 
Olofsson bygger vidare på Härstedts utredning men han gör det något selektivt. 
Härstedt pekar i första hand på att det är Systembolagets legitimitet som är 
hotad. Johansson som skriver i egenskap av styrelseordförande för 
Systembolaget, nämner inte Systembolagets legitimitet, vilket kanske hade gett 
intryck av att Johansson talade utifrån egna intressen. Hans artikel ger dock stöd 
för Härstedts förslag men använder alltså en annan rationalitet. 
 
Genom Olofsson sätt att dramatisera processen på ett sätt som förminskar 
effekterna av en skattesänkning och förstorar behovet av densamma kan vi säga 
att han faller väl in i en liberal diskurs.  

 58



Diskursordning 2004 

Under år 2004 har vi identifierat två diskurser och det var två diskurser som 
fanns även år 2000, en beslagsdiskurs och en generell alkoholpolitisk diskurs. 
Dessa diskurser var dock inte lika homogena som de var år 2000. 
 
Beslagsdiskursen har utmärkt sig genom att fokusera mindre på illegalitet och 
framställningsformen har varit mindre dramatisk. Det har även publicerats 
artiklar som initierats genom beslag men där det också framförts förslag på 
lösningar som varit begränsade till den illegala alkoholen, det kan ha varit ökade 
befogenheter för polisen, som t.ex. ökade möjligheter att beslagta fordon som 
använts för smuggling, istället för generella alkoholpolitiska lösningar. Den 
illegala alkoholen kan alltså beskrivas som ett eget problem med egna lösningar.  
 
Mest tyngd har dock den generella alkoholpolitiska diskursen haft även år 2004, 
även om denna diskurs även den är något mindre homogen än vid tidigare. 
Under året har det skrivits fyra debattartiklar där denna diskurs varit påtalig. Det 
är fortfarande en sammanhängande diskurs i den meningen att den illegala 
alkoholen sätts samman med den legala och att lösningarna i regel handlar om 
liberaliseringar. Det finns några skillnader mot förra året dock. Det har 
tillkommit några nya ”problem” som kopplas till den illegala alkoholen. 
Visserligen är det fortfarande ungdomars alkoholkonsumtion och kriminella 
gäng som är det vanligaste sättet att problematisera den illegala alkoholen. 
Under 2004 tillkommer också ett inslag av näringsliv- respektive skattefrågor. 
Den illegala alkoholen problematiseras utifrån ölnäringens överlevnad och 
statens förlorade skatteintäkter. Det blir också något tydligare att det finns två 
underdiskurser med relativt tydliga liberala och restriktiva inslag. Ett par gånger 
framförs det att den illegala alkoholen inte ska ses som ett tecken på att den 
traditionellt restriktiva alkoholpolitiken är överspelad samt och i några fall 
vägrar man göra den enkla uppdelning som annars görs mellan olika 
konsumtionsgrupper, i de flesta fall ungdomar. I regel är det dock en liberal 
diskurs som är starkast. Där den illegala alkoholen framstår som ett hot och där 
man fokuserar på vissa grupper. Allra helst beskriver man att sänkta 
alkoholskatter ska rädda ungdomarna. Liberala argument förs nästan 
uteslutande fram i en restriktiv retorik, alkohol är inte bra, ungdomarna riskerar 
att skadas därför måste vi sänka skatterna. På vilket sätt sänkta skatter på 
systembolaget skulle hjälpa ungdomar som inte får handla där beskrivs sällan. 
Inte heller görs det några kopplingar till den statistik som visar att ungdomarnas 
under flera år minska sin alkoholkonsumtion. I regel så presenteras den illegala 
alkoholen i processer som gör att andra konsumtionsgrupper blir osynliggjorda 
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och andra lösningar än skattesänkningar framställs i regel som onormala, 
cyniska och orimliga.  
 
I någon mening kan man dock se att det finns frö till ett ifrågasättande av denna 
bild. Både inom beslagsdiskursen och i den alkoholpolitiska diskursen uttrycks 
det vid några tillfällen att den illegala alkoholen är ett separat problem med egna 
separata lösningar. Detta får dock inte någon större inverkan på diskursen som 
kopplar samman den illegala alkoholen med en generell alkoholpolitik. 
 
BILDER AV DEN ILLEGALA ALKOHOLEN 2007 

Kontext 

Under de föregående åren har vi kunnat se en ökning av alkoholkonsumtionen. 
Ökningen har gällt både legalt införd alkohol och den illegala alkoholen. Inför 
år 2007 har man nu under några år istället visat på nedgångar. Vändningen kom 
under år 2004, detta trots att det inte blev något av den spritskattesänkning som 
diskuterades så flitigt under 2004. 

 

Diagram 7. Alkoholkonsumtionen i Sverige år 2000 till 2007 i liter ren 
alkohol per invånare 15 år och äldre samt delmängder av legalt införd 
respektive illegal alkohol (Källa Boman m.fl. 2007).
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När det gällde ungdomar kunde man redan 2004 se att deras konsumtion börjat 
minska och denna nedgång fortsatt fram till 2007. Pojkarna i åk 9 uppgav sig 
dricka ca 3 liter ren alkohol om året medan flickorna nöjde sig med ca 2,2 liter 
ren alkohol.  
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Diagram 8 Den beräknade genomsnittliga årsalkoholkonsumtionen 
mätt i dl ren alkohol (100%) i års 9 efter kön (Källa Fender och Hvitfeldt 
2008).
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Även de andra konsumtionsmåtten visar på en utveckling där det är fler som 
inte dricker alls och färre som intensivkonsumerar. Skillnaden i 
intensivkonsumtion mellan könen har försvunnit.  

 

Diagram 9. Andel alkoholkonsumenter respektive intensivkonsumenter i 
års 9 efter kön år 1994 till 2007 (Källa Fender och Hvitfeldt 2008).

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Konsument pojkar

Konsumtent flickor

Intensivkonsumtion
pojkar

Intensivkonsumtion
flickor

 

 61



IDENTIFIERADE DISKURSER 2007 

Under 2007 publicerades det återigen färre artiklar om den illegala alkoholen än 
under det föregående året. Endast 15 artiklar kunde identifieras där den illegala 
alkoholen berördes. Alkoholpolitiskt var detta ett ganska lugnt år i DN. En 
fråga som diskuterades och som tangerade den illegala alkoholen var frågan om 
huruvida det skulle vara lagligt med privatimport av alkohol.   
 
Vi kan dela in texterna i fyra olika diskurser, en alkohol som alkoholdiskurs, en 
ungdomsdiskurs, en alkoholpolitisk diskurs samt en diskurs som vi benämnt 
den generella alkoholpolitikens gräns. 
 

Alkohol som alkoholdiskurs 

Tidigare år har det varit möjligt att identifiera några olika diskurser där den 
illegala alkoholen figurerat utan att diskursen rört den generella alkoholpolitiken. 
De har benämnts som en alternativ diskurs och de har huvudsakligen handlat 
om artiklar som berört ”illegala alkohol”  i sammanhang utanför Sverige eller 
som en beslagsdiskurs. Det som varit utmärkande för dessa diskurser har varit 
att den illegala alkoholen inte uttalat formulerats som ett problem och att det 
inte stipulerats några lösningar på ”problemet”. Under år 2007 har det 
publicerats en litet antal artiklar som berör den illegala alkoholen. Inga artiklar 
har initierats genom beslag eller domar där fokus varit illegal alkohol. En artikel 
har berört illegal alkohol utan att på något sätt förhålla sig till den som ett 
problem i ett annat land (som i de tidigare alternativa diskurserna) medan det 
nya är två artiklar där den svenska konsumtionen av illegal alkohol beskrivs utan 
att den problematiseras. Det är neutrala beskrivningar av hur mycket illegal eller 
smugglad alkohol som svenskarna dricker. 
 
