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This essay will deal with the influence which Europeanization has on domestic politics. The 

case I have chosen is Swedish alcohol policy. Thus, the purpose is to explore whether 

observed changes in Swedish alcohol policy in the years 1993-2005 can be explained by 

Swedens´s membership in the European Union. To reach this purpose the following questions 

need to be answered: 

 What is europeanization?  

 How has Swedish alcohol policy changed from 1993 to 2005? 

 Is it possible to connect  the changes in Swedish alcohol policy to a process of 

Europeanizationprocess?

The method in this essay has been a qulitative study of litterature. The theory has been 

europenization and its effects on domestic politics. To conduct the analyse an 

analyticalmodell have been used.

My conclusion shows rather clearly that a process of europeanization has been affecting the 

Swedish alcohol policy. Swedish authorities have been reluctant to change their alcohol 

policy in the liberal manner that was requested by the European Union, due to consideration 

for the public health. Traditionally, Swedish authorities have been forced by European Union 

law to accept significant changes. 

Keywords : Europeanization, Swedish Alcohol policy, The European Union, The 
Internal Market
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1.Introduktion

1.1 Bakgrund

Efter andra världskrigets slut använde sig de allierade av ett annat tillvägagångssätt än vad 

som tidigare varit brukligt av parter som utkommit segrande ur väpnade konflikter. Strategin 

skulle inte vara att isolera och straffa Tyskland, utan det ansågs att ett utbrett samarbete var en 

nödvändighet för att förhindra uppkomsten av nya krig. Krig skulle förhindras genom 

integration och utökat samarbete mellan Europas stater och detta skulle ske genom en 

gemensam union.1

Kol-och stålunionen var det första steget fram till dagens EU, samarbetet syftade främst till att 

Tyskland och Frankrike skulle etablera insyn och samarbete för att förhindra nya stridigheter 

mellan länderna. Anledningen var att en konflikt inte skulle eskalera och utvecklas till samma 

nivå som i de två världskrigen. Fientligheten mellan Tyskland och Frankrike har som bekant 

historiskt sett, varit den tändande gnistan för ett flertal större krig som utspelat sig och även 

spridit sig utanför den Europeiska kontinenten.2 Med Kol-och stålunionen instiftades det ett 

överstatligt organ, med uppgiften att överse samt reglera kol och stålindustrin i 

medlemsländerna.3

Samarbetet fördjupades ytterligare 1957 med inrättandet av Romfördraget. Där tillkom en 

dimension av ekonomiskt samarbete. Romfördraget avskaffade handelshinder och var det 

första steget för att etablera en gemensam marknad. Det var likväl inte förrän 1992 denna 

gemensamma marknad blev realiserad och sedermera utvecklades till vad som idag är känt 

som den inre marknaden.4 Den inre marknaden är understående inom vad som vanligtvis 

kallas den första pelaren där det råder överstatlighet. Överstatligheten innebär att 

medlemsländerna inte kan lägga in veto i en fråga. Istället är beslutsformen vanligen 

majoritetsomröstningar av olika slag. Därmed kan en medlemsstat tvingas att genomföra en 

åtgärd mot deras egen vilja, gemenskapsrätten har företräde framför den nationella rätten 

inom den första pelaren.5

                                                
1 Lagerkranz & Nordlöf, 1994, EU-Boken sid 11-14, 
2 ibid 1994, EU-Boken sid 15 
3 http://europa.eu.int/abc/history/index_sv.htm, 2005.11.22
4 http://europa.eu.int/abc/history/index_sv.htm, 2005.11.22
5 www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardTemplate_2183.aspx, www.eu-
upplysningen.se/templates/EUU/standardTemplate_1693.aspx 2007.08.14
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En teori som fått allt mer uppmärksamhet på senare år är europeisering. Europeisering innebär 

bland annat att den nationella politiken i medlemsländerna påverkas av ett medlemskap i EU. 

Ett exempel är de formella förhållningsregler som till exempel Europarättslig lagstiftning som 

i många fall är tvingande för medlemsländerna. 6 Europeisering medför att europeisk 

integration i en allt större utsträckning är den bakomliggande anledningen till anpassningar 

och förändringar i inhemsk politik. 7

Sverige har historiskt sett alltid bedrivit en aktiv alkoholpolitik och från det svenska folket har 

det förekommit ett utbrett stöd för en alkoholpolitik som syftar till att begränsa de skador som 

uppkommer av alkoholmissbruk.8 Det kommer tydligt till uttryck genom det statliga 

monopolet vid försäljning av alkohol i form av Systembolaget.9 Ett annat verktyg för att 

reglera alkoholkonsumtionen har varit prisreglering. Genom att höja och sänka alkoholskatten 

har staten reglerat priset på alkohol och på så sätt påverkat efterfrågan av alkoholhaltiga 

drycker.10

Sedan den 1 januari 1995 är Sverige ett av medlemsländerna i den Europeiska Unionen 

(EU).11 Medlemskapet kom att ställa den svenska alkoholpolitiken inför nya utmaningar i 

form av anpassning till EU-lagstiftning. Bland annat påverkades det svenska reklamförbudet 

för alkoholdrycker över 3,5 % och det svenska statliga totalmonopolet vid försäljning av 

alkohol.12 Sverige har ett undantag från EU-rätten i form av Systembolaget, som har monopol 

som återförsäljare till privatpersoner på den svenska marknaden.13

1.2 Problemdiskussion

En europeiseringsprocess innebär att framförallt medlemsländerna i EU påverkas av den 

europeiska integrationen, tidigare nationella politikområden påverkas av bland annat den 

gemensamma lagstiftningen. En annan källa till påverkan är de informella handlingsmönster 

som skapas mellan medlemsländerna, en konsensuspolitik där en vanlig beslutsfattning är ett 

                                                
6 Cowless,Caporaso, Risse, Transforming Europe, 2001, sid 3 , www.eu-
upplysningen.se/templates/EUU/standardTemplate_1693.aspx 2007.08.14
7 Jacobsson, Världen i Staten – Europeisering, Politik och Statens Organisering, 2000 sid 4
8 Andréasson m fl, Kris i alkoholfrågan 2001, sid 11 
9 Swedish National Institute of Public Health, Swedish alcohol policy, 2005, sid 3 
10 Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen , Var går gränsen?, 2004,Sid 203
11 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardTemplate____1832.aspx 2005.11.22
12 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____1801.aspx 2007.05.15
13 www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardTemplate_1801.aspx 2007.08.14
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kompromissförfarande. I och med europeiseringen etableras ännu en politisk nivå som 

medlemsländerna i EU måste ta i beaktning och samarbeta med.14

Det som särskiljer EU från tidigare internationella samarbeten är den suveränitet EU besitter 

över medlemsländerna inom den första pelaren. Vid tvist om en hur ett beslut skall tillämpas 

har gällande EG-rätt företräde framför nationell rätt.15 EU har förändrat villkoren för svensk 

politik. I och med Sveriges medlemskap tillkom en ny politisk dimension. Svensk politik har i 

och med EU kommit till ett system av flernivåstyre. Det innebär att svensk politik i en allt 

högre grad utformas inom ramen för EU. Den nationella och tidigare inhemska politiken är i 

idag i många fall sammanlänkade. Politiska frågor är i dagens samhälle inte längre inrikes 

eller utrikespolitiska, utan en i allt vidare utsträckning influerad av både den inrikes och 

utrikespolitiska situationen. Svenska politiker har hamnat i en komplex situation där det kan 

vara svårt att se skillnad på vad som enbart är inrikes eller utrikespolitiska frågor. Sverige har 

därmed givit upp en del av sin suveränitet till företräde för EU. Sverige har inte längre total 

beslutsrätt över alla politikområden som innan EU-inträdet. En stor förändring i och med EU 

är tillkomsten av den inre marknaden, där som bekant tanken är att människor, varor, kapital 

och tjänster skall röra sig fritt över medlemsländernas gränser. Vilket även medför att 

nationella regeringar inte får diskriminera utländska företag till förmån för de inhemska.16

 Inom EU betraktas alkohol som en vanlig handelsvara som inte behöver någon särskild 

reglering ur hälsosynpunkt vilket står i kontrast med svensk alkoholpolitik. Den interna 

marknaden och dess lagstiftning är en av grundpelaren i EU. Medlemmarna skall givetvis 

följa regelverket gällande den fria konkurrensen inom gemenskapen. Det här ställde Sveriges 

alkoholpolitik inför ett flertal tänkbara förändringar.

Medlemsländernas frihet att själva utforma sin alkoholpolitik är starkt begränsad. Den 

nationella alkoholpolitiken måste överstämma med den rådande EU-lagstiftningen och dess 

medföljande begränsningar.17 Den interna marknaden är av speciell betydelse, då det i princip 

skall gälla samma regler för alkoholhaltiga dryckers fria rörlighet över medlemsländernas 

gränser som för vilken annan vara som helst. Det svenska alkoholmonopolet var inte 

kompatibelt med EG-rätten, därför fanns det två alternativ. Antingen skulle svensk 

                                                
14 Cowless,Caporaso, Risse, Transforming Europe, 2001, sid 3
15 Bryder m.fl., Svensk Politik och Den europeiska unionen, 2004, sid 14
16 ibid, 2004 sid 10-11, 19
17

www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____1801.aspx?. 2007.05.15
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alkoholpolitik förändras, för att vara kompatibel med EG-rätten, eller undantas från EU: s 

regelverk. 

1.3 Syfte, Frågeställningar & Avgränsning

Mot ovanstående bakgrund blir syftet med föreliggande studie att undersöka europeiseringens 

påverkan på ett inhemskt politikområde, svensk alkoholpolitik. Syftet blir då följaktligen även 

att undersöka förändringarna i den svenska alkoholpolitiken mellan 1993 och 2005. För att 

besvara mitt syfte har jag valt att använda mig av följande tre frågor:

 Vad innebär europeisering?18

 Hur har den svenska alkoholpolitiken förändrats mellan år 1993 och 2005?

 Kan den alkoholpolitiska förändringen ses som en effekt av, eller förklaras av en 

europeiseringsprocess?

Den för uppsatsen betydelsefulla avgränsningen har varit valet av tidsperiod, vilket till sist 

föll på åren mellan 1993 och 2005. Den här tidsperioden valdes för att jag i min studie vill 

undersöka europeiseringens påverkan på svensk alkoholpolitik.  I uppsatsen kommer en 

tvådelad analysmodell användas. Modellen förklaras under avsnitt 2.2.1. Vidare kommer jag 

även att använda mig av ett antagande som presenteras under avsnitt 2.2.

                                                
18 Frågeställningen kommer behandlas samt besvaras under kapitel 2
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2 Teori

2.1 Europeisering

Den tidiga forskningen gällande europeisk integration koncentrerade sig främst på det 

europeiska samarbetet och skapandet av övernationella institutioner. Forskningen inriktade 

sig inte i någon större utsträckning på hur det europeiska samarbetet påverkade de inre 

förhållandena i respektive medlemsstat, varken från en politisk eller social aspekt. I mitten av 

1980-talet när EU: s övernationella regelverk utökades började begreppet europeisering 

undersökas utförligare. När studierna startade tog det till en början en mycket vid inriktning, 

då det var fråga om en undersökning av ett flertal dimensioner och olika teoretiska 

anknytningar/teorier. Det är därför inte speciellt uppseendeväckande att europeisering ibland 

beskrivs som ett än så länge något diffust begrepp.19 Europeisering är en i allra högsta grad 

aktuell teori som behandlar fenomenet europeisk integration och dess effekt på inhemska 

politikområden. Europeisering används för att beskriva ett antal olika förändringsprocesser 

.Begreppet europeisering är relativt nytt och kommer med största sannolikhet utvecklas 

ytterligare och därmed även konkretiseras.20

En aspekt av europeisering som ytterligare komplicerar teorin är att en europeisk 

integrationsprocess påverkar EU: s medlemmar på helt olika sätt. Det är svårt att finna två fall 

där europeisering har påverkat två skilda medlemsländer på samma sätt. Detta beror helt 

enkelt på att medlemsländerna reagerar olika på påverkan av EU. En av de mest betydande 

anledningarna till det är att medlemsländernas politiska system och samhällen skiljer sig från 

varandra. Därmed uppstår även olika resultat beroende på hur medlemslandets inhemska 

förhållanden är inrättade. Det är dock klart att EU: s policy i viss mån har tvingat 

medlemsländerna att anpassa sig efter ett europeiskt mönster. Dessa förändringar behöver 

nödvändigtvis inte vara särskilt omfattande, utan de nationella staterna har visat en stark 

anpassningsförmåga.21

I och med europeisering skapas ytterligare en politisk nivå som de nationella aktörerna måste 

ta i beräkning och samarbeta med. Det skapas vad vi kan kalla formella förhållningsregler 

vilket vanligtvis uttrycker sig i lagstiftning och direkt reglerar medlemsländernas handlande. 

