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ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate whether the Swedish Institute of public health care 

uses paternalistic information in their alcohol publications. My intention has also been to 

examine to what extent the paternalistic information is being used. This is determined simply 

by how frequently paternalistic information is found in the publications.  

 

I chose to analyse five publications that contain alcohol related information and had a clear 

motive. My results show that all five publications use paternalistic methods with the intention 

to change readers, or people in their surroundings, alcoholic behaviour. Though this is quite a 

small essay, I have suggested extended research of the subject – preferably of all 176 

alcoholic publications presented by the Institute of public health care. 
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1 Introduktion 

Jag har valt att undersöka Folkhälsoinstitutet (FHI) i Sverige och hur de behandlar 

alkoholfrågan. Valet av ämne grundar sig kring statlig paternalismen i Sverige, om den 

existerar och i så fall till vilken omfattning den gör det. Sådan paternalism skulle innebära att 

staten vill få medborgarna att prioritera vissa moraliska värderingar framför andra.
1
 Staten är 

alltså i det avseendet inte neutral i värdefrågor. Området att undersöka är alkohol och 

alkoholkonsumtion. Allmänheten informeras om skadeverkningar och mardrömsscenarion. 

Regelverk ligger till grund för en alkoholpolitik i Sverige som kommer till uttryck i form av 

alkoholmonopol och punktskatt.
2
 

 

”Systembolaget finns till av en enda anledning: De 

Alkoholrelaterade problemen blir mindre om alkohol säljs utan 

vinstintresse.”
3
 

 

Det jag vill ta reda på är om FHI i Sverige är paternalistiskt och skapar en normbildning för 

medborgarna. Med avseende på vad jag vill uppnå med uppsatsen kunde jag ha valt en rad 

olika utgångspunkter. Att det blev just alkohol ligger i dess intressanta utveckling som är 

unik: Trots ökad kunskap om farorna dricker människor allt mer alkohol. Även där alkoholen 

inhandlas går det att läsa hur dålig den är för dig
4
. Detta samband kan förefalla orationellt och 

beror bland annat på alkoholmonopolet. En laglig aktion i Sverige som innefattar köp och 

intag av alkohol motarbetas på marknaden, på utbildningsnivå samt inom statlig 

forskningsverksamhet.
 
Att undersöka eventuell förekomst av paternalism på detta område 

tycker jag därför är relevant. 

1.1 Problemformulering 

Vad ska samhället vara till för? Vad är det bästa för medborgarna? Dessa frågor kan tyckas 

vara diskuterbara och omöjliga att ge exakta svar på. Jag tycker dock att de är fullt relevanta 

att diskutera detta i denna undersökning. Ett dilemma föreligger i medborgarnas intresse för 

vad staten bör göra. De flesta människor anser att staten ska förhålla sig autonom mot 

medborgarna. Med det menas att medborgarna ska ha frihet att välja de livsprojekt de själva 

                                                 
1
 Bo Rothstein och Lotta Vahlne Wasterhäll. 2005. s. 60. 

2
 Systembolaget. Om systembolaget. 2013-04-11.  

3
 Ibid.  

4
 Systembolaget. Alkohol och hälsa. 2013-05-13.  
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önskar (autonomiprincipen).
5
 Alltså: En aktion som förhindrar det fria valet är orationellt ur 

rent teologisk aspekt – att det finns ett ”telos”, ett existentiellt mål för individens handling. På 

det praktiska planet innebär det att en specifik mänsklig handling, som är förnuftsgrundad och 

fritt vald, görs med syfte att tillfredsställa ett visst ändamål. Det betyder att varje gång en 

individ väljer att handla görs det med ett ändamål i sikte:
6
 

 

”..så är det ändamål som sökes inte ekvivalent med en subjektiv intention 

eller ett syfte. Ändamålet är tvärtom det av förnuftet identifierade goda – 

det värde, om man så vill – som genom sin attraktionskraft på vår vilja 

”väcker” och ”riktar” vår intention och stimulerar oss att handla.” 

 

Samtidigt menar en majoritet (ur samma grupp människor som vill värna om 

autonomiprincipen) av medborgarna att staten bör stå för vissa kollektiva ideal, och därmed ta 

ställning för vilka livsprojekt som är goda (kommunitära principen).
7
 Dessa 

ställningstaganden skapar ett dilemma för vad staten bör göra. Båda principerna har 

majoritetsstöd hos medborgarna.
8
   

 

Även om det föreligger ett dilemma i medborgarnas intresse för vad staten bör göra innebär 

det inte att området därmed är klarlagt eller ointressant. Inom detta område gäller 

nödvändigtvis inte majoritetsbeslut. Alla människor i Sverige har rätt till fri åsiktsbildning och 

rätt till att följa sina åsikter
9
. Då vissa åsikter har minoritetsstöd ska den offentliga makten 

utövas med respekt för den enskilda människans frihet.
10

 Denna frihet sträcker sig dock inte 

hur långt som helst. Staten ska respektera friheten så länge medborgare A:s fullföljande av 

livsprojekt inte förhindrar medborgare B:s fullföljande av sitt.
11

  Det betyder alltså att vi lever 

i ett pluralistiskt samhälle där staten inte ska ta ställning i värderingsfrågor. Alla svenska 

medborgare ska ges lika rätt att utföra sina livsprojekt då det finns flera olika fullvärdiga sätt 

att leva.
12

 Om det förekommer paternalism inom alkoholområdet i Sverige kan det anses bryta 

mot grundläggande fri- och rättigheter. Det här betyder inte nödvändigtvis att staten, i och 

med aktiv alkoholinformation, är paternalistisk. Om informationen är just information som 

                                                 
5
 Bo Rothstein. 2010 s. 44. 

6
 Lars F Eklund. 1999, s. 13. 

7
 Rothstein och Vahlne Wasterhäll. 2005, s. 39, 44. 

8
 Rothstein. 2010, s. 44. 

9
 SFS 1974:152. Statsskickets grunder. RF I kap. I. Stockholm. Justitiedepartementet L6. 

10
 SFS 1974:152. Statsskickets grunder. RF 2 kap. I. Stockholm. Justitiedepartementet L6. 

11
 Rothstein. 2010 s. 45.  

12
 Olof Petersson. 1989. s. 90-f.  
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innebär att individer kan fatta klokare beslut, kan det betraktas som icke paternalistiskt. På 

grund av detta vill jag undersöka om och i så fall till vilken omfattning paternalism 

förekommer inom alkoholområdet i Sverige.   

1.1.1 Syfte och Frågeställningar 

Syftet är att undersöka om och till vilken omfattning Folkhälsoinstitutet är paternalistiskt som 

i alkoholfrågan tar moralisk ställning för vad som är eftersträvansvärt i livet. Jag har valt ett 

brett angreppssätt med tre underfrågor då syftet kräver det. För att undersöka omfattningen av 

paternalism i en text behöver jag granska såväl innehållet som motivet bakom det. Min 

huvudfrågeställning: Till vilken omfattning förmedlar Folkhälsoinstitutets publikationer 

paternalistisk information? För att ta reda på det vill jag svara på följande underfrågor:     

 

Hur presenterar FHI forskningen? 

Vad har FHI för mål med publikationen? 

Till vilken omfattning är publikationen paternalistisk? 
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2 Historisk bakgrund 

Den svenska alkoholstaten var som starkast under åren 1955 - 1985. Därefter har den 

urholkats. Perioden kännetecknades genom en central styrning av alkoholkonsumtionen -

staten kontrollerar vinstintressena och prissättningen. Dessa traditionella styrinstrument har 

successivt försvagats. I enlighet med EU:s lag om varors fria rörlighet har Sverige tvingats 

liberalisera sin alkoholpolitik. Det har lett till en gradvis slopning av gränser för skattefri 

införsel av alkohol.
13

 På grund av alkoholens fria rörlighet i EU har nya metoder utvecklats i 

Sverige för att kontrollera och minska alkoholkonsumtionen. Främst har detta skett genom att 

staten förmedlar kunskap om riskerna med alkohol till medborgarna, för att på det sättet 

påverka ett beteende.
14

Eftersom målet med folkhälsoinstitutet är att minska 

alkoholkonsumtionen är dess forskning ej att betrakta som objektiv.
15 

 

2.1 Styrinstrument för alkoholkonsumtion 

I Sverige är det Folkhälsoinstitutet som ska försöka styra alkoholkonsumtionen. Deras 

möjligheter har försvagats då alkoholmonopolet numera är marknadsanpassat. Detta betyder 

dock inte att alkoholkonsumtionen minskat, tvärtom: Samtidigt som statens styrinstrument för 

alkoholkonsumtion försvagats har tillgången till alkohol ökat. Antalet systembutiker har ökat 

de senaste åren. Fler än hundra butiker har tillkommit de senaste trettio åren. Ett resultat av 

statens förlorade kontroll över alkoholmarknaden är marknadsanpassningen av 

Systembolaget. Numera är det ett bolag som övervakas av konkurrensverket, som rapporterar 

direkt till Europeiska kommissionen. För att tillfredsställa EU:s regler om konkurrens har 

Systembolag skapat en kvasi - marknad. Detta har t ex lett till att monopolet på import, export 

och partihandel med Vin & Sprit har avskaffats (1995). Det enda som idag skiljer Vin & sprit 

från andra företag är det statliga ägandet.
16

 

 

Det nya tillvägagångssättet för att styra alkoholkonsumtion har kommit att kallas för liberal 

styrning: staten försöker styra individer genom information som ska påverka individen att 

agera rationellt. Staten tar hjälp av experter för att förmedla en ständig ström av kunskap som 

individen överlåts att tolka. Dessa nya metoder började ta form redan 1977 genom den 

alkoholpolitiska propositionen som tillkom det året. Socialstyrelsen blev då tillsynsmyndighet 

                                                 
13

 Kajsa Billinger och Lena Hubner, 2009, s. 23. 
14

 Rothstein och Vahlne Wasterhäll, 2005, s. 134-f. 
15

 Folkhälsoinstitutet. Vårt uppdrag. 2013-02-03. 
16

 Rothstein och Vahlne Wasterhäll, 2005, 139-f. 
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i alkoholfrågor. När folkhälsoaspektens informationsstyrning fick genomslag bildades 

Folkhälsoinstitutet. Sammanfattat innebar detta att staten förlorat, eller höll på att förlora, 

flera av de viktigaste styrinstrumenten för alkoholkonsumtion. Förändringen krävde en annan 

politik. Rothstein kallar denna: "att styra genom att påverka attityder". Folkhälsoinstitutet var 

den drivande kraften i statens informationsstyrning. De skulle bedriva en "riktad 

kunskapsförmedling, allmän information och opinionsbildning samt ge stöd till förebyggande 

projekt" (Prop. 1998/99:134, s. 38). Således är de nya metoderna för statlig kontroll över 

marknaden ett resultat av marknadsanpassad alkoholpolitik i Sverige. Eftersom staten inte vill 

förlora kontrollen över alkoholkonsumtionen helt försöker de påverka information och 

kunskap, snarare än som tidigare priser och utbud.
 17

 

2.1.1 FHI som styrinstrument för alkoholpolitiken 

Anledningen till Folkhälsoinstitutets existens beskriver de själva som ett politiskt uppdrag. 