Kopparbergs/Sofiero senaste ölbubblaren 
Förra året så hinkade svenskarna rekordmycket starkpilsner. Drygt 195 miljoner liter såldes 
på Systembolaget. Tidigare år har svenskarna köpt kring 170 miljoner liter. En varm 
sommar, evenemang som fotbolls- VM och goda ekonomiska tider är förklaringen till 
rekordet, enligt Peter Mattsson, vd för branschorganisationen Sveriges Bryggerier. 
Systembolagets andel av den starköl som dricks total är knappt hälften av all konsumtion. 
Till det ska läggas det som dricks på restauranger, tas in privat och smugglas in. De tre 
områdena står för ungefär lite mycket vardera, enligt statistik från Sorad som kartlägger 
alkoholkonsumtionen i Sverige. Cirka 57 procent av all öl som dricks i Sverige är starköl. 
Kring 33 procent är folköl och resten lättöl. (DN, 070120) 
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Den illegala alkoholen knyts inte direkt till någon generell alkoholpolitisk 
process och den framställs inte heller som något problem. Huvudfokus i 
artikeln ligger på hur mycket öl svenskarna dricker och artikeln redovisar 
procentandelar där den illegala alkoholen jämställs med olika former av legal 
konsumtion. I artikeln beskrivs hur svenskarna dricker rekordmycket öl, att 
konsumtionen på systemet ökat från 170-drygt 195 miljoner liter. Där fokus 
tidigare varit på skattefrågor som förklaring till förändringar i 
alkoholkonsumtionen beskrivs här istället andra faktorer. I texten så är det 
svenskarna som är i fokus och de kopplas till rekordstort öldrickande, sommar 
och fotbolls-VM, hela situationen andas harmoni och glädje. Det finns inte 
något i artikeln som problematiserar drickande eller den svenska 
alkoholpolitiken.  
 
Artikeln är svår att placera i en liberal eller restriktiv modell, en ökande 
alkoholkonsumtion som inte på något vis problematiseras pekar mot den 
liberala modellen. Det helt okomplicerade förhållningssättet till den illegala 
alkoholen som beskrivs stämmer dock inte helt in i den bilden.  
 

Ungdomsdiskurs 

Tidigare år har den illegala alkoholen ofta kopplats till ungdomars konsumtion 
för att legitimera generella insatser. De har rubricerats som alkoholpolitiska 
diskurser eftersom lösning ofta varit just förändringar i den generella 
alkoholpolitiken. Detta år har det publicerats ett antal artiklar där problemet är 
kopplat till ungas drickande men där lösning huvudsakligen handlar om att 
åtgärder riktade till eller mot ungdomar. Här är det snarast ungas 
alkoholkonsumtion som är det stora problemet och den illegala alkoholen 
används för att lyfta fram det problemet. Lösningen är huvudsakligen att 
påverka föräldrar och att öka kontrollen av den illegala alkoholen. 
 
Spritlangning växande problem 
Stockholms unga dricker 25 procent mindre alkohol än för fem år sedan. Men samtidigt 
växer problemen med langning och smuggelsprit, enligt en ny rapport som släpptes lagom till 
valborg. Nu förenas majoriteten och oppositionen i Stockholms stadshus i en gemensam 
kampanj mot ungdomsfyllan. Vapnen är broschyrer och affischer. Samt tablettaskar med 
mintpastiller. –Valborg är den stora händelsen för unga. Många vuxna ger sina ungdomar 
alkohol i god tro, men det kan faktiskt gå illa. Ungdomar ramlar av cyklar, blir våldtagna 
eller hamnar i slagsmål. Vi vill få föräldrarna att tänka efter med den här kampanjen, säger 
Karin Rågsjö (v), socialtjänstnämndens vice ordförande. (DN, 070425) 
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Den illegala alkoholen får i denna text sitt värde i relation till politikernas 
kampanj mot ungas drickande i Stockholm. Inget i texten pekar på några 
skillnader mellan illegal alkohol och legal alkohol, de beskriver en kampanj som 
syftar till att minska ungdomars alkoholkonsumtion. Den illegala alkoholen 
används för att motivera textens publicering, alkoholkonsumtionen bland 
stockholms unga har gått ned med 25 procent vilket borde vara bra, då får en 
ökning av den illegala alkoholen tjäna som motiv för en kampanj som dock 
tycks fokusera på ”vanlig” alkohol. Den illegala alkoholen får tjäna som motiv 
till en kampanj som inte har något att göra med den illegala alkoholen och 
troligen inte med ungas alkoholkonsumtion överhuvudtaget. Det finns tre 
subjekt positioner i texten, politiker, vuxna (föräldrar) och unga. Föräldrar 
framställs som mindre vetande och unga framställs huvudsakligen som offer. 
De blir våldtagna eller hamnar i slagsmål istället för att de våldtar och startar 
slagsmål. Politikerna får därmed möjlighet att visa samarbetsvilja, 
handlingskraft, kunskap och omtänksamma. Journalisten som skrivet artikeln 
både stödjer och punkterar dramat genom att använda krigsmetaforen, ”vapnen 
som ska användas är broschyrer och affischer. Samt tablettaskar med 
mintpastiller”. Även här är det lite svårt att placera texten utifrån en restriktiv 
eller liberal modell. Helt klart problematiseras alkoholen samtidigt fokuserar 
man på en lite grupp och med en tämligen icke restriktiv lösning, information 
och upplysning. 
 
I ovanstående artikel var det Valborg som var den stora alkoholrelaterade 
händelsen för unga, i nästa artikel är det en blandning av höstlov, Halloween 
och Nyår som framställs som de tillfällen som ungas drickande förtjänar extra 
uppmärksamhet. 
 
”Polisen alltför släpphänt i kampen mot alkoholbrott” 
Höstlovet och Halloween är över och vi närmar oss nu nyår och därmed åter en tid på året då 
fler ungdomar dricker alkohol – kanske för första gången. Vi vet också att många av dessa 
ungdomar kommer att dricka alldeles för mycket. På Maria Ungdoms akutmottagning i 
Stockholm under 2007 har 750 ungdomar kommit alkoholförgiftade, en ökning med över 50 
procent jämfört med 2005. Situationen är särskilt allvarlig för flickor. De dricker ofta lika 
mycket som pojkarna, men deras fysik är mindre anpassad för att klara alkohol. Flickor som 
har sex fast dom egentligen inte vill, eller har oskyddat sex, är ofta fulla. Ungdomar som 
testar knark har vanligen druckit alkohol först, och risken för ett framtida beroende ökar 
tydligt ju yngre man är när man börjar dricka alkohol. Förutom de rent medicinska 
skadorna som alkoholen kan medföra för ungdomar, är våldet en mycket allvarlig 
följdverkan. I höst har vi tyvärr sett flera exempel på ett ökat våld bland unga och i debatten 
har det spekulerats i olika orsaker och förklaringar. Underligt nog har inte alkoholens roll 
berörts nämnvärt, fast den har en väldigt stor betydelse i sammanhanget. Framförallt mot 
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bakgrund av all olika undersökningar visat att alkoholen ligger bakom 8 och 10 våldsbrott. 
Systembolaget arbetar aktivt för att hindra ungdomar från att få tillgång till alkohol. 
Ålderskontrollen är sträng och man är uppmärksam för att förhindra langning. Men spelar 
detta egentligen någon roll så länge langare samtidigt får sälja smuggelsprit på 
parkeringsplatsen bakom skolan? …//… Men tullen, polisen och rättsväsendet måste 
prioritera arbetet mot den svarta alkoholförsäljningen till ungdomar. Ofta får vi höra att polis 
och tull väl känner till vilka som säljer sprit till ungdomar. Men av olika skäl kan de alltför 
ofta inte ingripa. Ibland får man en känsla av att alkoholbrotten inte har så hög prioritet 
inom rättsväsendet. Det finns exempel på domar där de åtalade har tagit in 1000-tals burkar 
starköl och ändå blivit frikända.. Eller domar där de straff som utdöms ofta är för lindriga. 
Polisens roll är otroligt viktig. Med ett ännu större engagemang skulle de kunna ingripa oftare 
och tidigare. 
 