                                                
19 Diez & Wiener European Integration Theory 2004, sid 108,109
20 Cini (red), European Union Politics, 2003, sid 334
21 Diez & Wiener European Integration Theory 2004, sid 108-110



9

Det skapas även ett informellt handlingsmönster mellan medlemsländerna i deras agerande 

gentemot varandra. Interaktionen mellan medlemsländerna på en europeisk nivå kan leda till 

att länderna förhåller sig på ett nytt sätt gentemot varandra. Förhandlingar och kompromisser 

mellan länderna kan ta ett mer systematiskt uttryck, där en viktig aspekt är att medlemmarna 

köpslår med varandra, det vill säga att de ger vissa eftergifter i en fråga, för att i nästa få stöd i 

en fråga som är viktig för dem. Det här förfarandet brukar benämnas konsensuspolitik.22

Jacobsson lämnar med fördel följande definition på vad europeisering innebär:

”Med europeisering avses i det som följer en process där den europeiska integrationen i 

ökande grad blir relevant och betydelsefull som källa till ändringar och anpassningar i den 

nationella politiken och i det nationella sättet att reglera och organisera”23

Tesen att europeisering har en inverkan på inhemska politikområden kan inte längre betraktas 

som särskilt kontroversiellt. EU genomsyrar i dagsläget en stor del av medlemsstaters politik. 

Samarbetet i EU har under de två senaste årtiondena haft en stor ökning och policyområdena 

som inkluderas i gemenskapsrätten kommer troligen att utvidgas ytterligare.24

2.2 Analysmodell och antagande

För svensk del har medlemskapet i EU inneburit att det svenska samhället till viss del har 

anpassats efter de andra medlemmarna. Det har bland annat medfört att ett nytt regelsystem 

skall implementeras. En ytterligare följd kan vara att ett nytt, mer europeiskt inspirerat 

tankemönster praktiseras och sedan vävs samman med tidigare svensk lagstiftning och praxis. 

Frågor som tidigare varit av endast nationell angelägenhet är nu en fråga för europeisk 

lagstiftning och avgörs i många fall på en överstatlig nivå.25 En ytterligare aspekt är att 

företag och andra intresseorganisationer till viss del har förändrat sitt handlingsmönster i och 

med Sveriges EU medlemskap. De vänder sig numera i allt växande takt direkt till EU istället 

för svenska staten.26

Under de senare årtiondena har EU: s påverkan på medlemsstaterna ökat väsentligt. I och med 

enhetsakten och skapandet av den inre marknaden samt de följande fördragen som kraftigt har 

                                                
22 Cowless,Caporaso, Risse, Transforming Europé, 2001, sid 3
23 Jacobsson, Världen i Staten – Europeisering, Politik och Statens Organisering, 2000 sid 4
24 ibid, sid 4
25 Bryder m.fl., Svensk Politik och den europeiska unionen, 2004, sid 2-3,14,19-21
26 Jacobsson, Världen i Staten – Europeisering, Politik och Statens Organisering,2000, sid 14
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utökat samarbetet i EU. Det som tidigare i viss grad varit en separat nationell politisk och 

internationell politisk dagordning har numera utvecklats till en gråzon där den nationella och 

internationella dagordningen i och med EU flyter samman till en gemensam dagordning. De 

flesta områdena i svensk politik är numera involverade i en europeisk integrationsprocess. 

Den europeiska regleringen ersätter i många fall den tidigare nationella, EG-rätten inom den 

första pelaren är överstående den nationella rätten. Den europeiska integrationen för med sig 

att det är svårare för en nation att använda sig av egna politiska lösningar utan påverkan av 

EU.27

Mitt antagande är att Sveriges alkoholpolitik har förändrats markant mellan tidsperioden 

1993-2005. Jag antar även att denna förmodade politiska förändring till stor del har 

kommit till stånd på grund av Sveriges medlemskap i EU. Sveriges alkoholpolitik har 

genomgått en europeisering där den svenska alkoholpolitiken anpassats efter den inre 

marknaden och EU.

2.2.1 Analysmodell 

Jag har utvecklat en tvådelad analysmodell, där den första delen är underbyggd av Olsens 

exempel på europeiseringens möjliga skepnader från boken European Union Politics. Den 

andra delen är med viss modifiering tagen från Cowless m.fl. Transforming Europe. Den 

första delen av modellen (figur 1) syftar till att illustrera vad begreppet europeisering innebär 

samt visa hur en europeisering kan påverka inhemsk politik, med svensk alkoholpolitik som 

exempel. Genom att analysera fem olika skepnader i vilket europeisering kan uttrycka sig.   

Den andra delen av modellen avser att påvisa hur europeiseringen har påverkat svensk 

alkoholpolitik, vilken effekt  europeiseringen haft på svensk alkoholpolitik.  

                                                
27 Jacobsson, Världen i Staten – Europeisering, Politik och Statens Organisering,2000, sid 4-5
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                                 Del 1:Europeiseringens uttryckssätt                                          
Figur 1                     

1
Europeisering uttryck i 
ett sätt att sprida 
europeiska värderingar 
och det europeiska 
styrelseskicket inom och 
utanför Europa. 

2
Europeisering som ett 
politiskt projekt som 
leder till ett unifierande 
av medlemsländerna.

3
Europeisering som 
en förändring i EU:s 
externa territoriella 
gränser.

4
Europeisering som ett 
utvecklande av 
övernationella 
institutioner och 
styrelseskick på en 
europeisk nivå.

5
Europeisering, samt 
dess genomslag genom 
europeiska 
institutioner.

Del 2:Europeiseringens effekt                                        

1. Europeiseringsprocess
2. Kompatibilitet mellan konsekvensen av Europeiseringen och nationella strukturer
3. Inhemska aktörer
4. Nationell strukturutveckling
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Analysmodell del 1

Steg 1: Europeisering uttryck i ett sätt att sprida Europeiska värderingar och det 

europeiska styrelseskicket inom och utanför Europa. 

Denna form av europeisering betonar spridningen av europeiska värderingar som kan sträcka 

sig från mat och dryckesvanor till hela politiska system. Historiskt sett har europeiska 

värderingar och styrelseskick främst påtvingats utomstående länder genom bland annat 

kolonialisering. Numera sprids europeiska styrelsesätt och organisationsmetoder framförallt 

för att det är ett fördelaktigt system, respektive åtråvärd livsstil.28

Steg 2: Europeisering som ett politiskt projekt som leder till ett unifierande av 

medlemsländerna.

Europeiseringen innebär att självständiga stater sammanförs till ett gemensamt styrelseskick. 

Medlemsländerna får en känsla av ökad samhörighet genom åtgärder som till exempel 

skapandet av den interna marknaden och dess regelverk. Dessa är exempel på faktorer som 

minskar de interna gränserna mellan medlemsländerna i EU och kan i viss mån te sig som ett 

försök att skapa ett europeiskt medborgarskap. Tanken med detta är att förutom det nationella 

medlemskapet, så skall medborgarna i nationalstaterna även vara medborgare i unionen. 

Syftet med detta är att det helt enkelt skall leda till ökad samhörighet mellan 

medlemsländerna och deras invånare.29

Steg 3: Europeisering som en förändring i EU: s externa territoriella gränser.

EU utvidgar sina territoriella gränser genom att acceptera nya medlemmar som är beläget i det 

som definieras som Europa och utöver det uppfyller medlemskraven. Det argumenteras att 

medlemsstaterna inte främst ser till de individuella för och nackdelar som en utvidgning leder 

till. Som ersättning prioriteras i utvidgningen andra värderingar än rent ekonomiska aspekter. 

Viktiga inslag i utvidgningen är istället demokrati och mänskliga rättigheter. Det har i 

unionen skapats ett starkt stöd för spridningen av dessa värderingar, ett medlemsland som inte 

                                                
28 Cine, (red), European Union Politics, 2003, sid 334, 339-340
29 ibid,sid 334, 341
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stödjer en vidare utvidgning riskerar att förlora sitt ”goda rykte” inom unionen. Därmed kan 

de gemensamma normer som skapats inom EU leda till att enskilda stater inte främst ser till 

de direkta nationella förhållandena, utan till EU som helhet.30

Steg 4: Europeisering som ett utvecklande av övernationella institutioner och 

styrelseskick på en europeisk nivå. 

Ett inslag av europeisering är att det på en övernationell europeisk nivå skapas gemensamma 

institutioner. Ett nytt styrelseskick med rättigheten att ta beslut som gäller alla dess 

medlemsländer formas. Med dessa institutioner kommer förmågan att anta överstatliga 

bindande beslut och det bidrar även till att skapa gemensamma normer och bidrar till att 

integrera medlemsländerna ytterligare.31

Steg 5: Europeisering, samt dess genomslag genom europeiska institutioner.

Fokus i detta steg är hur det inhemska styrelseskicket och institutionerna förändras genom 

påverkan av de europeiska institutionerna, gemensamma europeiska identiteter och 

gemenskapspolitiken. De inhemska politiska förhållandena förändras efter tryck från den 

europeiska nivån genom både institutionerna och det gemensamma regelverket. Ett exempel 

är den inre marknaden som bidragit till stora förändringar för medlemsstaterna. 32

Analysmodell del 2

1 Europeiseringsprocess

En europeiseringsprocess leder till att det skapas nya politiska styrelsenivåer och institutioner 

som inom sitt kompetensområde i stor utsträckning är överstående de nationella. Detta leder 

med största sannolikhet till förändringar i de nationella institutionerna. Det påverkar även det 

nationella regelverket då nationell lag måste överensstämma med gemenskapens. 

Europeisering medför både informella och formella förändringar. De formella är de lagliga 

                                                
30 Cini (red), European Union Politics, 2003, sid 334-337
31ibid, sid 334,337-338
32 ibid, sid 334, 343-344
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överenskommelserna som kommit till stånd i de olika fördragen samt EG-domstolens domar. 