Deras mål med verksamheten är att prioritera jämlik hälsa, både inrikes och utrikes.  Hälsan 

ska vara jämt fördelad oberoende av faktorer som t.ex. kön, socioekonomi, 

funktionsnedsättning och ålder. På FHI: s hemsida går det att läsa om deras uppdrag:
18

 

 

”Våra tre huvuduppgifter är att vara ett nationellt kunskapscentrum för 

effektiva metoder och strategier, att följa upp och utvärdera 

folkhälsopolitiken, samt att utöva tillsyn inom alkohol- och 

tobaksområdet samt hälsofarliga varor.” 

 

För att lyckas med uppdraget arbetar FHI med uppföljning, utvärdering och statistik. Rent 

praktiskt fungerar ledorden som en cirkel och ligger till grund för varandra. Utvärdering görs i 

form av t.ex. forskning inom ett område. Härifrån hämtas statistiken som sedan ligger till 

grund för eventuell uppföljning. Detta arbete är inte nationellt exkluderande utan sker även 

utomlands. FHI deltar i EU:s hälsoprogram och lämnar årlig statistik om alkohol i Sverige till 

EU samt WHO.
19

  

                                                 
17

 Ibid. s. 142-146. 
18

 Folkhälsoinstitutet. Vårt uppdrag. 2013-02-03. 
19

 Folkhälsoinstitutet. Vårt uppdrag. 2013-02-03. 
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3 Teori 

I detta kapitel presenteras en analytisk förklaring av paternalism; vad paternalism innebär 

samt olika former av paternalism. Slutligen kopplar jag samman paternalism med alkohol för 

att förklara när paternalism föreligger vid information om alkohol.  

3.1 Vad är paternalism 

Paternalism är i grund och botten ett instrument som används för att styra individers beteende. 

Paternalism innebär mera precist att staten vill få medborgarna att prioritera vissa moraliska 

värderingar framför andra.
20

 Paternalism existerar inte bara på olika arenor utan även i olika 

former. Det är därför viktigt att förstå vilken typ av paternalism det rör sig om. På ett specifikt 

område kan dessa former ha motsatt innebörd och måste tydas innan vi med säkerhet vet 

vilken typ det rör sig om (se nedan). Redogörelsen är viktig för att jag ska kunna analysera 

resultatet och komma fram till en slutsats. De exempel jag förklarar paternalism med kan 

översättas till alkoholområdet. Jag har valt enkla exempel för tydlighetens skull.  

 

Hård kontra mjuk paternalism: Mjuk paternalism innebär att de enda tillfällena en stat är 

berättigad att ingripa är för att klargöra om en person är medveten om risker. Ett exempel är 

då en man ska dricka ett glas med gift. Mjuk paternalism har ambitionen att medvetandegöra 

personen om riskerna. För att ta ett annat exempel: Om en person t.ex. föredrar säkerhet 

framför bekvämlighet är det okej att tvinga den personen att använda säkerhetsbälte. Om en 

person däremot är medveten om riskerna men väljer att inte använda säkerhetsbälte så går det 

inte att tvinga honom/henne. Om en person, trots riskmedvetenhet, väljer att fortsätta kan 

staten inte stoppa honom. Hård paternalism innebär att det, under vissa förutsättningar, är okej 

för staten att stoppa personen från att dricka giftet, trots att han/hon känner till riskerna. Staten 

är berättigad att förhindra risk för skada. Riskmedvetenheten hos individen är irrelevant.
21

 

 

Mjuk och hård paternalism beskrivs ibland som svag kontra stark paternalism. Svag 

paternalism har samma innebörd som mjuk paternalism (se ovan). Det finns dock vissa 

skillnader mellan stark och hård paternalism: Stark paternalism utgår från att människor gör 

misstag och kan vara förvirrade angående deras syfte med en aktivitet. Därför är det legitimt 

att ingripa för att begränsa deras aktiviteter. Om en person föredrar vind i håret under 

                                                 
20

 Rothstein och Vahlne Wasterhäll. 2005. s. 60. 
21

 Feinberg. 1986. s. 9. 
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motorcykelfärder före hjälm är det legitimt att tvinga dem bära hjälm. Detta p.g.a. att 

personens syfte är irrationellt. Stark paternalism kan däremot inte ingripa om en persons 

känner till alla fakta och har en passion för aktiviteten. Exempelvis är det legitimt att ingripa 

om en person som bestiger Mount Everest tror att det är enkelt och helt ofarligt (fakta = 

felaktig). Det är dock inte okej att ingripa om personen bestiger Mount Everest, riskmedveten, 

för att han tycker det är viktigt med spontanitet (vad han värdesätter i livet). Det är rationellt 

att tvinga en individ att bära hjälm vid motorcykelfärder då hjälmen inte hindrar aktiviteten. 

Däremot är det inte rationellt att hindra en individs önskan att bestiga Mount Everest.
22

  

 

All form av paternalism (mjuk, hård, svag, stark) kan delas in i ytterligare former: Direkt 

kontra indirekt paternalism Inom direkt paternalism är värdet av ingripande lika stort som 

värdet av skydd. För indirekt paternalism är värdet av ingripande större än värdet av skydd. 

Indirekt paternalism innebär, för att ge ett exempel, att de människor som tillverkar cigaretter 

straffas (genom exempelvis cigarettförbud) p.g.a. att andra personer röker. De behöver inte 

själva vara rökare. Detta kan inträffa även om rökarna erhåller den nödvändiga informationen 

om skador med rökning. Direkt paternalism innebär istället att ingripandet drabbar utövarna 

lika mycket som tillverkarna. De senare inskränks i likhet med rökarnas skydd. För att ta ett 

exempel: Punktskatt införs på cigarettförsäljning vilket innebär att tillverkarna drabbas då 

cigarettpriserna höjs och utövarna skyddas då det ökade priset minskar deras konsumtion av 

cigaretter och därmed rökning. En viktig detalj är dock att exemplet inte kan appliceras på 

vilket område som helst. Samtidigt måste appliceringen undersökas noggrant. Att fabrikörer 

förorenar luften, och utövarna (de som andas) tar skada av luften, är inte samma sak. De har 

inget val; de måste andas för att överleva.
23

  

3.2 Paternalism och alkohol 

Det är inte hälsosamt att dricka alkohol. Det betyder dock inte att alla människor påverkas 

likadant av samma alkoholintag. Ur medicinska aspekter förklaras att alkohol inte är 

detsamma för olika individer. En del tål stora mängder alkohol innan kroppen sänder ut 

varningssignaler till hjärnan. De känner ofta välbehag av att dricka alkohol. Andra människor 

blir trötta fort av alkohol, och upplever baksmällans symptom starkt dagen efter. De lär sig i 

regel handskas mer försiktigt med sprit och riskerar i mindre omfattning att bli 

                                                 
22

 Franklin m.fl. 2007. s 26. 
23

 Feinberg. 1986. s. 9. 
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alkoholberoende.
24

 Som jag nämnt tidigare är paternalism ett instrument för att styra 

individers beteenden.
25

 Då individer påverkas olika av alkoholkonsumtion är det därför 

paternalistiskt att påverka alkoholbeteendet på ett nationellt plan.   

3.3 Analysverktyg 

Det finns två olika grundprinciper som staten kan och vissa fall ska följa. Dessa båda 

existerar i konflikt med varandra i Sverige och avgör om paternalism existerar på statlig nivå 

samt i vilken omfattning.
26

 Utifrån dessa principer kritiserar och granskar jag FHI. Jag 

kommer att undersöka verksamheten med hjälp av mitt analysverktyg och besvarar i 

”resultat” de frågor som finns beskrivna i ”Syfte och frågeställning”. Jag presenterar även 

en sammanfattande modell i resultatdelen som kan avgöra när FHI, i de publikationer jag 

valt, arbetar efter den autonoma eller kommunitära principen, samt till vilken omfattning.      

3.3.1 Kommunitär princip 

Kommunitärprincipen innebär att staten i sitt handlande gentemot medborgare tar ställning 

för vad som är eftersträvansvärda livsprojekt. Statens skyldighet är att hävda vissa 

värderingar, och därmed sätt att leva, är bättre än andra. Ett konkret medel är att ge bidrag åt 

organisationer som staten anser står för och förbättrar dessa eftersträvansvärda livsprojekt. 