Det finns ett bra exempel på hur polisen kan arbeta. I Växjö prioriterar polisen kampen mot 
svartspriten: Den så kallade Växjömodellen som bland annat innebär en nolltolerans mot 
alkoholbrotten. En särskild ungdomsgrupp inom polisen har bildats som ingriper systematiskt 
mot alla alkoholbrott. Resultaten är mycket positiva. Ett stort antal langare har gripits. 
Tillgängligheten av illegal alkohol för ungdomar har minskat betydligt, och som en följd av 
detta minskar antalet alkoholförgiftade ungdomar. Man ser också mindre våld och 
skadegörelse i Växsjö jämfört med tidigare. Stämningen på gator och torg är lugnare. Detta 
är resultatet av en liten, men mycket aktivt och ambitiös grupp polisers arbete. (Anitra Steen 
vd för Systembolaget, Paula Liljeberg & Stefan Sparring överläkare vid Maria 
Ungdom m.fl på DN-debatt 071211) 
 
I texten fokuserar man på att alkoholen är mycket farlig för ungdomar, den 
leder till en mängd allvarliga problem. Eftersom alkoholen är så farlig måste 
ungdomar skyddas mot alkoholen vilket Systembolaget gör på ett bra sätt. 
Systembolaget ges på så vis legitimitet. Systembolagets kamp riskerar dock att 
urholkas eftersom ungdomar kan köpa alkohol illegalt. Polisen måste därför bli 
bättre på att bekämpa den illegala alkoholen. Polisen måste ha större 
engagemang, troligen mer resurser. Artikelförfattarna ställer också krav på att 
polisen ska få använda nya metoder som t.ex. brottsprovokation. Detta skulle 
troligen också påverka vuxna konsumenter men det utelämnas från texten.  
 
Den process som den illegala alkoholen kopplas till framställs till skillnad från 
tidigare år som något som går att påverka. Den illegala alkoholen går att påverka 
utan att göra några liberaliseringar av alkoholpolitiken. Återigen är alltså den 
viktiga gruppen i texten de unga. De kopplas till en mängd alkoholrelaterade 
problem. I någon mening är de offer för den illegala försäljningen som sker av 
langare bakom skolan. Utöver dessa framstår Systembolaget som en beskyddare 
av ungdomarna och polisen som att de har en potentiell förmåga att skydda 
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ungdomarna men att de inte uppfyller denna möjlighet. Vi kan se att ”vanliga” 
vuxna inte tillskrivs någon roll i denna process.  
 
Texten är huvudsakligen skriven i en saklig ton samtidigt som de har en 
personlig framtoning. De relaterar till forskning men gör också många 
subjektiva bedömningar där de t.ex. säger att ”domar är för mildra”. De talar 
om vetenskap men använder sedan en form av ”sunt förnuft” argumentation, 
många av de unga tjejerna som har sex fast de ”egentligen” inte vill är fulla, 
detsamma med de som provar narkotika. De säger att olika undersökningar 
visat att alkoholen ligger bakom 80 procent av alla våldsbrott, något som 
initierade personer borde veta inte stämmer. Olika undersökningar har visat att 
alkohol varit inblandat i ca 80 procent av den polisrapporterade 
våldbrottsligheten, men detta betyder inte alkoholen ligger bakom 80 procent av 
våldsbrotten, en vanlig uppskattning brukar vara ca 50 procent (se t.ex. Rossow 
2001). Genom sin fokus på alkoholen osynliggör de andra sociala faktorer som 
påverkar våld, sexuell utsatthet och narkotikaanvändande.  
 
De använder ”forskningsresultat” för att slå fast att alkoholen är farlig. Detta 
ger intryck av att det de föreslår är vetenskapligt och att det skulle ge en effekt. 
Frågan är om det inte skulle finnas andra åtgärder som skulle vara betydligt mer 
framgångsrika för att påverka de negativa aspekterna av alkoholkonsumtion 
men artikeln blir ett effektigt sätt att legitimera Systembolagets existens. Det är 
inte helt enkelt att placera in denna artikel i en av de traditionella modellerna för 
en liberal eller restriktiv diskurs. De anför inte liberala förändringar denna gång, 
de har dock endast ett vagt fokus på totalkonsumtionen utan huvudsakligen 
riktar in sig på en liten speciell grupp.  
 

Den Generella alkoholpolitikens gräns 

Precis som under de tidigare åren har Sveriges anpassning till EU varit en fråga 
som uppmärksammats. Detta år handlade det om huruvida det skulle vara 
lagligt eller inte med privatimport av alkohol. Drygt 7000 svenskar som köpt 
vin, sprit eller öl via Internet hade fått sin alkohol beslagtagen av tullen. Frågan 
var om detta var förenligt med EU:s regler. EG-domstolen fastställde att det 
inte var förenligt med EG-rätten för den svenska staten att förbjuda individer 
att privatimportera alkohol. Däremot slog de fast att de som importerar alkohol 
skall betala skatt för den i Sverige, vilket gör att mycket av den ekonomiska 
förtjänsten försvinner. Den illegala alkoholen uppmärksammas alltså med 
anledning av var gränsen för den generella alkoholpolitiken skall gå. Sverige har 
ett detaljhandelsmonopol som ger Systembolaget ensamrätt att distribuera 
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alkohol i Sverige, skall det också innefatta import eller skulle ett sådant förbud 
innebära att Sverige bröt mot EU:s regler om fri handel med varor?  
 
Alkohol på nätet - nu avgörs frågan 
Det svenska försvaret har gått ut på att alkoholmonopolet i Sverige inte diskriminerar något 
land eftersom det gäller försäljning av all alkohol, oavsett var den är producerad. Advokaten 
som företrätt den svenska regeringen, Karin Wistrand, har också argumenterat för att den 
svenska folkhälsan skulle äventyras om privatimport på internet tilläts. På andra sidan har 
Klas Rosengren advokat Ulf Stigare, påhejade av EU-kommissionen, hävdat att monopolet 
hindrar fri handel inom EU. Dessutom har de menat att de producenter som Systembolaget 
inte köper in varor från är tydligt diskriminerande. Visserligen ska det vara möjligt att med 
Systembolagets importservice kunna beställa vilka produkt som helst. Men systemet är 
krångligt och tillåter ofta bara beställningar av större mängder, har det Rosengrenska 
försvaret hävdat. Därtill har de tyckt att det är orimligt att svenskar får köpa hur mycket 
alkohol som helst i utlandet om de själva bör med sig varorna över landgränsen, medan en 
beställning på internet är förbjuden om ett transportbolag anlitas. Detta är diskriminerande 
mot äldre, handikappade och glesbygdsbor, ansåg Ulf Stigare när muntliga förhör hölls förra 
året. –En tyngdlyftare nära gränsen till Danmark har mycket lättare att föra in starkvaror 
än moster Anna i glesbygden, resonerade han då. (DN, 070604). 
 