De informella är tillvägagångssätt och normer som har växt fram inom EU.33

2 Kompatibilitet mellan konsekvensen av Europeiseringen och nationella strukturer

Detta steg i europeiseringen inriktar sig på hur väl den aktuella förändringen på grund av 

europeiseringen stämmer överens med det aktuella landets tidigare struktur. I vissa fall är det 

tänkbart att det inte behövs några inhemska politiska förändringar för att anpassa sig efter de 

europeiska förhållandena och EU: s regelverk. Ett tryck etableras från EU att de nationella 

politiska förhållandena skall överensstämma med dem inom EU.34

3 Inhemska aktörer

En avgörande faktor om ett land anpassar sig efter europeiseringen beror på om det finns 

några inhemska aktörer som dels är kapabla, dels villiga att adaptera de förändringar som gör 

sig gällande. Det är viktigt när en omstrukturering av den nationella politiken skall 

genomföras, att det finns inhemska aktörer som kan underlätta och genomföra övergången. En 

vital del är att  de aktörer som skall hantera den potentiella förändringen har de resurser och 

kompetens som krävs till detta ändamål.35

4 Nationell strukturutveckling

Det sista steget i analysmodellen är om och hur det aktuella landet väljer att anpassa sig efter 

EU och den politik som förs inom unionen eller i de fall det är möjligt väljer att utarbeta egna 

nationella lösningar. Europeiseringen kan förändra eller i alla fall framskynda en förändring 

av ett lands lagstiftning, vissa politiska frågor eller till exempel strukturen av ett lands 

institutioner 36

                                                
33 Caporaso, Cowless ,Risse, Transforming Europe, 2001, sid 6-7
34 ibid, sid 6-7
35 ibid,sid 8-9
36 ibid, sid 4, 8-9
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2.3 Återblick av teori och analysmodellen 

För att undersöka om mitt antagande håller så har jag valt att skapa en tvådelad analysmodell. 

Genom att analysera de svenska alkoholpolitiska förändringarna mellan 1993 och 2005 med 

hjälp av analysmodellen är mitt mål att nå en slutsats om europeiseringen har påverkat svensk 

alkoholpolitik, eller om det är andra faktorer som har bidragit till de alkoholpolitiska 

förändringarna. I och med analysmodellens användande kommer även de konkreta politiska 

effekterna att uppmärksammas och därmed även de av vikt nya lagändringarna i den svenska 

alkohollagen åskådliggöras.

3. Metod

Under avsnittet material kommer till en början presenteras ett urval av mina källor, motivera 

valet av dem och redovisat till vilken del av uppsatsen de har varit användbara. Under 

avsnittet val av metod redovisas mitt val av metod samt en förklaring till varför den metoden 

är tillämplig för uppsatsen. Under avsnittet källkritik presenterar  jag hur jag har granskat 

mina källor för att försäkra tillitligheten. I avsnittet forskningsläget presenteras tidigare 

forskning för att visa hur långtgående forskningen är både inom europeisering och svensk 

alkoholpolitik, samt vad resultatet av den tidigare forskningen visar. 

3.1 Material

För att uppnå uppsatsens syfte har det existerat ett behov av dels primära, dels sekundära 

källor. De primära källor som använts har huvudsakligen varit statliga alkoholpolitiska 

utredningar, lagtexter (svenska alkohollagen och Romfördraget) samt EU: s hemsida. De 

statliga utredningarna behandlar svensk alkoholpolitisk historia, dess utformning, framtida 

möjliga utveckling samt en generell genomgång av huvuddragen i svensk alkoholpolitik. 

Alkohollagen har framförallt använts till att visa hur alkohollagen i vissa hänseenden var 

utformad innan Sveriges EU-inträde och hur alkohollagen därefter förändrades. Romfördraget 

har använts till att visa delar av den EU-lagstiftning som kom att påverka Sveriges 

alkoholpolitik i och med medlemskapet i EU. EU: s hemsida har varit en av källorna till 

bakgrundsinformation till organisationens uppkomst dess utformning etc. De sekundära 

källorna utgörs bland annat av EU-upplysningen, vilket främst har använts för att påvisa 

förändringar i svensk alkoholpolitik efter medlemskapet i EU samt allmänna följder för 
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Sverige som medlem i EU.  I mitt litteratururval har jag dels sett till syftet med min uppsats, 

dels min avgränsning. Det har inneburit att främst litteratur som berör tidsperioden 1993 till 

2005 har använts, dock med undantag för det behov av svensk alkoholpolitisk historia som 

föreligger för att bilda en uppfattning om utformningen av svensk alkoholpolitik.

Till teoriavsnittet av min uppsats har jag för att beskriva fenomenet europeisering använt mig 

av ett antal olika sekundärkällor som jag anser kompletterar varandra samt ger en bra bild av 

vad europeisering innebär. Utöver det har jag använt mig av en definition av europeisering av 

Bengt Jacobsson från hans rapport Världen i Staten-Europeisering, Politik och Statens 

Organisering, då den förefaller konkret och lättförstålig Jag har även skapat en tvådelad 

analysmodell. Den första delen är underbyggd och utformad från Olsens sammanställning av 

hur europeisering kan uttrycka sig och återfinns i European Union Politics. Modellen lämpar 

sig väl för att karaktärisera en europeisering. Den andra delen av analysmodellen används i 

Transforming Europe och är författad av Cowless m.fl. och används huvudsakligen efter en 

mindre revidering i uppsatsen för att visa konsekvenserna av en europeisering av svensk 

alkoholpolitik.

Jag har i min litteratursökning främst använt mig av sökmotorn Libris och Växjö 

Universitetsbiblioteks sökmotor över den egna bibliotekskatalogen. Litteraturen hämtad från 

Växjö Universitetsbibliotek har legat till grund för en stor del av min uppsats. I 

litteratursökningen på Libris och universitetsbiblioteket har jag använt mig av sökord såsom 

svensk+alkoholpolitik, europeisering, inre marknaden, och EU. Dessutom har jag av min 

handledare även haft rekommendationer över relevant litteratur. En del av den litteratur som 

jag har använt mig av är Internetbaserad, det är då främst för mig relevanta organisationers 

hemsidor som Systembolaget, EU: s officiella hemsida och EU-upplysningen. Därutöver har 

jag även statistik över alkoholförsäljning som jag fann efter en sökning på Statistiska 

Centralbyråns hemsida.

3.2 Val av metod

Mitt metodval för uppsatsen är en kvalitativ textanalys. Metoden är fördelaktig för författare 

som ”knyter an till tidigare forskningsinsatser”.37 Den kvalitativa analysmodellen innebär att 

de delar i en text som anses väsentliga för forskningsprojektet väljs ut och studeras särskilt 

                                                
37 Esaiasson m fl, Metodpraktikan 2003,sid,233
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omsorgsfullt.38 ”Kvalitativ analys är relativt sett mindre intresserad av innehållet som sådant, 

utan innehållet som en spegel av ett djupare fenomen.”39

Jag inledde min studie genom att gå igenom tidigare relevant forskning.. I den tidigare 

forskningen har jag valt ut de delar som är kompatibla med min uppsats och kan ligga till 

grund för utförligare analys. Min uppsats avser att spegla en förändringsprocess. En kvalitativ 

analys är lämplig då det i uppsatsen avses spegla innebörden av en förändring och inte endast 

visa vilka de aktuella förändringarna är. Det är europeiseringen som i först hand studeras 

genom att den förändringsprocess som europeisering medför analyseras.  Den kvalitativa 

textanalysen är därför väl kompatibel med min uppsats då svensk alkoholpolitik inte är det 

viktigaste utan istället europeiseringen och dess grad av påverkan och uttryckssätt.

3.3 Källkritik 

I granskning av de källor jag använt mig av och dess tillförlitlighet så har jag tagit i beaktning  

de fyra principer i Esaiassons Metodpraktikan: Äkthet, Samtidighet, Oberoende och 

Tendens.40

Äkthet: Det allra mest grundläggande kravet för att en källa skall vara användbar är att den är 

äkta. Det innebär kort att författarna är de som uppges samt att materialet inte är förfalskat. 

Ett sätt att avgöra äktheten av en källa är att jämföra den med andra källor som behandlar 

samma ämne för att se om utsagorna överensstämmer.41

Jag bedömer att de böcker och avhandlingar jag har använt mig av är äkta. En av 

anledningarna är att litteraturen är hämtad från en enligt mig trovärdig källa nämligen Växjö 

Universitetsbibliotek men jag har ändå betraktat källorna kritiskt. Jag har dessutom 

kontrollerat att de utgivningsuppgifter som krävs angående år, stad samt ansvarigt tryckeri för 

utgåvan finns anvisad. Källorna bekräftar även varandra. Ett exempel på det är Nordlöf & 

Lagerkranz, EU-Boken och Johnsson, Europeiska Unionen. De statliga utredningar jag använt 

mig av, ser jag inte heller någon anledning till att betvivla dess äkthet då bland annat SOU 

                                                
38 Esaiasson m fl, Metodpraktikan 2003, s 233
39  Svenning, Metodboken, 2003, sid. 75
40 Esaiasson m fl, Metodpraktikan, 2003, sid 205
41 ibid,sid,307
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2004:86 Var Går Gränsen? har en utförlig metodisk del där de visar hur utredningen 

genomförts, vilket är gemensamt för samtliga SOU jag har använt mig av.

Samtidighet: Det grundläggande kravet gällande samtidighet är mycket tydligt utformat, 

nämligen att  ju närmare en händelse nedtecknas efter att den inträffat, desto trovärdigare 

anses också nedteckningen vara.42

Jag beskriver i min uppsats en förändringsprocess vilket medför att källorna nödvändigtvis 

inte nedtecknats i samband med själva händelsen, vilket framför allt stämmer in på den 

alkoholhistoriska delen. Men jag har ett flertal olika källor som bekräftar varandra, bland 

annat SOU: 1994:2, Båtefalk Staten Samhället och Superiet och en utgåva av Swedish 

Nationale Institute of Public Health, Swedish Alcohol Policy. Den information som använts 

till att visa Sveriges förändringar i och med EU är dels grundad på ett flertal källor och är 

nedtecknad i samtid med förändringsprocessen. Bland annat ett antal SOU som är publicerade 

1994, 2004, 2005, kontinuerligt uppdaterade internetsidor från institutioner och organisationer 

som EU och EU-upplysningen, därutöver har jag till exempel även jämfört förändringar i 

alkohollagen innan och efter EU-inträdet.

Tendens/Oberoende: Jag har valt att presentera dessa kriterier tillsammans då de 

sammanfaller.

För att en källa skall betraktas som oberoende bör det existera en annan källa som styrker den. 

Tillförlitligast är källan då det förekommer två oberoende källor som bekräftar varandra.43  En 

källa är att betrakta som tendentiös då det är en uppenbar konsekvent vinkling av 

framställning till författarens intresse.  En viktig aspekt i granskning av källor är att försöka 

urskilja om författaren i fråga har något bakomliggande motiv eller intresse, som påverkar 

hans eller hennes objektivitet. Om författaren skriver på uppdrag av en organisation eller 

liknande är det tänkbart att han till viss del anpassar sin skrift efter sin uppdragsgivares 

intressen.44

Jag har i min uppsats använt mig av en stor del statliga utredningar av den enkla anledningen 

att en väsentlig del av den information som är tillgänglig om svensk alkoholpolitik är 

                                                
42 Esaiasson m fl, Metodpraktikan, 2003, 309
43 ibid,sid, 309
44 ibid,sid, 311-312
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framtagen genom statliga utredningar. Utan dessa utredningar är jag ytterst tveksam till att 

tillräcklig information existerat för att uppsatsen hade varit möjlig att genomföra. Jag anser 

ändock att de statliga utredningarna är pålitliga, de har genomförts på ett metodologiskt 

grundligt vis, vilket även redovisas utförligt. Däremot har jag givetvis granskat dem extra 

kritiskt samt vägt upp dem med litteratur från oberoende författare. Till exempel Andréasson 

m.fl.,  Kris i Alkoholfrågan, Carlsson Svensk Alkoholpolitik Välmotiverad eller Förlegad samt 

Olsson Effekter av en restriktiv alkoholpolitik.

Internetkällorna som använts är utgivna av större organisationer och myndigheter, dessa 

källor har granskats extra kritiskt då de kan ha för avsikt att skönmåla den egna 

organisationens intresse. Informationen från internetsidorna har främst använts till 

bakgrundsinformation om EU och har då vägts upp med andra källor vilket jag tidigare 

redovisat under avsnittet Äkthet. Hemsidan EU-upplysningen har till viss del använts för att 

visa vilka förändringar EU medlemskapet har inneburit för svensk alkoholpolitik, men har 

vägts upp av andra källor som Alkohollagen och  Andréasson m.fl.   Kris I Alkoholfrågan.