Det kan t ex vara nykterhet, fred, jämställdhet, hälsosam föda.
27

 

 

Ett empiriskt problem med den kommunitära ståndpunkten är att den inte tar hänsyn till att 

medborgarna i en stat kan vara, och i Sverige alltmera är, präglade av olika sociala 

tillhörigheter. Ståndpunkten kan alltså vara oförmögen att på ett skäligt sätt hantera mångfald 

hos många individer. Sverige som exempel omfattar grupper av olika etnicitet, religion och 

sociala klasser. Företrädarna för autonomiprincipen menar därför att staten bör skilja den 

sociala och kulturella tillhörigheter från politisk ordning. Staten ska inte använda sitt politiska 

inflytande för att premiera de idéer och livsprojekt de anser mer värda.
28

 Ett kriterium för att 

en stat eller institution är helt kommunitär är således oförmågan att ta hänsyn till och hantera 

mångfald hos individer.  

 

                                                 
24

 Ulwan Mosander. 1993. s. 6. 
25

 Rothstein och Vahlne Wasterhäll. 2005. s. 60. 
26

 Se kapitel 2.1. Styrinstrument för alkoholkonsumtion. 
27

 Rothstein och Vahlne Wasterhäll. 2005. s. 44. 
28

 Ibid. s. 50. 
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Exempel på hur en stat kan söka påverka medborgarna för vad som är eftersträvansvärda 

livsprojekt är genom information, bidrag eller sanktioner. Om staten anser att medborgare gör 

dåliga val eller tar skadliga beslut försöker den styra beteendet i ”rätt riktning”. Genom att ge 

bidrag till organisationer som, enligt staten, står för goda värderingar (exempelvis nykterhet) 

så kan det budskapet spridas.
29

 En stat kan använda sig av information riktad mot individer 

som inte har tillräckligt med kunskaper om vad ett val har för konsekvenser. Detta gäller även 

då individen känner till konsekvenserna men tycker upplevelsen är värd risken.
30

 Om staten 

anser att valet är mindre klokt (t ex valet att konsumera alkohol) kan de införa sanktioner mot 

den typen av livsprojekt, exempelvis genom punktskatt.
31

   

3.3.2 Autonomiprincipen 

Autonomiprincipen (principen om statens neutralitet) står i motsats till den kommunitära 

principen och innebär att staten ska låta medborgare fullfölja sina livsprojekt, vilka de än nu 

är. Staten ska vara neutral i förhållande till valet av livsprojekt. En person kan vara lika 

övertygad i en moralfråga som sin kommunitära antagonist. Skillnaden gäller inte vad en 

person tycker i moralfrågor utan snarare var gränsen går för statens tvångsmakt gentemot 

medborgarna i dessa frågor. Värderingar och normer kan existera i ett autonomt samhälle, 

men skall endast styra det politiska området, inte religiösa, sociala, moraliska osv.
32

De 

politiska institutionerna ska inte stå för någon särskild moralisk värdering eller hur människor 

ska leva sina liv. De ska endast ge medborgare förutsättningar (lika möjligheter) att själva 

välja det som av den enskilda individen uppfattar som korrekt livsstil. Vi bör konstruera våra 

politiska institutioner så att de accepteras av medborgarna, trots att dessa inbördes har olika 

syn på vad som är moraliskt det rätta sättet att leva. Staten måste skapa ett samhälle där det är 

möjligt att för medborgarna att autonomt ta ställning i värde och moralfrågor, och på det sättet 

själva välja livsprojekt.
33

  

 

Autonomi kan sammanfattas som individer med ändamålet att nå individuella mål. Termen 

kan också förklaras genom en social kontraktsteori: Individens företräde och hans/hennes 

rättigheter försvaras i förhållande till samhället.  Teorier som förklarar autonomi tillskriver 

individer rättigheter men inte deras skyldigheter eller gemenskap med samma status. 

                                                 
29

 Rothstein. 2010. s. 50.  
30

 Richard J Arnesson. 1990. s. 449.  
31

 SFS 1994:1564. Lag om alkoholskatt. Stockholm. Finansdepartementet.  
32

 Rothstein och Vahlne Wasterhäll. 2005. s. 44, 51. 
33

 Ibid. 2005. s. 52-f. 
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Individers skyldighet att tillhöra ett samhälle och lyda dess myndigheter måste ske genom vårt 

samtycke eller genom att det är till vår fördel. Det viktiga i samhället är att politisk auktoritet 

ska rättfärdigas utifrån individuella rättigheter. Charles Taylor kallar detta för ”rättigheternas 

företräde”.
34

 

 

Vad som räknas till individens rättighet, och som ska skyddas enligt de autonoma 

förespråkarna, är först och främst liv. Kroppens integritet och frihet skyddas mot ofredande 

eftersom de har en speciell moralisk status. Så gäller för alla levande varelser. Det som skiljer 

oss från djuren är vår egenskap att uttrycka övertygelser och utöva vår religiösa eller 

moraliska tro. Rättigheternas företräda ska skydda dessa specifikt mänskliga egenskaper. 

Därutöver ska vi inte bara erkänna människor dessa rättigheter, d v s. inte inkräkta på eller 

förhindra utövandet av individers egenskaper, vi borde även i vissa fall hjälpa och stödja deras 

utveckling (av förmågorna).
35

 

 

En ståndpunkt som försvarar individens rättighet för specifikt mänskliga egenskaper blir 

inkonsekvent om dessa samtidigt förnekas. En sådan rättighet kan exempelvis vara rätten till 

övertygelse (religion, politik, moral) eller att fritt välja livsstil. Alla val bör vara lika giltiga. 

Denna syn som gör valfriheten absolut upphöjer förmågan att fritt välja egenskaper. Det blir 

först en möjlighet då vi blir förmögna att göra dessa val. Individen måste bli självmedveten 

och autonom där hon själv kan välja, inte påverkas av fruktan, okunnighet, eller samhälle som 

påverkar oss och säger vad vi ska göra.
36

 

 

Människor behöver andra för att utveckla dessa egenskaper. Endast en socialisering med 

andra gör det möjligt. En sådan kan t ex vara uppfostran med andra barn, vuxna förhållanden i 

form av vänskap, partner eller barn. Detta har dock inget att göra med skyldighet gentemot en 

politisk auktoritet. Vi kan ha skyldighet till våra föräldrar. Men dessa är plikter grundade på 

tacksamhet. De skiljer sig från politiska plikter på följande sätt: När vi är beredda att lämna 

våra föräldrar och överge plikterna, då har de ingen betydelse för vår fortsatta utveckling. På 

samma sätt skapas alla skyldigheter till andra vuxna genom kontrakt (äktenskap, förhållande, 

vänskap). Det finns ingen naturlig skyldighet som människor ska tillhöra. Individen kan 

                                                 
34

 Emil Uddhammar. 1993. s. 59-f, 64. 
35

 Ibid. 1993. s. 66-f. 
36

 Ibid. 1993. s. 70. 
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därför i beskrivna sociala sammanslutningar själv bestämma vad som är giltigt utan att 

rättigheternas företräde hotas.
37

 

3.3.3 Paternalism i förhållande till autonomiprincip och kommunitär 

princip 

För att förstå paternalismens samband med autonomiprincipen och den kommunitära 

principen jämför jag mitt analysverktyg med den teoretiska texten om paternalism. Rothstein 

beskriver den kommunitära principen på följande vis: 

 

”Det andra motsatta idealet är att staten (i praktiken majoriteten 

av medborgarna) i sitt handlande gentemot medborgarna bör stå 

för vissa kollektiva moraliska principer och därmed ta ställning till 

vad som är eftersträvansvärda livsprojekt, det vill säga inte vara 

neutral i värdefrågor.”
38

 

 

Jag har tidigare förklarat att paternalism i grund och botten är ett instrument som används för 

att styra individers beteende. Det som arbetet fokuserar på är när ett sådant instrument 

ändvänds på statlig nivå. Sådan paternalism innebär att staten vill få medborgarna att 

prioritera vissa moraliska värderingar framför andra.
39

 Genom att jämföra Rothsteins 

beskrivning ovan med densammes beskrivning av paternalism ser vi att det är samma sak. 

Den kommunitära principen bestämmer när det förekommer paternalism på statlig nivå. Jag 

har tidigare beskrivit att autonomiprincipen är den kommunitära principens motsats.
40

 Det 

innebär att om en stat agerar utefter autonomiprincipens regler så är det agerandet inte 

paternalistiskt.  

 

Tabellen
41

 nedan förklarar när Folkhälsoinstitutet agerar utifrån den kommunitära principen 

och autonomiprincipen. I spalten om kommunitär princip sammanfattas punkter där 

kommunitär princip premieras. I spalten om autonomiprincipen sammanfattas punkter där 

autonomiprincipen premieras. Jag återkommer till tabellen i mitt resultatkapitel. 

                                                 
37

 Ibid 1993. s. 78-f. 
38

 Rothstein. 2010. s. 49. 
39

 Rothstein och Vahlne Wasterhäll. 2005. s. 60. 
40

 Se kapitel 3.3.2. Autonomiprincipen.  
41

 Tabell 1. Verktyg för att analysera det insamlade materialet..  
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3.3.4 Tabell 1. Verktyg för att analysera det insamlade materialet 

FHI premierar kommunitär princip: FHI premierar autonomiprincipen: 

Tar ej hänsyn till mångfald hos individer Tar ej ställning för moraliska värderingar 

Värderar idéer eller livsprojekt Tar ej ställning för sociala värderingar 

Tar ställning till ett speciellt sätt att leva 

genom information 

Individer ges lika förutsättningar att välja 

livsstil 

Tar ställning till ett speciellt sätt att leva 

genom att försöka styra beteenden 

Kroppens integritet och frihet skyddas 
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4 Metod 

Som metodteknik använder jag mig av kvalitativ textanalys. Det innebär noggrann läsning av 

textens delar, helhet samt kontexten. Det finns flera anledningar till mitt val av metod. Först 

och främst är helheten för mig något annat än summan av delarna. Vissa avsnitt i texten är 

viktigare än andra (se ”Avgränsningar och urval” nedan). Ett annat skäl till val av metod är att 

det jag vill hitta i texten kan ligga dolt under ytan och endast hittas vid intensiv läsning. Vid 

analysen använder jag ett analysverktyg utifrån den autonoma och kommunitära principen. 