Denna diskurs skiljer sig från de diskurser vi sett under de tidigare åren. Här står 
den illegala alkoholen i centrum, frågan rör vad som skall vara legalt respektive 
illegalt, inte vilken betydelse den illegala alkoholen har för den legala. 
Perspektivet i denna artikel är ovänt jämfört med de flesta tidigare artiklar. Här 
är det advokater, svenskar äldre, handikappade, glesbygdsbor, tyngdlyftare, 
moster Anna och transportbranschen som figurerar. De är de ”vanliga” 
konsumenter som så ofta annars varit frånvarande i texterna. Nu är de synliga 
och då är alkoholen inte längre förknippat med problem utan nu handlar det om 
rätten att få tillgång till billig alkohol från andra länder. En intressant aspekt i 
texten är Ulf Stigare uttalade om att det är diskriminerande mot äldre, 
handikappade och glesbygdsbor om man inte får importera sina varor själva. I 
någon mening bygger han vidare på den problematik som diskuterades år 2004. 
Då utgjorde den införda alkoholen ett problem som huvudsakligen var relativt 
lokalt men lösningen presenterades alltid som att hela Sverige måste få en sänkt 
spritskatt. Här går Stigare en steg längre och menar att det är diskriminerande 
för dem som inte kan få tillgång till den billiga utländska alkoholen, i någon 
mening kan man se det som att det som från början var ett hot nu har blivit 
något som alla ska garanteras tillgång till.  
 
Det förekommer argument både från en restriktiv och från en liberal diskurs i 
texten. Till skillnad mot tidigare när liberala argument framförts mest som 
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försvar för en restriktiv alkoholpolitik är det nu rättighetsaspekter som man 
fokuserar på.  
 
En alkoholpolitisk diskurs 

Under året publicerades ett litet antal artiklar där den illegala alkoholen ställdes 
mot den legala på det sätt som vi kunnat se i de tidigare diskurserna om den 
generella alkoholpolitiken. Denna gång formulerades problemet dock något 
annorlunda, istället för sänkt skatt på sprit ville man höja skatten på sprit och 
sänka den på vin och öl. 
  
Billigare öl kan betalas med höjd spritskatt 
Fjorton moderater har nu lagt fram två motioner om sänkt alkoholskatt som kommer att 
behandlas den 27 februari. Moderaterna skriver att pallvis med öl, vin och sprit körs in i 
Sverige. Öl säljs sedan vidare till ungdomar. I skatteutskottet förs nu en diskussion om man 
ska kunna komma runt låsningen mellan partierna genom att sänka skatten på öl och vin 
men höja skatten på sprit. Skatteutskottets ordförande Lennart Hedqvist (m) bekräftar i 
gårdagens Svenska Dagbladet dessa diskussioner förs. Han menar att en sådan helhetslösning 
skulle slå undan benen för den illegala försäljningen av öl till ungdomar. Även centerpartisten 
Jörgen Johansson vill sänka skatten på öl och vin och samtidigt få bort tillgången till sprit för 
unga. /…/ -Jag förstår inte varför det här förslaget kommer upp nu samtidigt som vi ser att 
införseln har gått ner. Att i detta läge höja skatten på sprit kan få införsel att ta fart igen, 
säger Lars Johansson. (DN 070219) 
 
Resonemanget påminner väldigt mycket om det som vi kunde se år 2004. 
Återigen är det ungdomarnas konsumtion av vidareförsåld alkohol som 
legitimerar generella skattesänkningar. På det stora hela är det ungdomarnas 
konsumtion som pekas ut som problem. Det motiveras inte varför 
ungdomarnas konsumtion skulle påverkas av förslaget och politikerna som 
intervjuas behöver inte motiveras sina idéer. Jörgen Johansson vill t.ex sänka 
skatten på öl och vin och samtidigt få bort tillgången till sprit för unga. Det vore 
inte orimligt att fråga hur det skulle gå ihop. Att dylika åtgärder föreslås utan 
någon argumentation indikerar att denna diskurs är stark. Det är självklart att 
ungdomar inte ska dricka, särskilt inte vidareförsåld alkohol (vilket för de flesta 
ungdomar är enda alternativ) och att detta går att påverka genom 
skattesänkningar.  
 
Texten knyter väl an till en liberal diskurs, skadeverkningarna av det svenska 
folkets alkoholkonsumtion begränsas till en liten grupp ungdomar (som ändå 
inte har tilltång till laglig alkohol) och åtgärderna som föreslås är generella 
liberaliseringar för alla andra. 
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Diskursordningen år 2007 

År 2007 publicerades det betydligt färre artiklar som berörde den illegala 
alkoholen än vad det gjort under de tidigare åren. Vi kunde identifiera fyra olika 
och relativt svaga diskurser, de kunde i regel bara identifieras i ett par tre artiklar 
var under hela året. Det var en alkohol som alkoholdiskurs, en ungdomsdiskurs, 
gränsen för den generella alkoholpolitiken och en alkoholpolitisk diskurs.  
 
Det är betydligt svårare än tidigare att utnämna någon diskurs som den 
dominerande diskursen. Under året så har det publicerats artiklar där den illegala 
alkoholen i Sverige framställts utan att på något vis kopplas till problem. Å 
andra sidan har det även publicerats artiklar där den illegala alkoholen, och då 
ungdomars konsumtion av den illegala alkohol kopplats samman med den 
generella alkoholpolitiken och där den används som motiveringar till generella 
skattesänkningar utan att rationaliteten för dessa argument behövt beskrivas på 
något sätt.  
 
Det har också i någon mening blivit en förskjutning när det gäller ungdomars 
drickande. Tidigare har den generella alkoholpolitiken varit i fokus, den illegala 
alkoholen har framställts som ett hot mot den restriktiva modellen, eller som 
argument för liberaliseringar och ungdomars alkoholkonsumtion har lagts till 
för att förstärka problemet med den illegala alkoholen. Under 2007 har 
ungdomarnas alkoholkonsumtion beskrivets som ett problem och den illegala 
alkoholen har snarare använts för att förstärka denna bild. Detta kan dock vara 
ett resultat av vårt urvalsförfarande då inkludering förutsatt att den illegala 
alkoholen nämnts. Det kan vara så att det alltid funnit en diskurs om 
ungdomars alkoholkonsumtion som problematisk fast den tidigare inte kopplats 
till den illegala alkoholen.  
 
Antalet artiklar som rört illegal alkohol har varit färre än under tidigare år. Det 
har endast publicerats en debattartikel på ämnet. Samma grupper som tidigare 
har varit delaktiga i diskkurserna. Det har varit representanter från 
alkoholnäringen, systembolaget, privata behandlingsbolag, politiker och 
personer från nykterhetsrörelsen. Att antalet artiklar blivit färre behöver inte 
betyda att frågan försvunnit, den kan ha uppmärksammats i andra sammanhang. 
Om den illegala alkoholen debatterats mer i andra tidningar istället torde det 
dock indikera att frågan förlorat något av sin politiska tyngd. 
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5.  Analys av den dominerande diskursen genom 
åren  
Under åren har den illegala alkoholen figurerat i några olika diskurser där den 
beskrivits på olika sätt och där den också fått olika betydelse.  Vi har gjort 
bedömningen att den starkaste diskursen har varit den generella 
alkoholpolitiken. Vi ska här göra en övergripande analys av denna dominerande 
diskurs. 
 

VAD SÄGS, VEM SÄGER VAD, OCH VAD SÄGER INGEN? 