3.4 Forskningsläget

Det existerar en hel del forskning om europeisering och dess inverkan på tidigare nationella 

politiska områden, till exempel Bryder m.fl.  Svensk politik och den Europeiska Unionen.  Där

behandlas hur svensk politik har påverkats av medlemskapet i EU. Studien belyser åtta45  

olika politikområden och den politiska transformeringen relaterad till Sveriges EU-

medlemskap. Studien når slutsatsen att EU har influerat ett antal viktiga svenska 

politikområden, men att  graden av påverkan har varit olika beroende på politikområde. Den 

svenska rätten har även förändrades då EG-rätten har företräde framför svensk rätt. Studien 

visar även att internationaliseringen av nationell politik spelar in och att det inte endast går att 

härleda den politiska förändringen till EU-medlemskapet. 

Jag har inte funnit några studier som exklusivt behandlar svensk alkoholpolitik och 

europeisering. Däremot finns det en del litteratur som till viss del behandlar svensk 

alkoholpolitik och hur svensk alkoholpolitik kan tänkas utvecklas i framtiden på grund av EU. 

Ett vanligt perspektiv inom alkoholforskning är hur skadeverkningarna av alkohol skall 

                                                
45 jordbrukspolitik, kulturpolitik, välfärdspolitik, näringspolitik, penning och finanspolitik, brottsbekämpning, 
biståndspolitik och utrikes och säkerhetspolitik.
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minskas. Ett exempel är Andreasson m.fl. Kris I Alkoholfrågan. Studien når fram till 

slutsatsen att svensk alkoholpolitik är i en krissituation på grund av EU och främst då den inre 

marknaden. Författarna anser att det i framtiden kommer att vara väldigt problematiskt att 

genomföra förändringar i alkoholpolitiken som inte har folkligt stöd. Författarna är av den 

uppfattningen att ingen liberalisering av alkoholpolitiken såsom försäljning av vin och starköl 

i livsmedelsaffärer bör företas. Då det sannolikt innebär en ökad alkoholkonsumtion och 

därmed lidande folkhälsa.

4. Empiri

4.1  Historisk tillbakablick på svensk alkoholpolitik

För att läsaren på bästa sätt skall sätta sig in i ämnet och uppnå förståelse för hur och varför 

svensk alkoholpolitik ser ut som den i dagsläget gör, så behövs det en historik del där 

orsakerna till politikens utformning klargörs. Svensk alkoholpolitik är som jag med den 

historiska tillbakablicken tänker åskådliggöra starkt präglad av den historiska kontexten. 

Den svenska dryckeskulturen har alltid varit säregen jämfört med exempelvis stora delar av 

kontinentala Europa. Alkoholkonsumtionen har alltid varit hög och målet med drickandet har 

varit att bli berusad.46 Det skiljer sig från det så kallade sociala drickandet, där människor 

dricker måttligt samtidigt som de umgås och det inte är själva drickandet som står i centrum. 

Förmågan att dricka stora kvantiteter har i Sverige historiskt betraktas som en positiv 

egenskap. Den upptäcksresande romaren Tacitus beskrev detta fenomen när han år 98 reste 

genom Sverige. ”Att fördriva ett dygn med oavbrutet drickande länder ingen till skam. Såsom 

att vänta bland rusiga män uppstå titt och tätt gräl, som sällan görs upp genom ordskifte, men 

oftare med banehugg och sår. Om man efterkommer deras dryckesbegär genom att skaffa dem 

så mycket de vilja ha, kommer de besegras minst lika lätt genom sina laster som genom 

vapenmakt”. 47

                                                
46 Swedish National Institute of Public Health, Swedish alcohol policy,1995, sid 5
47Delbetänkande av Alkoholpolitiska kommissionen, Svensk alkohol politik bakgrund och nuläge SOU:1994:25, 
sid 9
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Så tidigt som på 1600- talet infördes restriktioner i ett försök att stävja och mildra de negativa 

effekterna av det utbredda drickandet.48Statsmakten upptäckte där också tidigt ett sätt att 

gynnas av den utbredda alkoholkonsumtionen. Redan 1638 införde drottning Kristina en 

tillverkningsskatt på brännvinsbränning i syfte att stärka statsfinanserna. 1772 infördes ett 

förbud mot egentillverkning av brännvin, förbudet utvecklades sedermera till ett statligt 

monopol av rusdrycker. Förbudet var ett av de första stegen som format svensk

alkoholpolitik.49

Alkoholen är starkt rotad i den svenska kulturen och är för många svenskar en del av det 

vardagliga livet. Svenskar dricker i högre grad för att bli berusade än i andra kulturer och har 

även en så kallad spritkultur. Vilket helt enkelt innebär att vi historiskt till stor del druckit 

rena spritdrycker med hög alkoholhalt. På mitten av 1800-talet var den genomsnittliga 

konsumtionen av sprit hela 46 (2005 är den 10,2 liter50) liter per invånare och år. Det utbredda 

drickande fick givetvis allvarliga sociala konsekvenser, som tog sig uttryck bland annat i 

hustrumisshandel och negativa samhällsekonomiska konsekvenser. På 1830-talet kom det 

även en motreaktion mot det utbredda drickandet i form av att de första nykterhetsrörelserna 

skapades.51Det fanns olika sorters nykterhetsrörelser, till exempel absolutister som höll sig 

helt borta från alkohol. Andra nykterhetsföreningar verkade främst genom att propagera för en 

måttfull alkoholkonsumtion.52

Steg för steg fördes alkoholförsäljningen över till icke-vinstdrivande statliga aktörer, vilket 

slutligen utmynnade i skapandet av ett statligt monopol 1917. Alkoholmotståndet i Sverige 

var så pass starkt att det resulterade i en nationell omröstning 1922, där 49% röstade ja och 

51% röstade nej till ett totalförbud mot alkoholhaltiga drycker.53

Som alternativ för ett totalförbud mot alkohol infördes det så kallade motbokssystemet. 

Systemet infördes 1919 och innebar att köp av alkohol krävde ett godkännande från 

Systembolaget. Systemet innebar att en motbok erhölls där sedan all sprit som köptes 

noterades och tilläts ej överskrida en viss kvantitet varje månad. 54 Motbokssystemet användes 

                                                
48 Delbetänkande av Alkoholpolitiska kommissionen, Svensk alkohol politik bakgrund och nuläge SOU:1994:25, 
sid 9-10
49 ibid sid, 10-11
50 www.iq.se/content/alkohol.aspx 2007.08.11
51 Swedish National Institute of Public Health, Swedish alcohol policy, 2005,sid 5-6
52 Båtefalk, Staten samhället och superiet, 2000, sid 241-243
53 Swedish National Institute of Public Health, Swedish alcohol policy, 2005,sid 6
54Delbetänkande av Alkoholpolitiska kommissionen, Svensk alkoholpolitik en strategi för framtiden SOU: 
1994:24 ,sid 19-20
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ända fram till 1955 då en ny metod för att sänka alkoholkonsumtionen startades. 

Konsumenterna skulle övertygas att överge spriten för svagare drycker som öl och vin. 

Åldersgränsen för att köpa alkohol sänktes även från 25 till 21. Detta slog emellertid inte väl 

ut. Alkoholkonsumtionen ökade kraftigt igen, vilket ledde till en ökade sociala problem. 

Därför höjdes även priset på spritdrycker kraftigt 1957, vilket också ledde till en minskning av 

alkoholkonsumtionen. Sedan dess har priset på alkohol varit ett viktigt instrument för att 

försöka kontrollera alkoholkonsumtionen i Sverige.55

4.2 Den inre marknaden och dess uppkomst

Den inre marknaden är en viktig del i Europeiska Unionens samarbete, som även har en 

betydande inverkan på inhemsk politik. Därför föreligger det ett behov av en förståelse för 

den inre marknaden, dess syfte och potentiella inverkan för att en vetskap om dess påverkan 

på svensk alkoholpolitik kan klarläggas. 

Redan i Romfördraget 1957 så var medlemsländerna överens om att försöka etablera den så 

kallade inre marknaden som var avsedd att avskärma de länder som ej var delaktiga i 

samarbetet och därmed även försöka uppnå de fyra friheterna: 56

1 Frihet för kapital: Allt kapital skall flöda fritt över medlemsländernas gränser. Detta gäller 

även till exempel aktiehandel.

2 Frihet för varor: Det skall vara tillåtet att varor säljs och köps fritt över gränserna, utan 

några nationella inskränkningar.

3 Frihet för tjänster: Alla företag skall ha möjligheten att sälja tjänster inom EU:s område på 

lika villkor som de nationella företagen i respektive land.

4 Frihet för individer: Alla EU-medborgare skall ha samma rätt att arbeta eller studera i ett 

annat medlemsland.57   

En viktig aspekt inom den inre marknaden är att det finns lagstiftning som syftar till att det 

ska råda rättvis konkurrens. Enligt Romfördraget artikel 81 förbjuds avtal mellan företag, där 

avtal har till syfte, eller resultat att snedvrida eller begränsa konkurrensen på den 

gemensamma marknaden. Romfördraget artikel 82 säger vidare att ett företag inte heller är 

tillåtet att missbruka en eventuell dominerande ställning på den gemensamma marknaden. 

                                                
55  Swedish National Institute of Public Health, Swedish alcohol policy, 2005,sid 7
56 Johnsson, Europeiska Unionen 1994, sid 13
57 Nordlöf &Lagerkranz,1994,EU-Boken,sid 35
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Den Europeiska kommissionen spelar en betydande roll för att konkurrensreglerna efterföljs 

och kan bland annat erlägga företag eller stater viten om de bryter mot artikel 81 eller 82 i 

Romfördraget. Statligt stöd kontrolleras också av kommissionen, då det även är förbjudet för 

stater att snedvrida konkurrensen genom att favorisera de nationella företagen och därmed ge 

dem en konkurrensfördel. Förbudet gäller för direkt stöd om det syftar, eller resulterar i att 

konkurrensen på den gemensamma marknaden påverkas. Kommissionens makt sträcker sig 

även utanför medlemsstaternas gränser. Om ett företag är i färd att snedvrida konkurrensen på 

den inre marknaden så kan kommissionen förbjuda transaktioner mellan företag även utanför 

EU:s territoriella gränser.58

4.3 Svensk alkoholpolitik innan EU-inträdet 

För att undersöka hur eller om en eventuell europeisering har förändrat svensk 

alkoholpolitik, behövs en insikt i Sveriges alkoholpolitik innan och efter EU-inträdet. 

Alkoholpolitiken innan kommer redovisas i detta avsnitt och efter i avsnittet nedan.

Huvudsyftet med den svenska alkoholpolitiken var att den genomsnittliga 

alkoholkonsumtionen skall minskas för att på så sätt reducera effekten av alkoholskador.59

Svensk alkoholpolitik har varit aktiv med olika åtgärder som syftar till att främst 

tillgängligheten av alkoholdrycker skall vara begränsad.60

Det har i svensk alkoholpolitik etablerats ett antal övergripande mål som legat till grund för 

alkoholpolitiken. Det privata vinstintresset skulle inte vara vägledande inom tillverkning och 

försäljning av alkoholhaltiga drycker. Det har varit den rådande principen ända sedan 1855. 