Med dessa analyserar jag om paternalism präglar Folkhälsoinstitutet i alkoholfrågan.
 
Vid 

användandet av kvalitativ textanalys är det viktigt att läsa läsa aktivt, ställa frågor till texten 

och se om dessa kan besvaras. På grund av detta läser jag texterna flera gånger och på olika 

sätt – fort, översiktligt, långsamt och/eller fundersamt.
42

 För min del handlar det om att ställa 

frågor som möjliggör upptäckandet av paternalistiska tillvägagångssätt i texten.  

 

Det finns olika typer av kvalitativa textanalyser. Jag har valt att använda en systematiserande 

undersökningsmetod som syftar till att klassificera innehållet i texterna. Det betyder att 

textens, eller delar av textens, tankeinnehåll placeras under lämplig sammanfattande rubrik.
 43

 

För min undersökning ser dessa klassificeringen (sammanfattande rubriker) ut på följande 

sätt: 

 

FHI premierar kommunitär princip 

FHI premierar autonomiprincipen 

 

Om texten premierar den kommunitära principen så föreligger paternalism. Om texten 

premierar autonomiprincipen så möjliggör den individens frihet och möjlighet att fatta 

självständiga beslut.
 
 De frågor som möjliggör upptäckandet av paternalism är desamma som 

punkterna i mitt analysverktyg.
 44

 Klassificerande analyser använder sig oftast av analytiska 

redskap, t ex idealtyper och klassindelningar. Jag har valt att använda klassindelningar som 

redskap. På grund av detta har jag skapat ett analysverktyg
45

 (som är ett måste för en sådan 

analys) som fångar in väsentliga aspekter av det jag vill undersöka. Analysverktyget används 

sedan som styrinstrument för studien. Klassindelningen av publikationerna jag undersöker 

                                                 
42

 Peter Esaiasson m.fl. 2012. s. 210. 
43

 Ibid. s. 210.  
44

 Se tabell 1.0.  
45

 Ibid.  
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gäller organisationsformen hos Folkhälsoinstitutet – Är den paternalistisk?
46

 Utifrån resultaten 

i min studie kan jag inte dra generella slutsatser utan endast indicier. Jag återkommer till detta 

i kapitel Avgränsningar och urval.  

4.1 Material 

Litteraturen som undersöks är publikationer riktade till svenska medborgare som finns på 

Folkhälsoinstitutets hemsida. Rent praktiskt använder jag påståenden som är en 

sammanfattning av mitt analysverktyg.
47

 För att visa omfattningen av paternalism i 

publikationerna markerar jag varje gång publikationerna uppfyller dessa påståenden 

(premierar den autonom eller kommunitära principen). Det finns idag inga publicerade 

publikationer på statlig nivå angående ett alternativ till information om alkoholkonsumtion
48

, 

att t.ex. anpassa den efter olika målgrupper. Om information angående alkohol är likriktad 

mot invånarna så föreligger det ett mönster. Om detta mönster är paternalistiskt eller ej beror 

på innehållet (vilket undersöks i resultatkapitlet). För att alkoholinformationen på 

Folkhälsoinstitutets hemsida inte ska vara paternalistisk krävs den kommunitära principen inte 

premieras. Allmänheten ska göras riskmedveten utan att tyngas av krav och förpliktelser som 

förhindrar det fria valet. Publikationerna ska ta hänsyn till att individer reagerar olika på 

alkoholintag. Informationen ska vara just information och den ska uppmuntra självständiga 

val.
49

  

 

Det som jag undersöker är Folkhälsoinstitutet med fokus på deras alkoholinformation. I deras 

databas ”Alkoholutveckling i siffror” presenteras statistik i siffror från t ex Systembolaget, 

Vägverket, Brottsförebyggande rådet och Folkhälsoinstitutet. Dessa institutioner är alla 

statliga organ. Jag kommer granska FHI utifrån deras information som presenteras för 

allmänheten. Allmänheten kan anta påverkas endast av den informationen som finns 

tillgänglig för dem. Även om grundläggande forskning går att, som privatperson, begära utgår 

jag från att de flesta inte gör det. Rent praktiskt kommer jag därför granska alkoholrelaterade 

publikationerna som FHI presenterar på sin hemsida. För tillfället (2013-06-04) finns det 176 

alkoholrelaterade publikationer från FHI. Rubriksättningen i resultatdelen överensstämmer 

med namnen på publikationerna. Underrubrikerna överensstämmer mina frågeställningar 

eftersom det är vad jag vill undersöka. Avslutningsvis granskas de utifrån autonomiprincipen 

                                                 
46

 Peter Esaiasson m.fl. 2012. s. 136-f, 211.  
47

 Se kapitel: ”Tabell som analysverktyg”.  
48

 Folkhälsoinstitutet. Publikationer per område. 2013-04-10. 
49

 Se kapitel 3.3.2. Autonomiprincipen. 
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och den kommunitära principen. Publikationerna länkas i sin fulla skala under kapitlet 

”Källor”. Mina frågeställningar och således det som undersöks i publikationerna: 

 

Hur presenterar FHI forskningen? 

Vad har FHI för mål med publikationen? 

Till vilken omfattning är publikationen paternalistisk? 

4.1.1 Avgränsningar och urval 

För att minimera storleken på min studie väljer jag att granska fem stycken publikationer.
50

 

Jag väljer denna avgränsning då en större undersökning genererar ett överflödigt 

resultatkapitel. Eventuella slutsatser i uppsatsen ska, på grund av det begränsade materialet, 

därför ses som indicier. För tillfället (2013-06-04) finns det 176 alkoholrelaterade 

publikationer på Folkhälsoinstitutets hemsida. Dessa varierar mycket i omfattning, storlek och 

typ. Jag har valt fem publikationer som är relevanta att granska för min studie då de har 

egenskaper som överensstämmer med mina frågeställningar och kan därmed ligga till grund 

för att besvara uppsatsens huvudfrågeställning: De presenterar alkoholinformation för 

befolkningen. Publikationerna innehåller även minst ett alkoholrelaterat motiv. Utifrån dessa 

premisser kan jag undersöka till vilken omfattning publikationerna är paternalistiska. 

 

Jag har valt publikationer som påverkar människors alkoholkonsumtion och/eller 

uppfattningar om alkohol på två olika sätt: 1. Publikationerna riktar s ig till människor direkt 

för att påverka deras egen alkoholuppfattning och/eller konsumtion (direkt påverkan). 2. 

Publikationerna riktar sig till människor som i sin tur kan informera eller påverka andra 

angående deras alkoholuppfattning och/eller konsumtion (indirekt påverkan). Publikation 1 

och 3 arbetar med direkt påverkan. Publikation 4 och 5 arbetar med indirekt påverkan.  

4.1.2 Materialdiskussion  

Jag ser validitetsproblem med min studie då avståndet är långt mellan den teoretiska 

definitionen (paternalism, autonom och kommunitär princip) och den operantionella 

indikatorn (Folkhälsoinstitutets alkoholpublikationer). Det stora avståndet kräver mycket 

tolkningar från min sida. Problemet hade varit mindre om avståndet varit mindre: Att 

exempelvis analysera svensk alkoholkonsumtion utifrån FHIs alkoholpublikationer.   

 

                                                 
50

 Folkhälsoinstitutet. Publikationer per område. 2013-04-10. 
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Det finns även vissa validitetsrisker med det tillvägagångssätt jag valt. Ett problem med 

metoden handlar om tolkning av texten: Att begripa vad en text handlar om i förhållande till 

den fråga som ställs. Även om jag lyckas väl med detta betyder inte det att metoden är 

problemfri. Det är inte säkert att textens (publikationens) författare har en uppfattning om det 

undersökta ämnet. Detta gäller framför allt om forskaren ställer en fråga som textens 

författare aldrig reflekterat över.
51

 För min studie är ämnet paternalism och författaren är 

den/de som skrivit text i publikationen. Det är omöjligt för mig att veta om författaren har en 

genomtänkt uppfattning om paternalism eller inte. För att lösa detta tolkningsdilemma skulle 

jag behöva ställa en direkt fråga till författaren. En mindre väl genomtänkt formulering av 

författaren kan därför resultera i att jag tolkar ett textavsnitt som paternalistiskt.  

 

Validiteten i en tolkning av text är problematisk även utifrån ett forskarperspektiv. Jag som 

ska tolka materialet påverkas mycket av tidigare erfarenheter och åsikter. För att resultaten, 

trots detta, ska bli reliabla krävs det att jag arbetar med probleminsikt.
52

  

 

 

                                                 
51

 Peter Esaiasson m.fl. 2012. s. 221. 
52

 Peter Esaiasson m.fl. 2012. s. 222. 
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5 Resultatredovisning 

I detta kapitel kommer Jag presentera de granskade forskningspresentationerna var för sig 

och avslutningsvis jämföra dem med varandra. I underrubrikerna till studierna utgår jag från 

mina frågeställningar. För att analysera publikationerna använder jag min analysmodell: 

5.1 Tabell 1. Verktyg för att analysera det insamlade materialet 

FHI premierar kommunitär princip: FHI premierar autonomiprincipen: 

Tar ej hänsyn till mångfald hos individer Tar ej ställning för moraliska värderingar 

Värderar idéer eller livsprojekt Tar ej ställning för sociala värderingar 

Tar ställning till ett speciellt sätt att leva 

genom information 

Individer ges lika förutsättningar att välja 

livsstil 

Tar ställning till ett speciellt sätt att leva 

genom att försöka styra ett beteende 

Kroppens integritet och frihet skyddas 

 

Rent praktiskt jämför jag publikationerna med punkterna i tabellen ovan och markerar när, på 

vilket sätt och hur många gånger de överensstämmer. I materialanalysen sammanställer jag ett 

värde på hur många gånger principerna premieras i publikationen.  