Den illegala alkoholen får här sin betydelse genom att den ställs i relation till 
den legala alkoholen. I regel beskrivs en process där Sveriges anpassning till EU 
lett till en ökad tillgänglighet av billigt införd legal alkohol och att denna sedan 
illegalt säljs vidare till ungdomar. Den illegala alkoholen är alltså egentligen 
samma alkohol som säljs på systembolaget, eller i Tyska butiker, det är själva 
vidareförsäljningen som står för det illegala. Häri ligger en skillnad mot tidigare 
år då illegalitet främst refererat till produktionssätt (Tryggvesson & Olsson 
2002). Utöver ungdomarnas konsumtion kan införseln också hota 
Systembolagets legitimitet, den svenska folkhälsan, skattebasen eller den 
svenska bryggarindustrin. Men huvudsakligen är det ungdomarnas konsumtion 
som utgör det stora problemet. För att minska dessa problem anförs det i regel 
som argument att de svenska alkoholskatterna ska sänkas för att göra införseln 
mindre lönsam. Denna ”bild” formas på olika sätt. Det sker dels genom vanliga 
argument och dels görs det också genom själva framställningsformen. I regel så 
framställs det här som en process som inte går att påverka på något annat sätt 
än sänkta skatter. Andra möjligheter får sällan plats. Det förstärks ofta genom 
att det används ord som ”anpassning” till ”normala” skatter. Även själva 
rollbesättningen av processen är viktig, och här framsälls ofta ungdomar som 
offer. ”Våra” ungdomar utsätts och offerskapet eller utsattheten förstärks ofta 
genom att unga kontrasteras mot ”kriminella gäng”, dvs kriminella gäng utsätter 
”våra” ungdomar för tillgång till alkohol.  Vanliga konsumenter, alltså de som 
ska gynnas av skattesänkningen och som hotar legitimiteten ges sällan någon 
viktig roll i denna negativa del av den illegala alkoholen. Däremot framgår det 
att det är denna grupp som man ska värna. De ska ha ett bra och billigt utbud 
av alkohol. Hur rollerna i processen beskrivs har troligtvis betydelse för hur 
motåtgärder kan motiveras. Om det istället skulle beskrivas som att unga 
människor är beredda att anstränga sig ordentligt för att få tillgång till alkohol 
och att denna ofta kommer från föräldrarna är det troligt att det skulle bli 
svårare att motivera att föräldrarna ska få bättre tillgång till billigare alkohol. 
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Diskursen är dock så stark att själva rationaliteten i denna process sällan 
ifrågasätts. Rationaliteten behöver inte heller förklaras. När det gäller den 
generella alkoholpolitiken och den illegala alkoholens roll i den så kan man säga 
att den ger prov på både stabilitet och förändring. Stabilitet i den meningen att 
under alla år, även om det var särskilt tydligt under de två första åren vi 
undersökt, finns en diskus som tydligt kopplar den illegala alkoholen till 
generella liberaliseringar av den svenska alkoholpolitiken. Förändring i den 
meningen att problemet med den illegala alkoholen har formulerats på olika sätt 
för att passa olika lösningar. Under åren har den illegala alkoholen formulerats 
som ett problem som kommer att hota Systembolagets legitimitet och i 
förlängningen den vanlige konsumentens valfrihet. Den illegala alkoholen har 
också beskrivets som ett hot mot en hel ungdomsgeneration på ett relativt 
abstrakt sätt. Mer konkret har unga människors okontrollerade drickande i 
hemmiljö också framställts som ett problem som skulle lösas genom 
skattelättnader för restaurangbranschen.  
  
VAD SÄGS, LIBERAL ELLER RESTRIKTIV DISKURS? 

Vi har valt att studera hur de olika texterna och diskurserna passat in i en något 
fyrkantig modell av en uppdelning mellan en restriktiv eller liberal diskus, vilken 
i sin tur bygger på en tidigare studie av Olsson (2000). Det har inte varit helt lätt 
att klassificera våra texter utifrån denna modell. Ganska sällan har det använts 
klassiska liberala argument för liberaliseringar av alkoholpolitiken, såsom att 
ungdomar måste få lära sig att dricka eller att vuxna individer måste få 
bestämma över sina egna liv. Det mesta av diskussion har förts med en 
restriktiv retorik. Vi menar ändå att de flesta av artiklarna bidrar till att föra den 
svenska alkoholpolitiken i en liberal riktning. På så vis kan vi säga att den 
svenska alkoholpolitiken får en ny innebörd utan att man bryter den restriktiva 
historien. Det tydligaste exemplet är det fokus som varit på ungdomar. En 
mycket stor andel av artiklarna kopplar huvudsakligen liberala lösningar till 
ungdomars drickande. Denna grupp ska skyddas och mer eller mindre uttalat 
framgår det att alkohol är skadligt för denna grupp. I någon mening så sker 
denna argumentering inom ramen för den restriktiva diskursen, alkoholen är 
potentiellt skadlig och restriktioner behövs. På många sätt blir ändå kopplingen 
till den liberala modellen än tydligare. Den illegala alkoholen framställs som ett 
tecken på den traditionella alkoholpolitikens misslyckande. Det uttrycks att 
alkoholpolitik ska riktas mot problemgrupper och totalkonsumtionsmodellen 
blir mer eller mindre irrelevant. Genom att fokusera på ungdomars drickande 
osynliggörs den vuxna befolkningens alkoholkonsumtion och 
totalkonsumtionen. Detta blir särskilt tydligt under år 2004 och 2007. Trots att 
ungdomarnas alkoholkonsumtion minskat under flera år legitimerades liberala 
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åtgärder som rör de vuxnas tillgång till alkohol, på de mest kreativa sätt till just 
ungdomar. Ungdomars drickande dramatiseras och de antagande som görs när 
det gäller hur en prissänkning på systembolagssprit skulle minska tillgången till 
alkohol för unga är sällan underbyggda. På det stora hela har det uppstått en 
diskurs där alkoholpolitiken måste vara restriktiv mot de grupper som inte får 
köpa alkohol och att restriktioner mot de grupper som får köpa alkohol 
motverkar detta syfte. På det stora hela ryms därmed diskursen inom den 
liberala modellen även om diskursen sker inom en restriktiv retorik.     
 
VEM ÄR AKTIVA I DISKURSEN? 

Utifrån idén om att diskurserna är föränderliga och att dessa produceras i ett 
maktfält är det intressant att studera vem eller vilka som är aktiva i diskursen. 
Även här är det mest diskursen om den generella alkoholpolitiken som är av 
störst intresse eftersom det huvudsakligen är där som olika ”lösningar” som har 
ekonomisk betydelse läggs fram. Inom diskursen fanns det några olika intressen 
och man kunde också att det fanns några olika sätt att relatera till den illegala 
alkoholen. Vi ska här försöka placera in aktörerna på ett kontinuum utifrån hur 
deras argumentation var i förhållande till en restriktiv respektive liberal diskurs. 
I de fall där det finns tydliga ”röster” i artiklarna som berör den illegala 
alkoholen i samband med den generella alkoholpolitiken kan dessa delas in i 
några kluster. 
 
Tabell 2. Placering av aktörer på ett alkoholpolitisk kontinuum 
Restriktiv    Liberal 
IOGT-NTO 
Alkohol- läkare 
Politiker 

 Forskare Systembolaget 
Politiker 
Journalister 
 

Bryggarnäring-ägare-fack 
Handelns utredningsinstitut, 
Sveriges Hotell- och 
Restaurangföretagare 
 

 
 
I de flesta är det möjligt att se att problemframställning och lösningen på ett 
tydligt sätt är kopplat till rösten eller de intressen som rösten representerar. 
Bryggerinäringen, fackförbund, handels utredningsinstitut och Sveriges hotell 
och restaurangföretagare kan huvudsakligen bedömas röra sig inom den liberala 
modellen. Även representanter från Systembolaget rör sig inom den liberala 
modellen. De använder kreativa formuleringar, som att 13-14 åringar är en 
viktig kundgrupp i den illegala alkohol handeln för att ”förstärka” problemet 
och de är aktiva i konstruktionen av bilden av att det finns en ”exploderande 
införsel av billig alkohol” och att det därför ’måste’ genomföras liberaliseringar. 
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De värnar dock vissa inslag i den restriktiva modellen, nämligen det egna 
Systembolaget. 
 