Det svenska statliga alkoholmonopolet realiserades genom att Vin & Sprit har monopol på 

import av alkoholhaltiga drycker i styrkegraden 3,5% och däröver. Vin & Sprits monopol 

omfattade tillverkningen av starksprit, med undantag för öl och vin eller andra blanddrycker 

såsom cider och liknande. För att tillverka öl och vin behövdes det speciella statliga tillstånd, 

men denna verksamhet bedrivs inte med hjälp av ett statligt monopol som vid sprittillverkning 

och drivs då också av företag efter privata intressen . 61

                                                
58 http://europa.eu.int/abc/12lessons/index6_sv.htm 2005.11.22
59 Olsson, Effekter av en restriktiv alkoholpolitik, 2000,sid  13
60 Carlsson 1997, Svensk Alkoholpolitik Välmotiverad eller Förlegad?,sid,12-13
61 Huvudbetänkande av alkoholpolitiska kommisionen, Svensk alkoholpolitik en strategi för framtiden ,1994,sid 
26-27
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Försäljning av alkohol skedde med undantag för restauranger med alkoholtillstånd, av det 

statligt ägda Systembolaget. Försäljningen av alkohol var i princip monopoliserad, med 

undantag för försäljning av öl och blanddrycker med lägre alkoholhalt än starköl, 

restaurangers försäljning i dess dagliga verksamhet till allmänheten och de svenska 

bryggeriernas försäljning till restauranger och andra verksamheter med 

försäljningstillstånd.621994 var det inte tillåtet att göra reklam för alkoholdrycker över 3,5 

%.63 Detta beslutades 1978 och gäller för starköl, vin och spritdrycker. Vilket dock innebär att 

marknadsföringsförbudet inte gäller för drycker med alkoholhalt upp till 3,5%.64

Svensk alkoholpolitik har även en hälsopolitisk aspekt där syftet bland annat är ”en minskning 

av totalkonsumtionen för att därigenom minska alkoholskadorna”.65 Delmål för att nå detta är 

bland annat att försöka ändra svenskens dryckesvanor till att bruka svagare alkoholhaltiga 

drycker. Svensken inbjuds även till bruket av mer återhållsamma alkoholvanor, där 

konsumtionen av alkohol inte skall syfta till berusning utan en del i ett socialt umgänge.66

Alkoholtillgängligheten var en viktig fråga i svensk alkoholpolitik då det finns ett klargjort 

samband mellan alkoholkonsumtion och tillgänglighet. 67 Det fanns en åldersgräns för inköp 

av alkohol vid restaurangförtäring samt för att inhandla alkohol på Systembolaget. 

Åldersgränsen är 18 respektive 20 år.68 Systembolagets öppettider var 1993 begränsade, 

butikerna var inte öppna vare sig på lördagar eller på söndagar.69 Riksdagen införde 

stängning på lördagar av Systembolaget på prov 1981 för att undersöka hur detta skulle 

påverka alkoholkonsumtionen och de problem som följer vid missbruk av alkohol. Efter en 

tids försök och efterföljande utvärdering, tog riksdagen ett permanent beslut att stänga 

systembolaget på lördagar vilket trädde i kraft 1 juli 1982. Den permanenta förändringen i 

Systembolagets öppettider genomfördes för att försöket hade fallit väl ut, bland annat så 

minskade offentligt fylleri och det behövdes mindre polisiära ingripanden vid familjebråk i 

hemmet. Även frekvensen av våldsrelaterade brott minskade enligt utredningen.70

                                                
62 Delbetänkande av Alkoholpolitiska komisionen ,Svensk alkoholpolitik bakgrund och nuläge,1994,sid 58
63 Svensk Författningssamling 1994:1738
64 Swedish National Institute of Public Health, Swedish alcohol policy, 2005,sid 26
65  Huvudbetänkande av alkoholpolitiska kommissionen, Svensk alkoholpolitik en strategi för framtiden,1994,sid 
29
66 ibid,sid,29
67 ibid,sid, 26-29
68  Olsson, Effekter av en restriktiv alkoholpolitik,2000, sid,37
69 Huvudbetänkande av alkoholpolitiska kommissionen, Svensk alkoholpolitik en strategi för framtiden, 
1994,sid,26-29
70 Room, The Effects of Nordic Alcohol Policies, 2002,sid, 40-41
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Ett annat betydande alkoholpolitiskt instrument var prispolitiken, som framförallt sedan 1955 

har utvecklats till ett allt viktigare inslag i den svenska alkoholpolitiken. Prispolitiken gick ut 

på att genom alkoholskatten reglera priset på alkoholhaltiga drycker. Med höga skatter var 

målet att försöka minska konsumtionen.71 Alkoholskattesystemet i Sverige är proportionerligt, 

vilket innebär att desto högre spritprocent i drycken, desto högre skatt. Ett antal 

undersökningar från ett flertal olika länder ger belägg för den här politiken. Det har visat sig 

att konsumtionen av alkohol har minskat både i ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv, 

även i de så kallade högkonsument grupperna.72

Alkoholprisets vikt har tydliggjorts från ett experiment i England där priserna vid valda 

restauranger sänktes med halva priset. Försöket visade att tillfällighetskonsumenterna ökade 

sitt drickande med hela åtta gånger samtidigt som högkonsumenterna ökade sitt drickande 

med nio gånger i relation till konsumenter som handlade till ordinarie priser. Efter 

prishöjningar på restaurangerna sjönk konsumtionen betydligt.73

 En annan viktig faktor i svensk alkoholpolitik var de regler som gäller för införsel av 

alkoholhaltiga drycker från ett tredje land. Innan EU-inträdet 1995 så var den tillåtna 

ransonen av alkohol starkt reglerad till en liter sprit, en liter vin och två liter starköl per person 

och inresetillfälle74. 

4.4 Svensk alkoholpolitik efter EU- inträdet 

I och med EU-inträdet 1995 så tvingades Systembolaget att genomgå ett antal förändringar. 

Kommissionen ansåg att systembolagets monopol på import, export, och produktion inte var 

kompatibelt med EU: s lagstiftning och monopolet på dessa avskaffades i och med  Sveriges 

medlemskap och den anpassning till EG-rätt som därav följde. Systembolaget fick däremot 

behålla sitt monopol som den enda återförsäljaren till privatpersoner på den svenska 

marknaden.75 Systembolagets monopol på import, export och produktion ansågs strida mot 

Romfördragets artikel 87 vilket föreskriver att en medlemsstat inte med statliga medel får 

                                                
71 Huvudbetänkande av alkoholpolitiska kommisionen, Svensk alkoholpolitik en strategi för framtiden, 1994 sid 
26-29
72 Swedish National Institute of Public Health, Swedish alcohol policy, 2005,sid 25
73 Olsson, Effekter av en restriktiv alkoholpolitik, 2000,sid, 21-22
74 Swedish National Institute of Public Health, Swedish alcohol policy, 2005,sid, 11
75 Billum, Groth, Hammar, Alkohollagen, 1995,sid, 14
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snedvrida konkurrensen genom att gynna ett särskilt företag, vilket har till resultat att handeln 

mellan medlemsstaterna påverkas.76

Systembolaget som enda återförsäljare till privatpersoner var ifrågasatt, inte minst genom det 

så kallade Franzén-målet. Där butiksägaren Harry Franzen sålde vin i sin livsmedelsaffär 

vilket resulterade i att han ställdes till svars i tingsrätten. Franzén hävdade att Systembolagets 

monopol stred mot fri rörlighet för varor. Tingsrätten vände sig till EG-domstolen för ett 

förhandsavgörande. I förhandsavgörandet konstaterade EG-domstolen att det inte förelåg ett 

brott mot den fria rörligheten för varor genom att Systembolaget hade monopol som 

återförsäljare till privatpersoner på den svenska marknaden.77

Inom den inre marknaden är en av de grundläggande principerna för privatpersoner att de 

skall ha möjligheten att föra in varor för personligt bruk över medlemsstaternas gränser, vilket 

även gäller alkohol. I och med att Sverige gick med i EU så förändrades införselkvoterna för 

alkohol. Sverige behövde dock inte anpassa sig direkt till de kvoter som gällde inom EU vid 

tillfället för Sveriges medlemskap. Kvoten för alkoholinförsel över medlemsländernas gränser 

var då 110 liter öl, 90 liter vin och tio liter starksprit vid varje tillfälle en privatperson reste in 

i landet.78 Till att börja med var den tillåtna införselmängden vid inresa till Sverige 1 liter 

sprit, 5 liter vin och 15 liter öl.79

År 2005 hade Sveriges undantag avskaffats och hade samma införselkvoter som övriga EU 

medlemmar vilket innebär att en privatperson varje inresetillfälle kan medta, 10 liter 

spritdrycker, 90 liter vin och 110 liter öl för personligt bruk. Det är tillåtet att införa större 

kvantiteter alkohol om det kan bevisas att ändamålet är för privat och inte kommersiellt 

bruk.80

Ett tecken på att privatimport av alkohol har bidragit till ökat drickande är att alkohol-

konsumtionen ökat i hela landet sedan mitten av 90 talet, men inte proportionerligt. Ökningen 

har varit störst i Skåne där närheten till grannländer med låga spritpriser spelar en stor roll. 

Ökningen av alkoholkonsumtionen har varit minst betydande i de norra delarna av Sverige där 

                                                
76 Romfördraget Konsoliderad version enligt Nicefördraget Art 87
77 EG-domstolen, Mål C-189/95
78Huvudbetänkande av alkoholpolitiska kommissionen, Svensk alkoholpolitik en strategi för framtiden,sid,95
79 Swedish National Institute of Public Health,Swedish Alcohol Policy,2005, sid 10-11
80Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen, Var går gränsen?,sid, 34
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inte  samma möjlighet till privatimport finns på grund av för stora avstånd till länder med låga 

spritskatter.81

Mellan åren 1993-2004 har Systembolagets försäljning av spritdrycker kraftigt minskat, öl en 

mindre minskning medan försäljningen av vin har ökat. Till den försäljningen måste även 

resandeinförseln räknas in. Resandeinförseln av spritdrycker är nästan lika stor som 

Systembolagets totala försäljning. Även resandeinförsel av vin och öl utgör en betydande del 

av svenskarnas alkoholinköp.82

Sverige genomförde en skattesänkning på öl med 39 % samt en skattesänkning på vin med 19 

%, 1997 respektive 2001. Skattesänkningarna var framförallt en konsekvens av ökade 

möjligheter av privatinförsel från andra länder.83 Det är konstaterat att om försäljningspriset 

på alkoholdrycker sjunker så kommer även försäljningen att öka, det här fenomenet betecknas 

vanligen priselacitet. År 1991 publicerades en alkoholskatteutredning vilket visade att öl hade 

priselaciciteten –1,3, sprit/vin -0,9. Det innebär att om priset sjunker med 1% så kommer öl 

och sprit/vinförsäljningen öka med 1,3% respektive 0,9%.84

Från och med 1 januari, 2004 är det inte möjligt för svenska myndigheter att punktbeskatta85

varor som införskaffades i ett annat medlemsland av en privatperson för personligt bruk. 