5.2 Publikation 1: ”Ett nytt sätt att förebygga alkoholproblem” 

Publikationen består av lite text och mycket bilder. Sådana publikationer tar vi bland annat del 

av på systembolaget, andra statliga institutioner eller på arbetsplatser. Tanken är att bl.a. 

arbetsplatser kan köpa just den här publikationen för 50: -. Det exemplet jag valt att granska 

är en publikation från 2011 som är fyra sidor lång och behandlar arbetslivsrelaterad 

alkoholproblematik. Den riktar sig till ledare inom arbetslivet. 

5.2.1 Hur presenterar FHI forskningen?  

Publikationen är en modell för minskat alkoholkonsumtion i samband med arbete. Tanken är 

att den ska kunna appliceras på flera olika arbetsplatser, vilket gör den generell i sina tips om 

tillvägagångssätt osv. Det som undersöks i forskningsunderlaget är olika typer av 

alkoholkonsumtion samt vilka hälsotillstånd de skapar. Fyra olika konsumtionsnivåer skapar 

tre olika tillstånd av hälsoproblem. Inga exakta siffror presenteras. För att få reda på vilka 

instrument som använts för mätningar måste forskningsrapporten beställas. Den finns inte 
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tillgänglig på Folkhälsoinstitutets hemsida. Riskerna med alkoholkonsumtion för arbetsplatser 

(intaget behöver inte ske på arbetsplatsen) ser ut på följande sätt:
53

  

5.2.2 Tabell 2. Risker med alkoholkonsumtion 

0 till måttlig konsumtion Riskbruk Missbruk och beroende 

Inga problem Begynnande problem Påtagliga problem 

 

Utifrån denna tabell förklaras sedan att det finns goda motiv för arbetsgivare att tidigt 

upptäcka och åtgärda alkoholproblem. De riskerna som finns med ökad alkoholkonsumtion 

(riskbruk) i relation till arbetsplatser är ökad ohälsa, sjukfrånvaro, felhantering och olycksrisk. 

Om riskbruk inte åtgärdas kan det leda till missbruk och beroende.   

 

Publikationen är lättläst och färgglad. De stycken som finns är mycket korta vilket minimerar 

mängden information läsaren tar del av. Även om den bygger på forskning är det mest tips 

och handlingsstrategier i informationen. Det är en intresseväckande introduktion inom 

området. Häftet avslutas nämligen med rubriken: ”Hur går jag vidare?”. Under rubriken tar 

läsaren del av följande punkter:  

 

 Bedömer du att det är av betydelse för din arbetsplats att upptäcka och åtgärda 

alkoholproblem i ett tidigt skede?  

 Vill du veta mer om bakgrunden till Riksbruksmodellen och hur du kan implementera 

den på din arbetsplats?  

 

Om läsaren blir intresserad av någon eller båda frågeställningarna uppmanas hen ta kontakt 

med sin företagshälsovård. Innan ovanstående slutmotivering får läsaren ta del av andra 

områden. De är, uppifrån och ner: ”Modellens fokus”, ”Motiven för arbetslivet”, ”Hur går det 

till?”, ”Modellen är enkel”, ”Kunskapsläget” och slutligen ”Hur går jag vidare?”.  

5.2.3 Vad har FHI för mål med publikationen?  

Publikationen, som är en modell, ska ligga till grund för upptäckandet och åtgärdandet av 

alkoholproblematik på arbetsplatsen. De som kommer arbeta med modellen på arbetsplatsen 

är företagshälsan. Målet är att informationen ska implementeras på så många arbetsplatser 

som möjligt runt om i landet. För att underlätta detta beskrivs även för arbetsgivarna hur de 

                                                 
53

 Publikation 1. s. 2. 
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kan installera modellen smärtfritt. För att inte peka ut de som dricker mycket alkohol kan 

metoden genomföras i samband med att andra livsstilsfrågor diskuteras (t ex hälsa, träning, 

droger osv.) då värderingen av livsprojekt inte blir lika stark.   

5.2.4 Till vilken omfattning är publikationen paternalistisk? 

I sin presentation visar publikationen lite hänsyn till mångfald hos individer.
54

 Därmed 

premieras den kommunitära principen. Huvudområdet för användning är arbetsplatser och 

informationen är generell. FHI kan omöjligen veta vilka individer som är anställda på 

arbetsplatserna och någon hänsyn till detta tas inte. Publikationen premierar även 

autonomiprincipen i sin presentation. Om vi antar att informationen som presenteras är 

korrekt så blir individer som läser publikationen likvärdigt riskmedvetna. Detta ger dem lika 

förutsättningar att välja livsstil. Om individer väljer en livsstil som innefattar 

alkoholkonsumtion så gör dem det med en förståelse över vilka problem det skapar. Detta 

presenteras i tabellformat.
55

 Det faktum att publikationen är lättläst ökar chanserna för att fler 

individer tar del av informationen. Målen med publikationen är att den ska implementeras på 

så många arbetsplatser som möjligt i Sverige och att den ska ligga till grund för upptäckandet 

och åtgärdandet av alkoholproblem.
56

 Det eventuella åtgärdandet av alkoholkonsumtion på 

arbetsplatsen strider mot autonomiprincipen. Om vi förutsätter att arbetstagare tar del av 

informationen för att sedan välja självständiga beslut ska de inte straffas för dem. Om 

arbetsgivare åtgärdar alkoholkonsumtion i ett tidigt skede begränsas de anställdas frihet att 

välja livsprojekt. Här premieras alltså den kommunitära principen. 

 

Kommunitär princip premieras antal gånger: 2 

Autonom princip premieras antal gånger: 1 

5.3 Publikation 2: ”Tonårsparlören 2011” 

Publikationen är ett 122 sidor långt informationshäfte som framför allt riktar sig till 

tonårsföräldrar. I introduktionen beskriver Folkhälsoinstitutet föräldrars betydelse för 

tonåringars alkoholvanor. Innehållsförteckningen förklarar att häftet består av två delar: 

Första benämns som ”Tips”. Här förklaras bl. a. hur föräldrar kan prata om alkohol med sina 
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barn och hur de ska agera i alkoholrelaterade frågor som berör deras barn.  Den andra delen 

benämns som ”Fakta”. Informationen rör tonåringar och hur de hanterar alkohol.  

5.3.1 Hur presenterar FHI forskningen?  

Första delen i häftet är som jag nämnde i ovanstående stycke en samling tips till föräldrar hur 

de kan agera kring alkoholfrågor som rör deras barn (i tonåren). Varje kapitel i del ett inleds 

med en problemformulering kring ett alkoholrelaterat område. Det avslutas med tips på hur 

detta problem kan hanteras. I den här delen av häftet presenteras även tonåringars syn på 

alkohol i form av citat och dagboksutdrag. Den andra delen i häftet fokuserar kring fakta 

angående alkohol och tonåringar.   

 

Publikationen är färgglad och består av både text och bilder. Den första delen i häftet (”Tips”) 

är blå och den andra (”Fakta”) är rosa. Min bild av publikationen är att den har en positiv 

utgångspunkt. Mycket ansvar och fokus läggs på läsaren, nämligen föräldrarna, men det 

genomgående budskapet är att de kan förvänta sig positiva resultat (om de följer råden i 

publikationen). Det finns flertalet diagram och tabeller i publikationen som förklarar 

alkoholvanor hos ungdomar, idag och förr.  

5.3.2 Vad har FHI för mål med publikationen?  

Målet med publikationen är att ge föräldrar verktyg för att minska deras barns 

alkoholkonsumtion samt påverka deras syn på alkohol. I introduktionen förklaras det yttersta 

motivet till att häftet existerar: 

 

”Alla föräldrar vet att det inte räcker att säga till bara en gång. Man 

måste göra det många gånger, även om det uppfattas som tjatigt. Den 

här boken hjälper dig med argument så att du tjatar på rätt sätt.”
 57

 

 

Det beskrivs vidare i publikationen att föräldrar har betydelse för sina barns alkoholvanor. 

Ungdomar i nionde klass dricker mindre idag än för nio år sedan. Detta beror, enligt 

publikationen, inte på att det är svårare att få tag i alkohol numera, snarare tvärtom. 

Tillgängligheten för alkohol hos ungdomar har under samma period ökat. Den minskade 

konsumtionen beror på föräldrars förhållningssätt och ställningstagande gentemot alkohol. 

Tonåringar bryr sig om vad deras föräldrar säger och tycker, även om de inte visar det i 
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stunden. För att trenden ska fortsätta (minskad alkoholkonsumtion hos unga) är det viktigt att 

föräldrar fortsätter bry sig om sina barns alkoholvanor, något publikationen ska hjälpa dem att 

göra.   

5.3.3 Till vilken omfattning är publikationen paternalistisk? 

För att få tillgång till informationen måste läsaren själv söka upp publikationen. Jag antar 

därför att huvudmålgruppen är föräldrar vars minderåriga barn varit i kontakt med alkohol 

alternativt föräldrar som är oroliga för att deras barn ska komma i kontakt med alkohol. I detta 

avseende anser jag inte att publikationen är kommunitär i sin presentation. Läsare som redan 

är intresserade av området får, på egen begäran, ta del av information, fakta och tips på hur de 

kan hantera en livssituation. Problemet med detta är att inte alla föräldrar tar del av 

informationen. Det gäller inte bara de föräldrar som inte vill och därmed bör vara befriade 

från den, utan även de som inte har möjlighet. När individer måste aktivt söka information 

finns det, enligt min mening, barriärer; så som språkhinder, tidsproblematik, okunskap. Detta 

innebär att publikationen, i sin presentation, premierar varken kommunitär princip eller 

autonomiprincipen.  