Ett fåtal röster som representerar den traditionella modellen kommer också till 
tals, huvudsakligen genom IOGT-NTOs ordförande, en alkoholläkare samt en 
socialdemokratisk politiker i skatteutskottet som intervjuas vid några tillfällen. 
Det finns också ett antal aktörer där kopplingen mellan budskap och intressen 
inte framgår lika tydligt. Ett par statligt finansierade alkoholforskare från 
Stockholms Universitet skrev t.ex. i en debattartikel under år 2000 att 
spritskatten måste sänkas samtidigt som de också ville genomföra andra 
restriktiva åtgärder.  
 

VAD SÄGS INTE? 

När detta skrivs år 2009 är möjligt att titta tillbaka på de förutsägelser som 
gjordes. Under åren har det varit slående med vilken stor säkerhet som 
framtiden har förutspåtts. Särskilt under de två första åren målades det upp 
beskrivningar om vad som skulle hände både med alkoholkonsumtionen och 
med alkoholskadorna efter avskaffande av införselreglerna. Som nämnts tidigare 
har det också rationaliteten i kopplingen mellan den legala och den illegala 
alkoholen sällan behövt motiveras.  Att nu titta tillbaka på vad som hänt kan ge 
ytterligare perspektiv på det som fick plats i diskursen, men också på det som 
inte fick plats. Här finns inte utrymme att göra några längre utvikningar om vad 
som hänt men några aspekter kan beröras. 
 

Rationaliteten i införseln 

Under några få år i början av 2000-talet ökade den svenska 
alkoholkonsumtionen med nästan 30 procent, från 8,4 liter ren alkohol per 
person år 2000 till 10,5 liter år 2005 (Boman m.fl 2007). Under denna tid ökade 
Systembolaget sin försäljning, resandeinförseln ökade och likaså ökade 
konsumtionen av smugglad alkohol. Under några år fördes debatten i ett klimat 
där det verkade som att denna ökning aldrig någonsin skulle avstanna. Det 
framfördes många argument om att liberaliseringar var nödvändiga och 
alternativet verkade vara en ständigt ökade alkoholkonsumtion. Under år 2004 
började sedan konsumtionen vända nedåt igen utan att någon av de 
”nödvändiga” skattesänkningarna genomförts. En mängd ”experter” hade 
kommit till tals i debatten men de som först uttalade att svenskarnas 
alkoholkonsumtion troligen skulle vända nedåt igen, utan skattesänkningar var 
personal på finansdepartementet. Varför diskuterades aldrig denna fråga?  
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Det ligger inte inom ramen för detta arbeta att förklara varför svenskarnas 
alkoholkonsumtion började minska under år 2004. Det är dock läge att fundera 
något över det faktum att så många intresserade av alkoholpolitik inte verkade 
kunna se ett slut på den konsumtionsökning som varit under några år. Någon 
skulle kunna ha hävdat att folk skulle tröttna på att köpa sin sprit i Tyskland. 
Någonstans torde det vara rimligt att ifrågasätta hur stor insatser folk i längden 
är beredda att göra för att spara en, för de flesta, begränsad summa pengar. En 
annan fråga rör själva betydelsen av införselkvoter. När de slutligen 
harmoniserades med EU och i praktiken avskaffades 2004 skedde detta 
sammanhang där gränserna i praktiken varit väldigt öppna mellan EUs länder 
sedan flera år. Vilken avskräckande effekt har en införselkvot om man vet att 
risken för att man ska stoppas i tullen vid en resa från Danmark är mycket liten? 
En rimlig fråga är om inte en stor del av den uppgång i införsel som skedde 
under perioden 2002 till 2004 egentligen berodde på att denna typ av aktivitet 
fick så mycket reklam i media, där både forskare, näringsliv och politiker 
konstruerade denna handling som en mycket rationell och inkomstbringande 
verksamhet.  
 
Den illegala alkoholens farlighet 

Som vi sett framställs existensen av illegal alkohol som ett problem. Hur den 
illegala alkoholen formuleras som ett problem varierar dock. Det farliga placeras 
sällan i själva drycken som det gjorts tidigare när man t.ex. varnade för 
ögonskador p.g.a. hembränd sprit (Tryggvesson & Olsson 2002).  Nu framställs 
den illegala alkoholen som hot på huvudsakligen två olika sätt, dels att 
Systembolagets legitimitet riskeras och dels, att det skapas en marknad där unga 
kan köpa alkohol. I någon mening är den också ett hot mot den svenska 
ölnäringen respektive statskassan, men dessa hot framställs sällan som 
självständiga utan backas i regel upp just med ungdomsproblematik eller 
Systembolagets hotade legitimitet.  
 
Även i detta sammanhang är det vissa aspekter som inte problematiseras. Det 
ges inte någon tydlig motivering till varför det är bra med en ökning av 
totalkonsumtionen för att öka Systembolagets andel av alkoholförsäljningen. 
Det framstår inte heller varför Systembolaget skulle hotas av en ökad legal 
införsel. På samma sätt förs det inte någon öppen diskussion om huruvida det 
faktiskt är särskilt motiverat ur ett folkhälsoperspektiv att bevara 
Systembolagets monopol. Systembolagets ledning hänvisar till forskning som 
visar att en nedmontering av alkoholmonopol ökar totalkonsumtionen, men å 
andra sidan finns det svensk forskning som visar att avvecklandet av ett 
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monopol inte nödvändigtvis påverkar totalkonsumtionen av alkohol på något 
dramatiskt vis (Trolldal 2005). Istället för en saklig diskussion om huruvida 
Systembolaget verkligen var hotat eller vilka konsekvenser ett nedmonterat 
Systembolag skulle få beskiver många röster olika scenarion som i sin tur ska 
legitimera deras huvudargument.  
 
Forskning som visserligen publicerats efter det år som avhandlats här har visat 
att ur ett alkoholskadeperspektiv är det inte mer skadlig med konsumtion av 
införd alkohol än alkohol inköpt på Systembolaget, det avgörande är 
totalkonsumtionen (Norström & Ramstedt, 2008). Denna forskning var inte 
publicerad under de år men det är ändå märkligt att det inte fördes någon 
nyanserad debatt om den illegala alkoholens farlighet.  
 
Likaså är det många frågor om ungdomarnas alkoholkonsumtion som inte 
ställts. Det är naturligtvis inte så att ungdomarnas alkoholkonsumtion 
nödvändigtvis måste upphöra att vara problematisk bara för att ungdomarnas 
drickande minskar, som de flesta indikatorer visar att det gjort mellan 2000 och 
2007. Det får ändå hållas som märkligt att detta faktum inte alls nämns alls i 
debatten. Utan några ifrågasättande legitimeras skattesänkningar för den vuxna 
befolkningen med argument om ungdomarnas alkoholkonsumtion utan att 
denna på något sätt analyseras eller redovisas. Inte heller diskuteras studier som 
visar var ungdomar får sin alkohol ifrån eller hur tillgången till alkohol för 
ungdomar faktiskt skulle förändras av t.ex. en sänkt skatt. Ungdomars 
alkoholkonsumtion diskuteras aldrig på ett nyanserat och seriöst sätt i de artiklar 
som ingår i vår studie. Såväl alkoholindustri, politiker och forskare använder 
ungas alkoholkonsumtion som slagträ. Att unga människor dricker alkohol är 
inte något nytt men det tycks omöjligt att föra en diskussion om ungas 
alkoholvanor med andra mål än att de helt ska låta bli att dricka. Detta mål är å 
andra sidan så viktigt att ingen tycks fundera över vilka medel som kan och bör 
användas. Det leder till att diskussion blir känslomässig och tämligen irrelevant 
och ungas alkoholkonsumtion därför kan användas till att legitimera märkliga 
alkoholpolitiska förändringar utan att någon ifrågasätter dem.   
 