Alkoholvaror beskattas efter den så kallade ursprungsprincipen, vilket innebär att varorna 

beskattas i det land där de köps, därefter är ingen ytterligare beskattning vid privatimport 

tillåten.86 Om varorna däremot tas in för kommersiellt bruk så är det tillåtet för svenska 

myndigheter att punktbeskatta varorna.87

I Sverige har alkoholpolitiken i modern tid starkt präglats av prisreglering där det främsta 

verktyget för att påverka alkoholkonsumtionen har varit en hög alkoholskatt för att genom 

höga priser på alkoholhaltiga drycker över 3,5 % reducera konsumtionen. Det syftar till att 

                                                
81 Slutbetänkande av Alkoholinförselutredningen, Gränslös utmaning, 2005,sid204
82 http://www.fhi.se/upload/PDF/tillsyn/Alkoholstatistik1995-98.pdf,, 
http://www.fhi.se/upload/ar2005/rapporter/r200535Alkoholstatistik2004.pdf, 
http://www.sorad.su.se/doc/uploads/alcohol_statistics/Resande070216.pdf , 2008.01.08
83 Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen, Var går gränsen?,sid, 204
84 Olsson, Effekter av en restriktiv alkoholpolitik, 2000,sid,20
85 Punktbeskattning innebär att en varugrupp eller en enskild vara beskattas på ett speciellt sätt på grund av 
varans särskilda beskaffenhet.85

86 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____1707.aspx, 2007.07.15
87 Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen, Var går gränsen?,sid,34
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uppmuntra en tilltagande konsumtion av svagare alkoholhaltiga drycker.88 Vikten av prisets 

inverkan vid försäljning av alkohol har framkommit allt starkare de senaste åren. Det har 

blivit tydligt i och med att införselkvoterna från andra EU-länder har ökat kraftigt. Allt större 

del av de alkoholdrycker svenskarna konsumerar kommer från utlandet, vilket medför att 

prispolitiken kan undermineras, då priset på alkohol kraftigt reduceras. Företeelsen ger av 

geografiska orsaker störst inverkan i södra Sverige och då främst Skåne. I Skåne är den så 

kallade resandeinförseln av alkohol större än den sammanlagda försäljningen vid 

Systembolaget och de skånska restaurangerna.  Systembolagets försäljningsintäkter minskade 

från år 2000 till år 2003 med 2,5 %, även fast försäljning rent kvantitativt ökade. Det kan 

förklaras genom att försäljningen av spritdrycker där vi har en hög skatt minskade. Däremot 

ökade vin och ölförsäljningen, där alkoholskatten i jämförelse med våra grannländer skiljer 

mindre. Öl och vinförsäljningen ger inte samma intäkter som spritförsäljningen då skatten helt 

enkelt är lägre. Sverige har den högsta spritskatten i EU, nästan tre gånger så hög som 

Danmark.89

Den svenska prispolitiken står inför en stor utmaning för att behålla sin huvudsakliga 

funktion, att reglera alkoholkonsumtionen genom att upprätthålla en hög prisnivå och därmed 

även begränsa alkoholkonsumtionen. I och med skattesänkningar i både Finland och Danmark 

samt EU:s östutvidgning, är det numera en stor prisskillnad vid att anskaffa alkohol i Sverige 

jämfört med de angränsade grannländerna och andra länder i Sveriges närområde. Under 2003 

ökade resandeinförseln i hela landet. Det anmärkningsvärda var dock att ökningen var större i 

Svealand och Norrland jämfört med Skåne och övriga Götaland. Det visar att fenomenet 

resandeinförsel tenderar att sprida sig över Sverige och börjar få en allt mer landsomfattande 

karaktär. Första januari 2003 höjdes resandeinförseln av starksprit från 2 till 5 liter. Vilket i 

kombination med att den danska spritskatten sänktes den huvudsakliga anledningen till varför 

Systembolaget visade på en nedgång med 5% vid försäljning av starksprit .90

Den statliga utredningen SOU 2005:26 har uppmärksammat problemet med ökad 

resandeinförsel. De har nått slutsatsen att om alkoholskatterna kommer vara kvar på samma 

nivå kan detta leda till att Systembolagets försäljning kommer minska till förmån för en ännu 

mer utbredd resandeinförsel. Vilket i sig kan skapa en ökad grogrund för en illegal marknad 

                                                
88 Holder, Andreasson, Norström, Östberg, Rossow, Estimates of Harm Associated with Changes In Swedish 
Alcohol Policy,2005,sid, 48
89 Slutbetänkande av Alkoholinförselutredningen, Gränslös utmaning, 2005,sid, 204-206
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av alkoholförsäljning och därmed även indirekt större möjligheter för ungdomar att skaffa sig 

alkoholdrycker. I SOU 2005:26 drar utredarna slutsatsen att det är önskvärt att genomföra en 

skattesänkning, även fast konsumtionen förmodligen kommer att öka i och med 

skattesänkningen. Utredarna tror dock att detta kommer inträffa i vilket fall som helst i och 

med ökande resandeinförsel. För att en viktig aspekt i svensk alkoholpolitik bibehålls, 

nämligen åldersgränsen vid köp av alkoholhaltiga drycker, anser utredarna att det är bättre att 

skatten på alkoholhaltiga drycker sänks för att på så vis motarbeta en illegal marknad.91

Även svenskens dryckesvanor har förändrats, svensken har idag till viss del anammat det 

kontinentala drickandet. Det kontinentala drickandet innebär helt enkelt en viss 

alkoholkonsumtion mer eller mindre varje dag eller i alla fall till ett mer vardagligt bruk, 

exempelvis vindrickande till middagen mitt i veckan.92 Anledningen till det kontinentala 

drickandet är främst den ökade turismen och eskalerade internationella kontakter som har 

förändrat både dryckeskulturen men även matkulturen. 93 Den årliga medelsnittliga 

alkoholkonsumtionen har från 1996 till 2005 ökat från 8,4 till 10,2 liter ren sprit per invånare. 

Ökningen har inte varit proportionerlig över hela landet utan konsumtionsökningen har främst 

förekommit i södra Sverige94

Systembolaget slutade med lördagsöppet år 1982, efter detta så minskade bolaget sin 

försäljning med 6 %.95 Lördagsöppet eller inte påverkar främst de konsumenter som har 

svårigheter att kontrollera sin konsumtion och planera inköp av alkoholdrycker. Därmed 

bidrog lördagsstängningen av Systembolaget till ett reducerat drickande inom dessa grupper, 

men påverkade inte alkoholkonsumenterna i stort.96 I februari 2000 inleddes ett försök att 

återigen öppna Systembolaget på lördagar, bland annat för att det folkliga stödet för den 

restriktiva alkoholpolitiken skulle öka, men även för att minska efterfrågan av svartsprit.97År 

2003 tog Sverige bort förbudet mot reklam för öl och vin vilket direkt kan kopplas till 

tvingande åtgärder på grund av medlemskapet i EU.98 Ett stort antal av dem andra 

medlemmana i EU betraktar inte alkohol på samma sätt som i Norden. Begreppet 
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alkoholpolitik saknade i en stor del av länderna motsvarighet och var ofta inget eget politiskt 

område, utan föll under till exempel jordbrukspolitiken. Det innebar att politiken i sig inte 

hade den hälsopolitiska och sociala inriktningen som svensk alkoholpolitik har.99

Det svenska alkoholmonopolet utsätts inte bara för ett tryck ifrån en europeisk nivå utan är 

hela tiden påverkad av de förändringsprocesser som en globalisering och internationalisering 

innebär. En global trend är att graden av ekonomisk liberalisering  expanderas på bekostnad 

av de nationella monopolen, vilket även kan vara en faktor att beakta när det kommer till 

svensk alkoholpolitik.100

Den folkliga opinionen bör givetvis influera den alkoholpolitik som förs. År 1981 

genomfördes en opinionsundersökning där 96 % av svenskarna ansåg att alkohol som 

problemområde var allvarligt, eller till och med väldigt allvarligt. En ny undersökning 

genomfördes år 94 och då ansåg bara 66 % av de tillfrågade att alkoholproblemet var 

allvarligt eller väldigt allvarligt. Alkoholkonsumtionen var dock i princip densamma för de 

båda årtalen, denna faktor bör därför inte ha haft någon nämnvärd inverkan på 

undersökningens resultat.101 Vid frågan om vinförsäljning i vanliga livsmedelaffärer borde 

vara tillåtet så var år 2000 66 % positivt inställda till detta, medan år 2004 hade de positivt 

inställda sjunkit till 44 %.102

5. Analys

5.1 Analys med hjälp av analysmodellen del 1

Jag använder del ett av analysmodellen för att undersöka om Sverige stått under inflytande av 

en europeiseringsprocess, samt hur den eventuella påverkan uttryckt sig. För att genomföra 

analysen har jag valt att återkoppla till teoridelen i kapitel 2 där analysmodellen 

presenterades.
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101 ibid,sid, 117
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Steg 1: Europeisering uttryck i ett sätt att sprida Europeiska värderingar och det 

europeiska styrelseskicket inom och utanför Europa. 

Sverige påverkas som medlem i EU i viss grad av de värderingar som är rådande inom 

organisationen. Alkoholpolitiken kan inte påstås vara ett politikområde som är undantaget 

från denna yttre påverkan. Flertalet av EU:s medlemsländer har en liberal alkoholpolitik som 

står i stark kontrast gentemot Sveriges. Vilket bland annat framkommer i och med lägre 

skatter på alkoholdrycker.

Det kan inte uteslutas att spridningen av liberala tankar kan komma att influera svensk 

alkoholpolitik i framtiden. Särskilt när det kommer till opinionsbildning, då svenska folket 

redan har visat sig vara välvilliga till att anpassa sig efter bland annat de förändringar som de 

ökade införselkvoterna har inneburit i form av ökade möjligheter att privatimportera. Ett 

tydligt tecken på detta är att en stor del av framförallt den starksprit svenska folket 

konsumerar numera är privatimporterad. Även en spridning av kontinentalt drickande till 

Sverige är en tänkbarhet och ett exempel på spridning av europeiska värderingar. 

Steg 2: Europeisering som ett politiskt projekt som leder till ett unifierande av 
medlemsländerna

Det förekommer likriktningsprocesser för att skapa en känsla av samhörighet mellan 

medlemsländerna och inte minst för att den fria rörligheten för varor skall fungera med minsta 

möjliga friktion. Ett exempel på det är avskaffandet av nationella monopol som strider mot 

artikel 87 i Romfördraget. Det påverkar även alkoholpolitiken och då särskilt när det kommer 

till den inre marknaden. Den inre marknaden har en stark påverkan på alkoholdrycker som 

handelsvara. En direkt effekt av EU-medlemskapet och dess regler, särskilt den inre 

marknaden är att det statliga monopolet inte ansågs kompatibelt med EU: s regler. Sverige var 

även tvunget att anpassa sig efter den rådande reklamlagstiftningen och i viss mån efter de 

införselkvoter av alkohol som var tillåtna vid tidpunkten för Sveriges inträde i EU. 

Steg 3: Europeisering som en förändring i EU:s externa territoriella gränser.

 Steg 3 har inte direkt tillämplighet för svensk alkoholpolitik. Det kan dock indirekt ses som 

att Sverige försöker vara en god medlemsstat och anpassa sig till de värderingar och normer 

som gäller inom EU. Det skulle kunna leda till att även alkoholpolitiken influeras och 
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utvecklar allt mer liberala tendenser efter påverkan från de andra medlemsländerna i ett försök 

att från svensk sida vara till lags och anpassa sig efter EU och de andra medlemsländerna.

Steg 4: Europeisering som ett utvecklande av övernationella institutioner och 
styrelseskick på en europeisk nivå.

 Det har skapats övernationella institutioner genom EU och den reglering som Sverige är 

underkastad genom bland annat den inre marknaden. De politikområden som omfattas av den 

inre marknaden är reglerad genom övernationella beslut, därmed justeras alkoholpolitiken till 

viss del av övernationella beslut grundade på gemenskapsrätten. Gemenskapsrätten påverkar 

därmed alkoholpolitiken bland annat i form av handelsregleringar och att principen om fri 

rörlighet mellan medlemsländerna för varor i alla lägen eftersträvas. 

Steg 5: Europeisering samt dess genomslag genom Europeiska institutioner. 

Ett inslag av europeisering är att det på en övernationell europeisk nivå skapas gemensamma 

institutioner. Ett nytt styrelseskick på en europeisk nivå skapas med rätten att ta beslut som 

gäller alla dess medlemsländer. Med dessa institutioner kommer förmågan att fatta bindande 

kollektiva beslut, men det bidrar även till att skapa gemensamma normer och leder till att 

integrera medlemsländerna ytterligare. Den främsta påverkan kommer till följd av det 

regelverk som har utvecklats för att reglera den inre marknaden, själva syftet med den inre 

marknaden är att det skall vara samma villkor för alla medlemsländerna. Förutsättningarna för 

svensk alkoholpolitik har förändrats efter bland annat artikel 87 i Romfördraget där ett förbud 

mot vissa nationella monopol föreligger. Artikel 28-30 i Romfördraget förbjuder även att fri 

handel för varor förhindras, därmed tillkommer reglering för reklam och nationella 

kvantitativa begränsningar vid införsel av till exempel alkoholdrycker. 