 

Motivet med publikationen är tydligt värderande gällande idéer om alkohol. Läsaren får veta 

vad som är ett dåligt förhållningssätt och vad som är ett bra. Ett exempel är när 

folkhälsoinstitutet förklarar att föräldrar inte ska bjuda sina minderåriga barn på alkohol. Om 

de gör det riskerar tonåringen att få ett skadligt förhållningssätt till alkohol: 

 

”Men föräldrar som bjuder sina barn på alkohol visar att det är okej att 

dricka fastän man inte är vuxen än. Ett sådant tillåtande förhållningssätt 

kan också leda till ett mer riskfyllt drickande på sikt.”
58

 

 

Här tar folkhälsoinstitutet inte hänsyn till mångfald hos individer och det faktum att olika 

tillvägagångssätt kan fungera i olika familjer. Majoritetsforskning avgör information som ser 

likadan ut för alla, och uppmaningen riktar sig till alla. I samma stycke tar publikationen 

ställning för ett speciellt sätt att leva, nämligen ett alkoholrestriktivt liv: 

 

”Aktuell forskning visar att det har stor betydelse vilken attityd föräldern 

har till att barnet dricker utanför hemmet. Bland elever i nian som har 
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alkoholliberala föräldrar (som tycker att det är naturligt att tonåringen 

är nyfiken och vill prova) har ungefär hälften blivit berusade fyra gånger 

eller mer. Bland dem som har restriktiva föräldrar är det mindre än en 

femtedel som har blivit berusade så många gånger.”
59

 

 

Kommunitär princip premieras antal gånger: 3 

Autonom princip premieras antal gånger: 0 

5.4 Publikation 3: ”Ett nytt sätt att tänka på alkohol” 

Publikationen är liten till sin omfattning. Med framsidan inräknad är den endast fyra sidor 

lång. Tanken med publikationen är att det ska fungera som ett verktyg för 

företagshälsovården. Vad som beskrivs är olika former av alkoholkonsumtion och vad de 

innebär. Dessa former kategoriseras av hur mycket människor dricker. Skillnad görs mellan 

män och kvinnor då mängden alkohol påverkar kvinnor mer. Publikationen finns för att 

individer ska kunna identifiera om de, eller någon i deras närhet, har en ohälsosam 

alkoholkonsumtion.  

5.4.1 Hur presenterar FHI forskningen?  

De olika formerna av alkoholkonsumtion illustreras pedagogiskt med hjälp av ett trafikljus. 

Grönt ljus: ”Ej beroende” (inga problem), gult ljus: ”Riskbruk” (begynnande problem) och 

rött ljus: ”Beroende” (problem). Alkoholkonsumtionen jämförs med hälsosamma och 

ohälsosamma matvanor: 

 

”Chips är ingen hälsosam kost, men kan vara gott och trevligt.  

Att jag vid ett tillfälle ensam ”festar” på en hel påse med chips är  

ju ingen katastrof. Om jag däremot skulle göra detta flera gånger  

i veckan kan det ju leda till en riskabel ohälsa. På samma sätt skulle vi 

kunna resonera om alkohol – eller?”
60

 

 

Publikationen förklarar alltså att det är mängden och hur mycket alkohol som avgör om 

konsumtionen är problematisk eller inte. Denna mängd alkohol förklaras exakt i siffror. Om 

en alkoholkonsumtion under en vecka överstiger 14 standardglas för män och 9 standardglas 

för kvinnor så är detta en riskkonsumtion. Vad ett standardglas innebär förklaras också 
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utförligt: 2 flaskor lättöl, 1 burk folköl 50cl, 1 flaska starköl 33cl, 1 glas rött eller vitt vin, 4 cl 

sprit (t.ex. whiskey). Det är dock inte bara mängden som räknas vid förklaringen av 

riskkonsumtion. Allt berusningsdrickande definieras som riskkonsumtion. Det innebär att vid 

ett och samma tillfälle dricka 5 standarglas som man och 4 eller fler standardglas eller fler 

som kvinna. Avslutningsvis presenterar publikationen motiv till minskad alkoholkonsumtion. 

11 motiv listas där läsaren förväntas kryssa i (ja/nej) vilka motiv som är intressanta.  

5.4.2 Vad har FHI för mål med publikationen?  

Målet med publikationen är att ändra läsarens uppfattning om alkoholproblem (ett nytt sätt att 

tänka). Inledningsvis förklaras att människor vanligen delar upp individer i två grupper när 

det kommer till alkoholkonsumtion: De som har problem med alkohol och de som inte har 

problem.  Alkoholproblem delas upp i tre nivåer där läsaren själv kan placera sin konsumtion. 

De uppmanas även att reflektera den egna alkoholkonsumtion för att förstå vilken typ av 

problematik som föreligger.  Med denna, eventuellt, nya kunskap får läsaren sedan avgöra om 

han/hon vill minska sin konsumtion. Alla motiv har som gemensam nämnare en positiv 

förändring (ex: ”Bättre sexliv”, ”Bättre fysisk form”, ”Färre konflikter med min partner” etc.). 

Det finns ingen förklaring om vem som motiveras av en minskad alkoholkonsumtion. Frågan 

är generellt ställd: ”Minska min alkoholkonsumtion?”
61

. Detta betyder alltså att alla som 

minskar sin konsumtion, oavsett hur den ser ut för tillfället, ser positiva förändringar i sina liv.  

5.4.3 Till vilken omfattning är publikationen paternalistisk? 

I sin presentation misslyckas publikationen med att ta hänsyn till mångfald hos individer. De 

verktyg som presenteras för att bedöma den egna alkoholkonsumtionen, och därmed potentiell 

risk, är generella. Den enda avgränsning som görs i publikationen är könsbaserad. Alla män 

bedöms på ett sätt och alla kvinnor på ett.  

 

”Om alkoholkonsumtionen under en vecka överstiger 14 standardglas 

för män och 9 standardglas för kvinnor är detta en riskkonsumtion.”
62  

 

Det finns dubbla motiv med publikationen. Det första förklaras i titeln och innebär en 

förändring hos individers uppfattning om alkohol. Det andra motivet är en minskad 

alkoholkonsumtion – oavsett tillfällig konsumtion och/eller förhållande till alkohol. I och med 
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detta tar publikationen ställning för ett speciellt sätt att leva: Ett liv helt fritt från alkohol. 

Enligt publikationen resulterar ett sådant förhållningssätt i en förbättrad livskvalitet.  

 

”Motiven till att man eventuellt vill minska sin alkoholkonsumtion eller 

ändra alkoholvanorna är olika. Här är ett antal alternativ som du kan 

pröva på dig själv. Är några av dem intressanta för dig?”
63

 

 

De alternativ som presenteras är, som jag tidigare nämnde, enbart positiva – alltså, något som 

är intressant för alla människor. Det går därmed inte att svara nej på frågeställningen.   

 

Kommunitär princip premieras antal gånger: 2 

Autonom princip premieras antal gånger: 0 

5.5 Publikation 4: ”Alkohol och hälsa, sammanfattning” 

Publikationen är en sammanfattning över alkoholens positiva och negativa effekter. Utöver 

detta får läsaren ta del av alkoholinformation samt rekommendationer om alkohol och hälsa.   

Återigen rör det sig om en publikation som blandar text med bilder. Informationen riktar sig 

till anställda inom hälso- och sjukvården.  

5.5.1 Hur presenterar FHI forskningen?  

I inledningen av publikationen förklaras att allt fler människor i Sverige dricker alkohol mer 

regelbundet. Det gäller därmed även de som kommer i kontakt med hälso- och sjukvården. På 

grund av detta bör personal inom sjukvård upplysas om alkoholens effekter på hälsan.  

Informationen ska sedan kunna ligga till grund för diskussioner med patienter.  

 

Publikationen är uppdelad i tre avsnitt: ”Fem rekommendationer om alkohol och hälsa”, 

Svenskarna dricker mer” och ”Nytta och risk – vad väger tyngst”. Det första avsnittet är 

precis vad det låter: rekommendationer till patienter om, när och till vilken omfattning de bör 

dricka alkohol. Rekommendationerna indikerar att det finns både negativa och positiva 

effekter av alkohol men dessa kan variera från person till person. Det är därför viktigt att 

personalen på sjukvården är medveten om en patients sjukdomstillstånd innan en 

rekommendation kan ges. Sjukvårdspersonal ska t.ex. inte avråda från måttlig 

alkoholkonsumtion, men ta hänsyn till kontraindikationer (så som graviditet, 
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alkoholberoende, leversjukdomar eller medicinering som samspelar ogynnsamt med alkohol). 

En sammanfattning av rekommendationerna är att patienter, i de flesta fall, kan rådas dricka 

måttliga mängder alkohol men aldrig berusningsdrickande. Det andra avsnittet i publikationen 

är en informerande text om den ökade alkoholkonsumtionen hos svenska folket. Här beskrivs 

hur mycket den har ökat samt vad det får för effekter på sjuk- och hälsovården. Det tredje och 

sista avsnittet är en beskrivning av de positiva och negativa effekterna med 

alkoholkonsumtion samt vilka som väger tyngst. Ålder och kön spelar stor roll vad gäller 

effekterna av alkohol.  

 

”Kön och ålder spelar en stor roll för alkoholens effekter. Kvinnor är 

biologiskt känsligare för alkohol än män. Riskerna med alkohol är störst 

bland unga personer, medan de positiva hälsoeffekterna gör sig gällande 

främst i hög ålder. Kvinnor får sämre skydd av alkohol än män. Det 

beror dels på att kvinnor har färre hjärt- och kärlsjukdomar än män, 

dels på att kvinnor är mer biologiska sårbara för andra 

alkoholskador.”
64

 

 

Ovanstående effekter gäller dock endast för måttlig konsumtion. Berusningsdrickande endast 

medför negativa effekter på hälsan, oavsett ålder och kön. En annan slutsats, av paradoxal art, 

är att de som dricker som dricker mest alkohol skulle vinna på att dricka ingenting alls.  