Alkoholskadeutvecklingen 

Den sista fråga vi ska nämna här var visserligen uppe till diskussion men den är 
ändå värd att nämna här. Som vi beskrivet tidigare var en viktig fråga den som 
gällde den framtida konsumtionsutvecklingen. Huvudsakligen räknade det flesta 
med att konsumtionen skulle öka, däremot fanns det olika perspektiv på vilka 
konsekvenser detta skulle få. Några representanter från HUI argumenterade om 
att alkoholskadorna inte skulle behöva öka medan alkoholläkare och forskare 
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tillsammans med IOGT-NTO tvärtemot hävdade att en alkoholkonsumtions 
ökning ofelbart skulle leda till ökade alkoholskador. Alla grupper gjorde 
beräkningar utifrån historiska data och var tämligen säkra på sina prognoser. 
Det är för tidigt att idag säga exakt hur alkoholskadorna utvecklats efter den 
kraftiga konsumtionsökning som skedde från mitten av 1990-talet till 2004. Det 
mesta pekar dock på att skadeutvecklingen inte blivit så negativ som det 
förutspåddes. Forskare har resonerat om olika andledningar till att 
skadeutvecklingen inte tycks ha blivit så negativ som förväntats. En faktor som 
tagits upp av Norström och Ramstedt (2006) är en eventuell omdistribution av 
alkoholkonsumtionen. Erfarenheter från motbokens avskaffande visar att 
skadeutvecklingen kan röra sig relativt fritt från totalkonsumtionen vid tillfällen 
då alkoholkulturen är inne i stora förändringar. Efter motbokens avskaffande 
ökade alkoholkonsumtionen dramatiskt. Efter kraftiga skatteökningar minskade 
totalkonsumtionen till en liknade nivå som innan motboken avskaffade, ändå 
ökade alkoholskadorna dramatiskt. Tolkningen som förts fram av Norström 
(1987) och Lenke (1985) var att motbokssystemet hade större begränsade effekt 
på storkonsumenterna än vad skattehöjningen sedan hade, avskaffande av 
motboken lede därför till en mer skevt fördelad alkoholkonsumtion och därmed 
mer alkoholskador i förhållande till totalkonsumtionen. Med detta i beaktande 
vore det inte helt orimligt att föra en diskussion om vad som faktiskt hände i 
början av det nya millenniet. Berodde konsumtionsökningen på att nya grupper 
började dricka alkohol? Förändrades sättet att dricka osv. Även här saknades en 
nyanserad diskussion. Företrädare från alkoholindustrin argumenterade många 
gånger helt utan att relatera till ”etablerad” kunskap men fick i vissa fall rätt om 
att skadeutvecklingen inte nödvändigtvis behövde bli så dramatisk. I den mån 
forskning användes för att legitimera restriktiva argument är det tveksamt om 
huruvida deras modeller kan sägas förklara skadeutvecklingen. Det är inte 
omöjligt att önskan att med vetenskap motverka liberaliseringar gick ut över 
viljan att utveckla modeller som var anpassade till just denna brytningstid.  
 

6. Avslutande diskussion 

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka hur den illegala alkoholen 
framställs och tillskrivs betydelse i en stor svensk dagstidningen (Dagens 
Nyheter) under tre år i början av 2000-taletet. Utgångspunkten har varit ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv där vi varit öppna för att den illegala 
alkoholen kan ges olika betydelse av olika människor eller grupper och att 
denna betydelse kan förändras över tid. Ytterligare en utgångspunkt har varit att 
det sätt som den illegala alkoholen framställs och tillskrivs betydelse har en 

 76



diskursiv betydelse, olika sätt att beskriva den illegala alkoholen öppnar upp för 
olika samhälleliga motåtgärder. Sålunda utgår vi ifrån att det kan finnas en kamp 
om hur den illegala alkoholen ska framställas och tillskrivas betydelse. Vi har 
haft ett vid ansats där vi valt att studera hur den illegala alkoholen framställs, 
beskrivs den som ett problem? I sådana fall, vari består det problematiska och 
vad beskrivs som orsak respektive lösning på problemet. Vi har varit öppna för 
att detta kan ske på många olika sätt. Utöver denna vida beskrivning har vi även 
använt oss att begreppen en liberal- respektive restriktiv alkoholpolitisk modell 
eller diskurs mot vilka vi ställt de olika bilder eller diskurser som vi identifierat.  
 
Vår analys har varit inspirerad av Fairclough’s kritiska diskursanalys. Hans 
analysverktyg har dock använts på en övergripande nivå eftersom vi har valt att 
analysera ett stort material. Vi har också använt oss av en mer traditionell 
innehållsanalys. För varje år har vi studerat hur den illegala alkoholen getts 
betydelse inom olika diskurser och vi har även försökt att jämföra de olika 
diskurser vi identifierat för att se vilka som är starkast eller haft störst 
genomslag. På så sätt har vi gjort en bedömning av de sammanlagda diskurserna 
vilket vi kallat diskursordningen.  
 
Den illegala alkoholen har fått mindre utrymme i DN för varje år som går. Flest 
artiklar publicerades år 2000 och lägst antal publicerades år 2007. Detta 
indikerar att den illegala alkoholen förlorat något av sitt nyhetsvärde. Till en viss 
del kan denna utveckling troligtvis tillskrivas det faktum att 2007 var ett år utan 
några stora alkoholpolitiska strider och det är inte omöjligt att den illegala 
alkoholen återigen blir aktuell.  
 
Under dessa år har vi identifierat ett antal olika diskurser. Vi har visat att under 
alla de tre åren som vi studerat, men särskilt utmärkande under de två första 
åren har den illegala alkoholen framställs som ett problem i relation till den 
generella alkoholpolitiken. Vi har också visat att det utöver denna diskurs 
funnits en trend mot att den illegala alkoholen dels definierats som ett eget 
problem med egna lösningar, samt dels, att den illegala alkoholen gått från att 
vara starkt förknippad med ju illegalitet till att bli ett mer naturligt inslag i 
debatten om den svenska alkoholkonsumtionen. Men mest utmärkande har 
alltså den diskurs som vi valt att kalla den alkoholpolitiska diskursen varit. I 
denna diskurs får den illegala alkoholen främst sin betydelse genom att den 
beskrivs som ett bevis på, eller ett framtida hot mot den svenska restriktiva 
alkoholpolitiken.  
 
Olika aktörer har kommit till tals i artiklarna och i denna diskurs har majoriteten 
beskrivet verkligheten och världen på ett sätt som ger väldigt få möjligheter till 
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egna val. Ofta har det beskrivits en process där Sveriges närmande till EU lett 
till ökad tillgänglighet till billig alkohol från andra länder. Detta hotar det 
svenska Systembolagets legitimitet, den svenska folkhälsan, skattebasen, men 
framför allt, det antas leda till en illegal vidareförsäljning och därmed en ökad 
tillgänglighet av alkohol för ungdomar. Den illegala alkoholen, eller den införda 
alkoholen beskrivs i regel som något som inte går att påverka på något annat 
sätt än att t.ex. sänka skatten. I praktiken skapas en situation där restriktioner 
per automatik är farliga eftersom de ökar ungdomars tillgång till alkohol. Detta 
formuleras något olika och i olika grader av dramatik men detta blir kärnan i 
diskursen. Argumenterar man emot en sänkning av spritskatten är man för en 
politik som offrar en hel ungdomsgeneration. Diskursen erbjuder sällan några 
alternativa uppfattningar. Detta argument stärks många gånger av de 
framställningsformer som används. De svenska alkoholskatterna måste 
”anpassa” och bli ”normala”. Flera som vill sänka skatten säger att man inte vill 
man att vi är tvungna, eller att andra alternativ är orealistiska. Chefen på 
Spendrup beskrivs som oroad och i förlängningen omtänksam när han framför 
att man måste sänka ölskatten o.s.v.   
 