Analysen med hjälp av analysmodellen del ett visar tämligen klart att Sveriges alkoholpolitik 

har utsatts för en europeisering.

5.2.1 Analys med hjälp av analysmodellen del 2

Analysen genomförs med användning av analysmodellen del två för att undersöka om Sverige 

har genomgått en europeisering och hur Sverige anpassat sig efter den 

europeiseringspåverkan som analysmodellen del ett visar.
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1 Europeiseringsprocess

Inom EG-rätten är en stor del av den tvingande lagstiftningen relaterad till den inre 

marknaden. En av grundstenarna inom EU är förverkligandet av fri handel mellan 

medlemsländerna och att de fyra friheterna efterlevs. Varor, kapital, människor och tjänster 

skall florera fritt mellan medlemsländerna utan att några nationella hinder sätter stopp för 

detta, om de inte innebär exempelvis en fara för allmän ordning eller moral. Sverige har 

hävdat att den restriktiva alkoholpolitiken krävs för att bevara den svenska folkhälsan utan att 

vunnit särdeles stort gehör.

 Det går dock inte att bortse från att svenska politiker har påverkats av EU och den inre 

marknaden även när det kommer till alkoholpolitiska frågor. Den inre marknaden med kraven 

på fri rörlighet av varor mellan medlemsländerna har givetvis förändrat förutsättningarna för 

svensk alkoholpolitik. Sverige har varit tvunget att utöka införselkvoterna för alkoholhaltiga 

drycker i och med medlemskapet i EU. Svenska myndigheter har inte själva full kontroll över 

införselkvoterna, utan den makten är numera delad med EU. Direkta lagförändringar skedde 

även i och med medlemskapet i EU, Systembolagets monopol när det kom till import, export 

och produktion ansågs inte vara kompatibelt med EU: s lagstiftning och avskaffades således.

Sverige tvingades även att ändra sin lagstiftning gällande alkoholreklam. Efter EU inträdet är 

det numera tillåtet att bland annat göra reklam för starköl och vin.

En annan aspekt av EU är den så kallade konsensuspolitiken där medlemsländerna försöker 

föra en politik där alla medlemsstaterna skall komma överens. Ett land ger eftergifter i en 

fråga, för att på så sätt få stöd i en fråga som av det medlemslandet anses viktig. Det kan 

tänkas att ett sådant här förfarande har en potential att påverka Sveriges alkoholpolitik, men 

det förekommer inga övertygande bevis för att så har varit fallet. Sverige har försökt att hålla 

fast vid sin traditionella alkoholpolitik. Den restriktiva alkoholpolitiken har också för svensk 

del alltid varit en hjärtefråga. Alkoholpolitiken är en så känslig och viktig fråga att det är 

tänkbart att yttre påverkan inte ännu har haft någon omfattande effekt. En av anledningarna 

till det är den särskilda historiska aspekten i svensk alkoholpolitik samt dess restriktiva natur.
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Första steget av analysmodellen visar att Sverige till viss del har genomgått en 

europeiseringsprocess så till vida att de formella tillvägagångssätten, som att en del 

lagstiftning i svensk alkoholpolitik har förändrats i och med inverkan från EU, då svensk 

lagstiftning skall vara kompatibel med EG-rätten. Däremot har det inte framkommit att 

svenska politiker i och med EU-medlemskapet har förändrat sin attityd när det kommer till 

svensk alkoholpolitiks utformning.

Svenska politiker har emellertid inte längre full kontroll över den svenska alkoholpolitiken. 

Den inre marknaden och dess krav på fri rörlighet för varor har indirekt ett starkt inflytande 

över förutsättningarna för svensk alkoholpolitik. 

2 Kompatibilitet mellan konsekvensen av Europeiseringen och nationella strukturer

Sveriges alkoholpolitik skilde sig vid inträdet markant från den generella alkoholpolitiken 

inom EU. Sveriges alkoholpolitik präglades starkt av protektionistiska åtgärder för att minska 

alkoholkonsumtionen samt för att reglera tillgången av alkohol på marknaden, var 

försäljningen reglerad inom ett statligt monopol. Det svenska Systembolaget hade ett 

monopol på vidareförsäljning av alkohol vid EU-inträdet vilket starkt skiljde sig från övriga 

EU-medlemmar.

Sveriges införselkvoter var vid EU inträdet 1 liter starksprit, 3 liter vin och 5 liter öl, vilket 

endast var en bråkdel av den tillåtna införselkvoten, i förhållande till de tidigare 

medlemsländerna och tillåtna kvoter. Införselkvoterna är en av de delar av svensk 

alkoholpolitik som stod i starkast kontrast gentemot EU:s. Alkohol har i Sverige inte 

betraktats som av vissa medlemsländer i EU, som en ordinär handelsvara vilket inte bör 

beläggas med några särskilda skatter ur folkhälsosynpunkt. Sveriges alkoholskatt var vid 

medlemskapet i EU betydligt högre än de flesta andra EU-ländernas och då särskilt de 

angränsade medlemsländerna. Danmarks alkoholskatt för spritdrycker var endast en tredjedel 

av Sveriges. Sveriges prispolitik i form av höga spritskatter för att på så sätt minska 

alkoholkonsumtionen stod även det i strid mot den generella alkoholpolitiken inom EU. 

Sverige har en relativt unik spritkultur som både i nutid och historiskt sett skiljer sig avsevärt 

jämfört med kontinentala Europas. Tillgängligheten för alkoholdrycker som överskrider 3,5 % 

är kraftigt begränsad i form av att Systembolaget har monopol som återförsäljare till 
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privatpersoner i Sverige (med undantag för restauranger och liknande med giltigt tillstånd) 

och har begränsade öppettider

Andra steget av modellen visar att den svenska alkoholpolitiken inte var kompatibel med   

EG: s lagstiftning och då framförallt lagstiftningen relaterad till den inre marknaden. 

Systembolagets monopol på import och export var inte förenligt med EG-rätten, inte heller 

den svenska alkoholreklamlagstiftningen stämde överens med den som var rådande inom EU. 

Till sist var Sveriges införselkvoter inte heller förenliga med EU: s och har successivt utökats, 

för att i dagsläget stämma överens med övriga medlemsländers. Systembolagets monopol på 

vidareförsäljning av alkohol till privatpersoner på den svenska marknaden har däremot inte 

förändrats nämnvärt efter inträdet i EU.

 En faktor som direkt påverkade svensk alkohollagstiftning var att införselkvoterna av 

alkoholdrycker för privatpersoner kraftigt utökades. Successivt har Sverige tvingats att höja 

införselkvoterna tills de uppfyllde EU standarderna. Det är ett exempel på en direkt 

lagändring i och med medlemskapet i EU. Lagändringen för även med sig att andra delar av 

svensk alkoholpolitik förändras. Ett av de grundläggande elementen är som tidigare 

konstaterats prispolitiken. De ökade införselkvoterna har dock skapat svårigheter att använda 

sig av detta tillvägagångssätt för att minska alkoholkonsumtionen. För att fortsätta att 

kontrollera försäljningen av alkoholhaltiga drycker, har den svenska staten genomfört ett antal 

skattesänkningar för både vin, öl och sprit. Som ett försök i att bibehålla försäljningen av 

alkohol inom Systembolaget och minska privata inköp samt smuggling av alkohol från ett 

annat EU-land. Det kontinentala drickandet har även gjort ett intåg i många svenskars 

alkoholvanor. Det har på senare år blivit mer socialt accepterat att till exempel dricka en 

flaska vin till maten mitt i veckan. Det här är ett exempel på hur svenskarnas dryckesvanor 

förändras och dessutom till viss del likriktas efter europeiskt mönster. En faktor som kan bidra 

till att alkoholkonsumtionen samt det kontinentala drickandet ökar är lägre priser. Då det har 

påvisats ett tydligt samband mellan ökad alkoholkonsumtion och lägre priser. 

Sveriges reklamlagstiftning för alkoholhaltiga drycker reviderades efter EU inträdet. Innan 

medlemskapet var det inte tillåtet att göra reklam för alkoholhaltiga drycker över 3,5 % men 

ett resultat av medlemskapet är att det numera är tillåtet med alkoholreklam även för starkare 

drycker.
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3 Inhemska aktörer.

Svenska myndigheter har implementerat de delar av EU: s regelverk som de inte har erhållit 

undantag från. Ett exempel på hur Sverige försvarade Systembolagets monopol är det tidigare 

presenterade Franzén-målet i EG domstolen.  Sverige har däremot försökt att få förbehåll och 

lyckats när det kommer till Systembolagets monopol. Undantagen för införselkvoterna har 

däremot successivt avvecklats.

Svenska folket är en av de aktörer som reagerat mot de förändringar och ändrade 

förutsättningar som medlemskapet i EU innebär rent alkoholpolitiskt. När det gäller 

införselkvoterna mellan medlemsländerna och den förändring som det innebär har svenska 

folket visat sig villigt att i alla fall utnyttja möjligheten till privatimport. Detta visar 

undersökningar om omfattningen av privatimporten samt även Systembolagets minskade 

försäljning, särskilt i de områden som av geografiska orsaker är särskilt fördelaktiga att 

privatimportera till. Svenska folket har däremot visat en viss motvilja till att avskaffa 

Systembolagets monopol, som ensam återförsäljare till privatpersoner på den svenska 

marknaden. Undersökningar om svenska folket vill att vin skall säljas i livsmedelaffärer har 

mötts av viss skepsis, endast 44 % av svenska folket ställer sig bakom detta. Däremot vill inte 

svenska folket se ökade alkoholskatter vilket kraftigt markeras i en undersökning där endast   

8 % är positiva till en ökad alkoholskatt.

Tredje steget av analysmodellen visar att svenska myndigheter har anpassat sig efter EU i den 

mån de har varit direkt tvingade. I annat fall så har Sverige generellt sett försökt att i så stor 

omfattning som möjligt bibehållit den traditionella svenska alkoholpolitiken.

Svenska folket visar sig  villigt att anpassa sig till de förändringar som europeiseringen har 

medfört, i alla fall när det kommer till de ökade införselkvoterna och därmed också de lägre 

spritpriser som det medför.

4 Nationell strukturutveckling.

Sveriges alkoholpolitik har förändrats i och med EU inträdet, men Sverige har även utarbetat 

nationella lösningar inom den ram det har varit möjligt. Sverige behåller än så länge sitt 

monopol på vidareförsäljning av alkoholhaltiga drycker, de grundläggande principerna i 

svensk alkoholpolitik kvarstår oberoende av medlemskapet i EU. De svenska alkoholpolitiska 
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övergripande målen är fortfarande desamma som innan EU. Det har dock tillkommit vissa 

komplikationer i dess praktiska genomförande framförallt angående prispolitiken och dess 

framtida effektivitet och tillämpning är osäker. Den grundläggande metoden för att reglera 

alkoholkonsumtionen har som sagt varit att påverka alkoholpriset i form av alkoholskatten, 

vilket i och med EU medlemskapet har försvårats efter inträdet till den interna marknaden. 

Sverige har anpassat sig genom att följa de inom EU: s införselkvoterna av alkoholdrycker. 