5.5.2 Vad har FHI för mål med publikationen?  

Att publikationen rekommenderar innebär att den tar ställning för något i positiv bemärkelse. 

Ett mål med publikationen är därmed att ändra ett beteende eller bekräfta ett redan 

rekommenderat beteende. Ett annat mål med publikationen är att informera personal inom 

sjuk- och hälsovård om alkoholens effekter. Informationen ska sedan kunna ligga till grund 

för personalens diskussioner med patienter. 

5.5.3 Till vilken omfattning är publikationen paternalistisk? 

Ett tydligt kommunitärt ställningstagande är att publikationen med rekommendationer vill 

styra (ändra eller bekräfta) ett beteende.
65

 I och med detta tar den ställning för att ett speciellt 

sätt att leva är bättre än ett annat. Publikationen beskriver alkoholkonsumtion på ett 

mångsidigt vis. Det förklaras att alkohol har både positiva och negativa effekter. Visserligen 
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tar den helt ställning emot berusningsdrickande. Å andra sidan riktar sig publikationen till 

personal inom hälso- och sjukvård – och berusningsdrickande är mycket kostsamt för 

sjukvården (vilket beskrivs i publikationen). Därmed uppfyller publikationen den autonoma 

principen om att kroppens integritet och frihet skyddas.
66

 Innehållet visar även på ett 

hänsynstagande till mångfald hos individer. Personal informeras om att rekommendationer 

ska variera från individ till individ.
67

 Människor är olika och påverkas olika av 

alkoholkonsumtion. Med detta sagt, att helt avråda från berusningsdrickande i alla fall är att 

premiera den kommunitära principen (värdera livsprojekt).
68

  

 

Kommunitär princip premieras antal gånger: 2 

Autonom princip premieras antal gånger: 2 

5.6 Publikation 5: ”Handledning för samtal om alkohol inom 

barnhälsovården” 

Publikationen är, likt föregående, en guide till personal inom sjuk- och hälsovård. Den är 

däremot mer specialiserad och riktar sig till barnhälsovård. Personalen kan använda 

handledningen till samtal med föräldrar. Till publikationen finns två foldrar: En blå som riktar 

sig till nyblivna föräldrar och en grön som riktar sig till de med något äldre barn.  

5.6.1 Hur presenterar FHI forskningen?  

Handledningen inleds med information om alkoholkonsumtion och hur den har ökat i Sverige 

de senaste åren. Detta följs av en beskrivning över riskbruk och hälsovinster med alkohol. 

Läsaren informeras sedan om fördelarna med alkoholrådgivning. Sådan rådgivning är mer 

framgångsrik än annan livsstilsrådgivning:  

 

”Mycket talar för att effekterna av alkoholrådgivning är större än vid 

annan livsstilsrådgivning. Något som kan förklaras med att de flesta 

högkonsumenterna av alkohol inte är beroende. Detta gör att 

högkonsumenterna av alkohol har det relativt lättare att dra ner på sin 

konsumtion!”
69
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Handledningen innehåller tips till alkoholrådgivning. Informationen inkluderar vad som bör 

diskuteras, på vilket sätt och i vilka sammanhang det kan diskuteras.  Även syftet och målen 

med det alkoholpreventiva arbetet inom barnhälsovården förklaras. I slutet av publikationen 

finns ett frågeformulär där föräldrar ska svara på påståenden om den egna 

alkoholkonsumtionen. Svaren tolkas av personal inom barnhälsovården: ”Tolkning ska ske 

med kliniskt omdöme och värderas i ett större sammanhang.”
70

. Tolkningen är ett första steg 

med syfte att hjälpa patienter med alkoholrelaterade hälsoproblem.  

5.6.2 Vad har FHI för mål med publikationen?  

Det första och konkreta målet med publikationen är att underlätta barnhälsovårdspersonalens 

alkoholrelaterade samtal med föräldrar. Ett underliggande motiv är därför innehållet i denna 

handledning. Innehållet förklarar i stora drag negativa effekter med alkoholkonsumtion som 

förälder. Det finns hälsofördelar med alkoholkonsumtion men endast i liten mängd och för de 

över 40 år.  Handledningen ligger alltså (oftast) till grund för att minska alkoholkonsumtion 

hos föräldrar.  

 

Att få föräldrar att tänka igenom hur deras alkoholvanor påverkar 

barnen så att de föräldrar som har en alkoholkonsumtion som påverkar 

barnen negativt kan ändra sina alkoholvanor.
71

 

 

Motivet bakom det alkoholpreventiva arbetet i stort beskrivs i publikationen och är, på sätt 

och vis, anledningen till att den existerar. Det är att uppmärksamma föräldrar på alkoholens 

negaiva konsekvenser på föräldraskapet. Föräldrar ska, efter samtal, kunna tänka igenom den 

egna alkoholkonsumtionen och förstå hur den påverkar barnen.  

5.6.3 Till vilken omfattning är publikationen paternalistisk? 

Då publikationen liknar föregående (publikation 4) finns det flera likheter gällande inslag av 

kommunitär princip. Handledningen ska underlätta för personal att styra (ändra eller bekräfta) 

ett alkoholrelaterat beteende. Därmed tar den ställning för ett speciellt sätt att leva.
72

 

Publikationen använder modellen för riskbrukskonsumtion
73

. Som jag tidigare nämnt innebär 

användandet av ett sådant verktyg att inte ta hänsyn till mångfald hos individer. Alla 

                                                 
70

 Ibid. s. 12. 
71

 Ibid. s. 6. 
72

 Publikation 5. s. 6.  
73

 Se kapitel 5.4. Publikation 3: ”Ett nytt sätt att tänka på alkohol”. 



 32 

människor rekommenderas dricka upp till en bestämd maxgräns, oavsett deras individuella 

egenskaper. Att använda modellen som riskbeskrivning av alkohol innebär också att helt 

avråda från all typ av konsumtion: 

 

Riskbruk är ett bruk av alkohol som är eller kan bli skadligt, men där 

beroende inte föreligger. Det finns ingen helt ”riskfri” 

alkoholkonsumtion.
74  

 

Kommunitär princip premieras antal gånger: 3 

Autonom princip premieras antal gånger: 0 
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6 Avslutande slutsatser 
Jag kan givetvis inte dra slutsatser om paternalismen inom hela alkoholområdet i Sverige, 

utan endast indicier. Min studie är för liten till storleken. Jag har undersökt 5 av totalt 176 

publikationer som Folkhälsoinstitutet i dagsläget publicerar på sin hemsida. Vad jag däremot 

kan fastslå är att publikationerna som FHI presenterar visar en tydlig paternalistisk vilja. 

Slutsatserna grundas i stora drag på vilka generella svar och mönster jag finner i resultatdelen: 

Till vilken omfattning förmedlar Folkhälsoinstitutets publikationer paternalistisk information? 

Tabellen nedan sammanfattar de svar jag funnit i resultatkapitlet, när principerna premieras i 

publikationerna. 

6.1 Tabell 3. Sammanfattning av publikationernas paternalistiska 

omfattning 

 Kommunitär princip Autonom princip 

Publikation 1 2 1 

Publikation 2 3 0 

Publikation 3 2 0 

Publikation 4 2 2 

Publikation 5 3 0 

Totalt 12 3 

 

Den kommunitära principen premieras totalt 12 gånger. Den autonoma principen premieras 

totalt 3 gånger. Jag återkommer till detta samband senare i analysen.
75

 

6.2 Till vilken omfattning förmedlar Folkhälsoinstitutets 
publikationer paternalistisk information? 

Inga publicerade publikationer som jag tagit del av informerar alternativt om 

alkoholkonsumtion
76

, att t.ex. anpassa den efter olika målgrupper. Om information angående 

alkohol är likriktad mot invånarna så föreligger det ett mönster. Om detta mönster är 

paternalistiskt eller inte beror på innehållet. I min undersökning visar informationen ett tydligt 

paternalistiskt mönster under samtliga underfrågor. Jag går i detta kapitel igenom 

underfrågorna enskilt och förklarar vilka samband som finns.  
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6.2.1 Hur presenterar FHI forskningen? 

Det finns flera samband vad gäller innehållet i presentationen av publikationerna. Publikation 

2, 4 och 5 innehåller tips och råd till individer om hur de kan minska sin egen och/eller andras 

alkoholkonsumtion. I alla fall presenteras först alarmerande alkoholinformation. Detta 

fungerar som en förklaring till varför dessa råd och tips är nödvändiga. Publikation 1 och 3 är 

kortare och innehåller mindre information. De presenteras med pedagogiska illustrationer och 

färgglada bilder. Publikationerna innehåller även samma riskmodell angående alkohol där 

exakta siffror presenteras över vad som är riskkonsumtion.   

6.2.2 Vad har FHI för mål med publikationerna? 

Alla fem publikationerna har som mål att på ett eller annat sätt informera läsaren om alkohol 

och problematisk konsumtion. Informationen fungerar som ett verktyg för att åtgärda, ändra 

och/eller bekräfta alkoholrelaterade beteenden hos individer – antingen hos läsaren själv eller 

hos någon i läsarens omgivning. Fyra av publikationerna (1, 3, 4 och 5) förändra eller bekräfta 

beteenden. I alla fall handlar beteendet om alkoholkonsumtion och att den bör minska. Det 

finns dock undantag: Publikation 4 förklarar att det finns både negativa och positiva effekter 

av alkohol. De flesta människor kan rekommenderas att dricka måttliga mängder alkohol. 

Dessa positiva effekter kan endast uppnås vid en hög ålder och framför allt hos män (då de 

oftare drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar). Den här beskrivningen av positiva effekter av 

alkoholkonsumtion är dock ett undantag i min undersökning. Endast publikation 4 informerar 

om detta och det är många parametrar (bl. a. ålder, kön, sjukdomstillstånd) som ska stämma 

för att de positiva effekterna ska kunna uppnås.   