Diskursen är så stark att man sällan behöver motivera sina förslag, även om kan 
tyckas tämligen långsökta.  År 2004 har ungdomarnas alkoholkonsumtion 
minskat under flera år ändå nämns aldrig, trots att ungdomarnas 
alkoholkonsumtion ständigt används som ett argument för skattesänkningar. 
Inte heller förs det någon diskussion om huruvida ungdomars 
alkoholkonsumtion är farlig eller hur den egentligen kan koppas till de 
förändringar som föreslås. Den något underliga situationen uppstår att 
ungdomars konsumtion av illegalt vidareförsäljd alkohol blir determinerande för 
alkoholpolitiken utan att någon reflekterar över ungdomarnas 
alkoholkonsumtion. Att man får fokus på unga människor kan också förklaras 
av de roller som besätts i den process som beskrivs. Ofta framställs ungdomar 
som offer och extra känsliga genom att de utsätts för ”kriminella” gäng som 
säljer alkohol till dem.  De unga blir utsatta och goda medan den ”onda” rollen 
får tas av kriminella gäng. Den ”vanliga” vuxna befolkningen, vars konsumtion 
skattesänkningar troligtvis ska påverka (unga får inte handla på systembolaget) 
och som står för majoriteten av de alkoholrelaterade skadorna i Sverige lämnas i 
stora drag utanför det ”farliga” eller ”negativa” drickandet. Deras konsumtion 
ska underlättas. Trots att det rimliga är att det är de och inte kriminella grupper 
som står för huvuddelen av den alkohol som ungdomar dricker. Med andra vill 
man påverka alkoholpolitiken genom ogrundade bilder av ungas drickande 
medan den absoluta majoriteten av alkoholkonsumtionen lämnas utanför.  
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Under åren har det funnit relativt många grupper som varit intresserade av att 
påverka den Svenska alkoholpolitiken. Delvis kan detta förstås av den 
avmonopolisering som skett under senare år. Påfallande många av aktörerna har 
funnits under lång tid men troligen har dock möjligheten och behovet av 
profilering ökat under senare år då alkoholpolitiken utmanats, och kanske 
framför allt, ofta framställts som utmanad av diverse samhällsförändringar. En 
viktig del i utformande av de texter där den illegala alkoholen figurerat handlar 
om att visa att den svenska alkoholpolitiken inte längre fungerar och att det inte 
längre finns förutsättningar för att den ska fungera. Det gäller därför att skapa 
legitimitet för just den syn på alkoholpolitiken som bäst tjänar ens syften. 
Systembolag och restaurangägare och funnits länge men det är tveksamt om de 
tidigare varit så aktiva och ogenerat egennyttiga i sin argumentation tidigare. 
Många tycks ha en lösning klar för sig och sedan är de relativt kreativa när de 
ska formulera problemet så att ska passa denna lösning.  
 
Jämfört med tidigare studier av Olsson (2000) och Tryggvesson och Olsson 
(2002) är det möjligt att utläsa att argumentation ändrat sig. Tidigare kunde 
liberaliseringar av alkoholpolitiken motiveras genom ideologiska argument. Att 
svensken borde få lära sig att dricka som folk eller att individen har rätt att 
bestämma själv över sin alkoholkonsumtion. Det som är slående i denna 
undersökning är att nästan alla texter förs fram under den restriktiva 
alkoholpolitikens retorik. Få framställer det som att man vill genomföra 
liberaliseringar, många aktörer uttrycker att man är måna om folkhälsan 
(speciellt ungdomars hälsa) men i slutändan så formuleras en bild av 
alkoholpolitiken som pekar ut liberala förändringar som det enda möjliga. När 
”verkligheten” framställs på detta sätt leder det till att frågorna avpolitiseras, 
ställningstagande relateras inte till ideologi eller värderingar utan reduceras till 
administrativa åtgärder vilka man blivit tvingade till.  
 
Diskursen om den generella alkoholpolitiken, där den illegala alkoholen, och 
särskilt ungdomarnas konsumtion av den, sätter upp tydliga begränsningar för 
den generella alkoholpolitiken har alltså varit stark. Andra sätt att se på den 
illegala alkoholen har huvudsakligen inte fått fäste i diskursen och andra 
perspektiv har heller inte efterfrågats. Som vi tidigare nämnt så har 
ungdomarnas konsumtion fått tjäna som argument ett antal gånger, av flera 
olika aktörer, utan att deras konsumtion någon gång analyserats, eller att rimliga 
motbilder i form av t.ex. statistik fått utrymme. På liknande sätt har flera andra 
frågor som hotat diskursen inte ställts. Trots att både traditionellt liberala 
aktörer (alkoholnäringen) och traditionellt restriktiva aktörer (läkare, statligt 
finansierade forskare, Systembolag) och politiker vart mycket aktiva i frågan om 
införsel och i förlängningen den illegala alkoholen har det varit en relativt 
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begränsad diskussion om rationaliteten i införseln. Länge framställdes det som 
att införseln, och alkoholkonsumtionen skulle öka i all oändlighet. Den första 
källan som uppmärksammade att problemet med den ökande konsumtionen 
kanske skulle minska utan någon skattesänkning var en person på 
finansdepartementet. Inte någon gång så diskuterades rationaliteten i att resa till 
andra länder för att köpa sprit och att i förlängningen sälja den vidare.   
 
När centrala frågor som ungdomarnas konsumtion eller rationaliteten i införsel 
inte diskuterades fick det naturligtvis stor betydelse för vilka alkoholpolitiska 
alternativ som framstod som rimliga. Med några års perspektiv framstår det 
tydliga fokuset på skattesänkningar som lite väl ensidigt. En fråga som infinner 
sig är naturligtvis varför det inte ställdes kritiska frågor?  
 
En tolkning är att debatten förts under speciella förhållanden. 
Alkoholkonsumtionen ökade under flera år och Sveriges möjligheter att bevara 
sin alkoholpolitik var ifrågasatt och också begränsad av EU. På flera sätt var 
stora saker på spel. Alkoholindustrin såg möjligheten att Sverige skulle 
genomföra omfattande liberaliseringar, särskilt om nytta av den nuvarande 
alkoholpolitiken kunde ifrågasättas. Representanter från Systembolaget kände 
att existensen var hotad om inte de kunde legitimera sin existens. Flera forskare 
var angelägna att dels argumentera emot alkoholindustrin och samtidigt 
legitimera Systembolaget. Sammantaget ger det en bild av det inte någon som är 
särskilt intresserad av att analysera fenomenet i sig, vare sig när det gäller 
införseln eller den illegala vidareförsäljningen till ungdomar. Alkoholindustrin 
hade som mål att liberalisera alkoholpolitiken. Mer traditionellt restriktiva 
forskare och politiker hade som främsta syfte att försvara Systembolaget och 
var inte särskilt intresserade av att analysera det aktuella fenomenet och man 
använda relativt mekaniska modeller för att försvara Systembolaget. 
Sammantaget ledde denna ovilja att kritiskt analysera situationen till att den 
svenska alkoholpolitiska debatten under några år förändrandes och där stora 
delar av den svenska alkoholkonsumtionen osynliggjordes. I omsorgen av de 
unga kunde man argumentera för en liberalisering av den svenska 
alkoholpolitiken samtidigt som man gav intryck av all följa och omfamna den 
restriktiva modellen. Vi fick liberala argument i en restriktiv retorik 
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