Ett av målen i svensk alkoholpolitik har varit att konsumtionen av starksprit skall minskas till 

förmån för konsumtion av svagare alkoholhaltiga drycker som öl och vin. Därför har det i 

Sverige använts en hög skatt på spritdrycker som har hög alkoholhalt. Sverige har sedan 

medlemskapet i EU sänkt alkoholskatten både på starkare och svagare alkoholhaltiga drycker, 

skattesänkningen har genomförts som ett resultat av ökade införselkvoter och medföljande 

ökande privatimport.

En förändring är att Systembolagets monopol på import och export ansågs strida mot den fria 

konkurrensen mellan medlemsstaterna och Systembolagets monopol avskaffades i och med 

att Sverige gick med i EU. Sverige kan inte heller använda sig av punktbeskattning för att på 

så sätt öka priset på alkoholbaserade drycker. Den svenska lagstiftningen tillåter numera 

reklam för drycker med en alkoholhalt som överstiger 3,5%.

Fjärde steget av analysmodellen visar att Sverige har genomfört de förändringar som de har 

blivit ålagda att utföra av EU. Systembolaget har däremot fortfarande en i EU något unik 

position i form av sitt monopol som återförsäljare av alkoholhaltiga drycker över 3,5 % på

den svenska marknaden. Svensk alkoholpolitik kvarstår fortfarande efter samma principer 

som innan inträdet i EU med undantag för de tvingande förändringarna. Sverige har valt att 

utveckla en egen alkoholpolitisk lösning med undantag för de begränsningar som EU ger i 

och med den strikta lagstiftningen som bland annat den inre marknaden innebär. 

Systembolaget har förlorat en stor del av sin försäljning till privatimport och då särskilt i 

södra Sverige.  Det importeras även en stor del av starkare spritdrycker vilket kan ställa ett av 

svensk alkoholpolitiks mål inför en stor utmaning, att förmå det svenska folket till att 

konsumera svagare alkoholhaltiga drycker.
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5.3 Sammantagen analys 

Syftet med min uppsats har varit att undersöka europeiseringens påverkan på ett inhemskt 

politikområde, svensk alkoholpolitik. Syftet blir då följaktligen även att undersöka 

förändringarna i den svenska alkoholpolitiken mellan 1993 och 2005. Jag bedömer att jag 

uppfyllt syftet i analysen med hjälp av analysmodellen samt den sammantagna analysen.

Mitt antagande var att Sveriges alkoholpolitik har förändrats markant mellan 

tidsperioden 1993-2005. Jag antog även att denna förmodade politiska förändring till 

stor del har kommit till stånd på grund av Sveriges medlemskap i EU. Sveriges 

alkoholpolitik har genomgått en europeisering där den svenska alkoholpolitiken 

anpassats efter den inre marknaden och EU. 

Det visar sig efter min uppsats, att antagandet till viss del är korrekt. Den svenska 

alkoholpolitiken har genomgått en del viktiga förändringar i den mån det har varit direkt 

påtvingat från EU, som avskaffandet av Systembolagets import och exportmonopol, ändrad 

reklamlagstiftning samt de ökade införselkvoterna av alkoholdrycker. Men förändringarna är 

inte så markanta som jag trodde innan studien. Det verkar istället vara så att det är 

förutsättningarna för svensk alkoholpolitik som har förändrats på grund av europeiseringen, 

utan att den svenska alkoholpolitiken i grunden har omskapats. Det är efter studien klart att 

europeisering är en stark källa till förändring i nationell politik vilket inte minst kan ses 

genom hur svensk alkoholpolitik har tvingats genomgå förändringar på grund av en 

europeiseringsprocess. Europeiseringen kommer utan tvekan även på sikt leda till att svensk

alkoholpolitik kommer förändras ytterligare då som sagt förutsättningarna har förändrats.

Europeiseringen har medfört att prispolitiken kan vara hotad. Då framförallt i södra Sverige, 

eftersom allt mer starksprit men även öl, blanddrycker och dylikt privatimporteras. 

Systembolagets försäljning har därmed sjunkit kraftigt i och med de ökade införselkvoterna. 

Dagens införselkvoter är väl tilltagna och på en resa är den tillåtna kvoten mer än den svenska 

årliga genomsnittskonsumtionen.  Företeelsen med en allt mer utbredd privatimport kan även 

leda till att det skapas en svart marknad för alkoholförsäljning som då i viss utsträckning kan 

vända sig till minderåriga. Den utbredda privatimporten har bidragit till att skattesänkningar 

genomförts i syfte att verka för att behålla kontrollen över försäljning av alkohol till 

privatpersoner. Även för att det skall vara mindre lönsamt för privatpersoner att 
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privatimportera stora kvantiteter till Sverige för att sedan sälja vidare. Vilket dels innebär ett 

stort skattebortfall, dels en ökad risk att alkohol säljs vidare till minderåriga. 

Skattesänkningen på starksprit står i kontrast med svensk alkoholpolitik som uttalat syftar till 

att minska alkoholkonsumtionen. Vid lägre inköpspriser finns det ett konstaterat samband att 

konsumtionen tilltar. Det är därmed även föga sannolikt att så pass omfattande 

skattesänkningar genomförts om det inte förelegat en stark konkurrens till Systembolaget som 

privatimporten utgör. Vilket även stämmer in på skattesänkningen på öl och vin som 

genomfördes på grund av konkurrensen av privatimport.

Svenskarna har influerats av det kontinentala drickandet. Det är däremot svårt att avgöra om 

det hade varit fallet även om Sverige inte hade varit medlem i EU. Det är dock rimligt att 

inflytandet nu har varit större, exempelvis på grund av de förändrade möjligheterna att resa 

inom EU, de ökade införselkvoterna och den utbredda resandeinförseln. De förenklade 

resmöjligheterna inom EU bidrar till att svenskar i större utsträckning kommer i kontakt med 

andra kulturer med skilda alkoholkulturer som kommer att influera även svensk 

dryckeskultur.

Analysen visar att svensk alkoholpolitik har genomgått en del förändringar som indirekt helt 

eller delvis går att härleda till en europeiseringsprocess. Systembolaget har utökat sina 

öppettider även fast det finns belägg för att det innebär ökad alkoholkonsumtion, vilket står i 

kontrast med det uttalade politiska målet att reducera alkoholkonsumtionen i Sverige. De 

ökade öppettiderna har genomförts för att dels minska efterfrågan för en svart marknad, dels 

för att öka stödet för Systembolaget bland det svenska folket. Den huvudsakliga anledningen 

kan härledas till EU och den inre marknaden med principen att fri handel mellan 

medlemsländerna skall upprätthållas. Därför är lagstiftningen som reglerar den inre 

marknaden i princip tvingande för medlemsländerna med vissa tidsbegränsade undantag. 

Därmed beror den stora delen av svensk alkoholpolitisk europeisering på påverkan av den inre 

marknaden. EG-rätten har framtvingat lagförändringar i svensk alkoholpolitik och det tyder 

på att det inte huvudsakligen är svenska politiker, myndigheter eller svenska folket som vill 

förändra den svenska alkoholpolitiken, utan att det är en bieffekt av det svenska 

medlemskapet i EU och den inre marknaden. Det är principen om fri handel mellan 

medlemsländerna som har varit den stora anledningen till att Sverige har förändrat sin 

alkoholpolitik. Att en mer liberal alkoholpolitik är vanlig bland de andra medlemmarna i EU 

har spelat in på så sätt att de inte har ett problem med att betrakta, samt hantera alkohol som 
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en mer eller mindre vanlig handelsvara. Därför har inte heller någon särskild 

alkoholpolitiksreglering för dessa länder förefallit av större vikt.

Systembolagets monopol på återförsäljning av alkoholbaserade drycker över 3,5 % kan vara 

hotat, i vilket fall i vissa delar av Sverige i och med den stora privatimporten. Privatimport har 

framförallt i de södra delarna av landet utvecklats som ett alternativ till Systembolaget. 

Därmed möter den svenska prispolitiken ett allvarligt hinder, höga alkoholskatter kan mista 

sin effektivitet i och med att svenska folket då väljer att införskaffa alkohol utomlands genom 

så kallade spritresor eller under till exempel en semesterresa. Svensk alkoholpolitik kommer 

med största sannolikhet att förändras, den främsta anledningen är EU. I och med den inre 

marknaden har förutsättningarna för svensk alkoholpolitik förändrats. Svensk alkoholpolitik 

kommer förmodligen inte för all framtid att vara undantagen fri konkurrens. En uppluckring 

har redan påbörjats, Systembolaget har förlorat två av sina tre monopol, införselkvoterna har 

kraftigt ökats och alkoholskatten har som en motreaktion under de senaste åren sänkts, i ett 

försök att möta konkurrensen från privatimport. 

Uppsatsen visar att en europeisering kan ha betydande konsekvenser för inhemska 

politikområden. När det gäller svensk alkoholpolitik har den starkaste konsekvensen av 

europeisering kommit genom den inre marknaden med bland annat resandeinförsel. Men det 

verkar även som att europeiseringen även kan sprida värderingar, inom alkoholpolitiken till 

exempel genom att bidra till att sprida en acceptans av kontinentalt drickande men även 

genom att betrakta alkohol på ett helt annat sätt än vad som vid Sveriges medlemskap i EU 

var brukligt. Europeisering är en kraft till påverkan även i vad som tidigare betraktas som rent 

inhemska politikområden.

6. Efterord 

Studien visar att europeisering är en kraft att räkna med även i nationell politik. Den 

europeiska integrationen medför påverkan även på de politikområden som tidigare varit 

inhemska. En europeiseringsprocess i form av formella förhållningsregler som den 

lagstiftning som reglerar den inre marknaden har både en stark direkt och indirekt effekt 

vilket gör sig påtagligt under analysen av svensk alkoholpolitik. Ett av EU:s huvudsyfte att fri 

handel mellan medlemsländerna skall råda går i stor utsträckning före nationella klagomål om 

till exempel att resandeinförseln till Sverige hotar den svenska folkhälsan. Jag är av den 
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uppfattningen att europeiseringsprocessen kommer vara ha en stark påverkan på inhemsk 

politik även i framtiden.

Frågan är inte om, utan när svensk alkoholpolitik måste förändras för att möta konkurrensen 

från privatimport inom EU. Det som jag tror är viktigast är att svensk alkoholpolitik måste 

åtnjuta ett fortsatt folkligt stöd. Som alla politikområden i ett demokratiskt styrt samhälle så 

krävs det i princip ett folkligt stöd för den förda politiken. Utan ett folkligt stöd så kan den 

svenska alkoholpolitiken som den ser ut i dagsläget förändras, dels då det förekommer ett 

tryck från EU i form av bland annat den inre marknaden, dels för att det finns kommersiella 

intressen såsom spritförsäljare, importörer etc. som vill etablera sig på den svenska 

marknaden och har en fördel av att det svenska alkoholmonopolet avskaffas, och 

alkoholpolitiken liberaliseras. 

Det är svårt att spekulera i hur svensk alkoholpolitik kommer att reformeras. Jag tror dock att 

det är oundvikligt att svensk alkoholpolitik kommer att liberaliseras och i en allt vidare 

utsträckning kommersialiseras. Kanske kommer Systembolagets öppettider utökas och 

Systembolaget kommer drivas allt mer som ett privat företag. Det enda som verkar säkert är 

att EU kommer att fortsätta att influera och även framtvinga förändringar som på ett eller 

annat sätt leder till att svensk alkoholpolitik kommer att luckras upp. 

Vidare forskning inom ämnet som är av intresse är att utreda om europeiseringen inom 

alkoholpolitiken hotar att omintetgöra ett av de grundläggande målen i svensk alkoholpolitik 

nämligen att förmå det svenska folket till en övergång att konsumera svagare alkoholhaltiga 

drycker. Samt även om den politiken är gynnsam eller om det istället innebär att svensken 

fortsätter konsumera starkare spritdrycker och därutöver även svagare alkoholdrycker och 

därmed har politiken motsatt effekt och ökar istället alkoholkonsumtionen. 
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