6.2.3 Till vilken omfattning är publikationerna paternalistiska? 

De fem publikationerna visar på totalt 12 enskilda fall av paternalism. Dessa avsnitt är 

paternalistiska eftersom de premierar den kommunitära principen. Ur samma publikationer 

finns det tre tillfällen då den autonoma principen premieras. Det existerar alltså en kraftig 

kommunitär (och därmed paternalistisk) övervikt. Dessa fall av paternalism finner jag både i 

hur publikationerna presenteras (4st) samt i motiven med dem (8st). 

 

Jag förklarar i materialkapitlet att jag valt publikationer som på olika vis riktar sig till 

medborgarna. 1. Publikationerna riktar sig till människor direkt för att påverka eller informera 

om deras egen alkoholuppfattning och/eller konsumtion. 2. Publikationerna riktar sig till 

människor som i sin tur kan informera eller påverka andra angående deras alkoholuppfattning 
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och/eller konsumtion (indirekt). Publikation 1 och 3 arbetar med direkt påverkan. Publikation 

4 och 5 arbetar med indirekt påverkan. Publikation 2 riktar sig både direkt till läsaren och 

indirekt till personer i läsarens omgivning. För att förstå om det existerar ett samband mellan 

dessa tillvägagångssätt och paternalistisk omfattning utvecklar jag Tabell 3. 

6.2.4 Tabell 4. Förhållande mellan paternalism och tillvägagångssätt 

 Kommunitär princip Autonom princip Tillvägagångssätt 

Publikation 1 2 1 Direkt 

Publikation 2 3 0 Direkt och Indirekt 

Publikation 3 2 0 Direkt 

Publikation 4 2 2 Indirekt 

Publikation 5 3 0 Indirekt 

 

I publikationerna som använder ett direkt tillvägagångssätt premieras den kommunitära 

principen 7 gånger och den autonoma 1 gång. De publikationer som använder ett indirekt 

tillvägagångssätt premierar kommunitär princip 8 gånger och autonom princip 2 gånger. Av 

resultatet att döma finns det inget tydligt samband.  

6.3 Vilken form av paternalism? 

För att ytterligare värdera omfattningen av paternalism kan det vara intressant att reflektera 

över vilken typ av paternalism det rör sig om. Om hård paternalism förekommer ökar 

omfattningen av paternalism i förhållande till om mjuk gör det. Mjuk paternalism innebär att 

de enda tillfällena en stat är berättigad att ingripa är för att klargöra om en person är medveten 

om risker. Hård paternalism innebär att det, åtminstone ibland, är okej för staten att stoppa 

mannen från att dricka giftet, trots att han känner till riskerna.
77

 

 

För att ta reda på vilken typ av paternalism det rör sig om i min undersökning jämför jag 

resultatet med de olika paternalistiska formerna. Under rubrikerna ”Till vilken omfattning är 

publikationen paternalistisk” i resultatkapitlet har jag markerat när, hur och var 

publikationerna är paternalistiska. Dessa markeringar granskas enskilt (vilken form av 

paternalism det rör sig om) för att sedan sättas i ett större sammanhang. 12 av markeringarna i 

resultatkapitlet är paternalistiska. Dessa kan delas in i två olika former: Mjuk paternalism 
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(8st) och hård paternalism (4st). Feinberg
78

 menar att för mjuk paternalism kan ett ingripande 

endast ske för att medvetandegöra personer om risker. De markeringar som tillhör formen 

mjuk paternalism har information som gemensam nämnare: De informerar om riskerna med 

alkoholkonsumtion och/eller tar inte hänsyn till mångfald hos individer i den informerande 

texten.  

 

De markeringar som jag klassificerar som hård paternalism har som gemensam nämnare en 

vilja att förändra individers beteende. Detta är helt i enlighet med Feinbergs
79

 beskrivningar 

om hård paternalism: 

 

Hård paternalism innebär att det, åtminstone ibland, är okej för staten 

att stoppa mannen från att dricka giftet, trots att han känner till riskerna. 

Staten är berättigad att förhindra risk för skada. Riskmedvetenheten hos 

individen är irrelevant.
80

 

 

Publikationerna vill förändra (eller bekräfta) ett alkoholbeteende. Om det existerar en 

alkoholkonsumtion hos individer som tar del av informationen så är målet att den ska 

minskas. Alla paternalistiska (hård och mjuk) markeringar tillhör även formen indirekt 

paternalism. Direkt paternalism innebär att ingripandet drabbar tillverkarna mer än utövarna. 

Detta beror på att publikationerna består av information. Tillverkarna påverkas negativt av 

information som uppmanar individer att minska sin utövning (köpa alkohol). 

6.4 Fortsatt forskning 

Om alla 176 alkoholpublikationer som Folkhälsoinstitutet presenterar på sin hemsida visar 

samma mönster som de 5 jag arbetat med i min undersökning får det följande effekt: Mjuk 

och hård paternalism förekommer inom hela alkoholområdet i Sverige. Det finns alltså en 

vilja att med paternalistiska verktyg förändra svenska medborgares alkoholkonsumtion samt 

förhållande till alkohol. Om det stämmer blir granskningen av FHI:s huvuduppgifter:  

 

Våra tre huvuduppgifter är att vara ett nationellt kunskapscentrum för 

effektiva metoder och strategier, att följa upp och utvärdera 
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folkhälsopolitiken, samt att utöva tillsyn inom alkohol- och 

tobaksområdet samt hälsofarliga varor.
81

     

 

Ingenstans i presentationen av FIH:s uppdrag står det att användandet av paternalistiska 

verktyg är en del av hälsoarbetet. Mitt förslag för fortsatt forskning är en bredare 

paternalistisk undersökning av alkoholpublikationer (alla 176). Jag tror det är viktigt att 

granska vilka former av paternalism som förekommer samt vad det får för effekter. Om det 

visar sig att paternalism förekommer kontinuerligt i alla 176 publikationer så tycker jag det 

vore lämpligt att FHI förklarar detta i sin målbeskrivning.  

                                                 
81

 Folkhälsoinstitutet, Vårt uppdrag. 2013-02-03. 



 38 

7 Källor 
Bo Löfgren och Inger Nelson-Löfgren. 1992. Alkohol – rus, missbruk, behandling. Prisma, 

Stockholm. 

 

Bo Rothstein. 2010. Vad bör staten göra? ScandBook, Falun. 

 

Bo Rothstein och Lotta Vahlne Wasterhäll. 2005. Bortom den starka statens politik. 08 

TRYCK, Stockholm.  

 

Emil Uddhammar. 1993. Gemenskaperna. Gotab, Stockholm. 

 

Franklin G, Miller och Wertheimer A. 2007. Facing up to Paternalism in Research Ethics. 

The Hastings Center Report, Volym 37.  

 

Joel Feinberg. 1986. Harm to self. Oxford University Press, New York.  

 

Lars F Eklund. 1999:74. Demokratin och det gemensamma bästa. 

 

Olof Petersson. 1989. Makt i det öppna samhället.. Stockholm: Carlsson.  

 

Peter Esaiassion, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud. 2012. 

Metodpraktikan. Elanders Sverige AB, Vällingby.  

  

Richard J Arneson. 1990: 24. Primary Goods Reconsidered. NOUS. Citerad i Bo Rothstein. 

2010. Vad bör staten göra? ScandBook, Falun.  

 

Rolf Ejvegård. 2009. Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Ulric Hermansson. 2010. I samarbete med Riksbruksprojektet, statens folkhälsoinstitut. Ett 

nytt sätt att förebygga alkoholproblem. Rydheims, Jönköping. 

 

Ulwan Mosander. 1993. Absolut alkohol: Sanningar och konsekvenser. Första upplagan. 

Natur och kultur, Stockholm.  



 39 

7.1 Elektroniska källor 

Folkhälsoinstitutet. Vårt uppdrag. Online. Internet 

http://www.fhi.se/vart-uppdrag. Sökdatum: 2013-02-03. 

 

Systembolaget. Om Systembolaget. Online. Internet.  

http://www.systembolaget.se/Applikationer/Knappar/OmSystembolaget/. Sökdatum: 2013-

04-11. 

 

Systembolaget. Alkohol och hälsa. Online. Internet 

http://www.systembolaget.se/AlkoholHalsa/. Sökdatum: 2013-05-13. 

 

Folkhälsoinstitutet. Publikationer per område. Online. Internet.  

http://www.fhi.se/Publikationer/Publikationer-per-omrade/Publikationer-alkohol/. Sökdatum: 

2013-04-10. 

7.2 Alkoholpublikationer - Folkhälsoinstitutet 

Publikation 1. 

http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Ett-nytt-satt-att-forebygga-

alkoholproblem1/  

 

Publikation 2.  

http://www.fhi.se/PageFiles/14643/Tonarsparloren-2012.pdf  

 

Publikation 3. 

http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Ett-nytt-satt-att-tanka-pa-alkohol1/  

 

Publikation 4. 

http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Alkohol-och-halsa--Sammanfattning/ 

 

Publikation 5.  

http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Tank-efter-i-vilket-sallskap-du-berusar-

dig/  

http://www.fhi.se/vart-uppdrag
http://www.systembolaget.se/Applikationer/Knappar/OmSystembolaget/
http://www.systembolaget.se/AlkoholHalsa/
http://www.fhi.se/Publikationer/Publikationer-per-omrade/Publikationer-alkohol/
http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Ett-nytt-satt-att-forebygga-alkoholproblem1/
http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Ett-nytt-satt-att-forebygga-alkoholproblem1/
http://www.fhi.se/PageFiles/14643/Tonarsparloren-2012.pdf
http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Ett-nytt-satt-att-tanka-pa-alkohol1/
http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Alkohol-och-halsa--Sammanfattning/
http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Tank-efter-i-vilket-sallskap-du-berusar-dig/
http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Tank-efter-i-vilket-sallskap-du-berusar-dig/

