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Hur skulle folkhälsan påverkas av en privatisering
av det svenska detaljhandelsmonopolet?
Sammanfattning
Bakgrund
Det svenska detaljhandelsmonopolet, Systembolaget, har under lång tid ansvarat för försäljningen av
alkoholdrycker i Sverige inom ramen för ett uppdrag att värna folkhälsan. I uppdraget ingår strikta regler för
försäljningen som syftar till att hålla nere alkoholkonsumtionen och därmed begränsa både medicinska och
sociala alkoholskador. En grundläggande förutsättning för att detta ska fungera är att Systembolaget säljer
alkoholen utan vinstintresse. Försäljningen sker i 436 Systembolagsbutiker och dessutom finns cirka 500 ombud
på mindre orter där underlaget för att etablera en butik är för litet. Dessa ombud står för mindre än 1 procent av
den totala försäljningen. Systembolagets butiker har normalt öppet ca 50 timmar per vecka, från måndag till
lördag. Det råder ett strikt förbud mot att sälja alkohol till personer under 20 år, där man misstänker langning
eller till personer som är märkbart påverkade och den utbildade personalen är erkänt framgångsrik i att förhindra
detta. Kampanjerbjudanden och reklam förekommer inte i butikerna. Sverige och andra länder som har liknande
alkoholmonopol, t.ex. Island och Norge, har visat sig ha en låg alkoholkonsumtion jämfört med de flesta andra
europeiska länder. Under det senaste årtiondet har den skattade genomsnittliga alkoholkonsumtionen i Sverige
per invånare 15 år och över haft en svagt sjunkande trend från ca 10 till drygt 9 liter ren alkohol per invånare och
år. Ungefär 20 procent är idag oregistrerad konsumtion, främst via resandeinförsel och smuggling. Svagare
alkoholdrycker i form av öl med en alkoholstyrka på upp till 3,5 volymprocent får säljas i livsmedelsbutiker och
utgör ca 5 procent av totalkonsumtionen. Därutöver utgör konsumtion på restaurang ca 10 procent.
Utifrån WHO:s senaste metodik för att beräkna sjukdomsbördan i en befolkning, beräknades att 1 919 personer avled
i alkoholrelaterade dödsorsaker i Sverige under 2014 och att 59 469 sjukhusbesök var alkoholrelaterade, de senare
till en kostnad på 2,12 miljarder kronor. Om de omtvistade hälsoeffekterna av måttlig alkoholkonsumtion inte
beaktas i beräkningen, stiger siffrorna till 3 188 dödsfall och 64 297 sjukhusvistelser, de senare till en kostnad av
2,48 miljarder kronor. Under det senaste decenniet har flera indikatorer på alkoholrelaterade skador minskat
något, bland annat alkoholrelaterade dödsfall och antal patienter som vårdas på sjukhus med alkoholdiagnos.
Syfte
Syftet med denna rapport har varit att ta fram en aktuell skattning av folkhälsovinsten för Sverige av att behålla
Systembolagets detaljhandelsmonopol. En internationell forskargrupp har analyserat hur alkoholpolitik,
alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador skulle påverkas om monopolet avskaffades. Med utgångspunkt
ifrån aktuella data och delvis ny metodik uppdaterades tidigare beräkningar som gjorts på basis av situationen för
10 år sedan. De nya resultaten visade att det skulle bli fler alkoholrelaterade dödsfall, sjukhusinläggningar och
alkoholrelaterade brott vid två olika privatiseringsscenarier - försäljning av alkohol i (i) privata licensierade
butiker eller (ii) i alla livsmedelsbutiker. I rapporten diskuteras resultatens betydelse för Sveriges alkoholpolitik
och vilka behov som finns för framtida alkoholforskning.
Metod
Analysen genomfördes i tre steg:
(1) Skattningar av troliga förändringar för de alkoholpolitiska styrmedlen i samband med en privatisering.
Med alkoholpolitiska styrmedel avses här: tillgänglighet (antal butiker och öppettider), pris på alkohol
(lägsta pris och genomsnittspris) samt reglering av marknadsföring.
(2) Skattningar av hur alkoholkonsumtionen påverkas av de alkoholpolitiska förändringarna.
(3) Skattningar av hur den förändrade alkoholkonsumtionen påverkar alkoholskador i form av alkoholrelaterad
ohälsa och brottslighet.
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Mer specifikt inkluderade analysen följande 5 steg:
Steg 1: Ta reda på i vilken utsträckning de alkoholpolitiska styrmedlen skulle förändras under en privatisering.
Detta genomfördes med utgångspunkt från tidigare erfarenheter av privatiseringar i Norden och Nordamerika.
Närmare bestämt studerades hur antal butiker, öppettider, alkoholpriser och olika former av marknadsföring
skulle påverkas under ovan nämnda privatiseringsscenarier (se tabell 1 nedan för en sammanfattning).
Tabell 1. Skattade förändringar i alkoholpolitiska styrmedel i två privatiseringsscenarier.

Styrmedel

Scenario 1
– Alkohol säljs i privata
licensierade butiker

Scenario 2
– Alkohol säljs i alla
livsmedelsbutiker

Butikstäthet

+ 200 %

+1 500 %

Söndagsöppet

+12 timmar

+12 timmar

Öppettider

+ 32 %

+68 %

Medelpris

Öl
Vin
Sprit

+4,9 %
+6,0 %
+1,4 %

Öl
Vin
Sprit

+2,4 %
+3,0 %
+0,7 %

Lägsta pris

Öl
Vin
Sprit

-19,9 %
-12,5 %
-20,6 %

Öl
Vin
Sprit

-24,9 %
-15,6 %
-25,7 %

Marknadsföring

Hälften av effekten av ett
reklamförbud

Hela effekten av ett
reklamförbud

Steg 2: Studera hur den registrerade alkoholkonsumtionen skulle påverkas av de skattade alkoholpolitiska
förändringarna. På basis av en genomgång av forskningslitteraturen skattades effekten av förändringar i varje
enskilt alkoholpolitiskt styrmedel på den registrerade alkoholkonsumtionen (se tabell 2 nedan).
Tabell 2: Skattade effekter på den registrerade alkoholkonsumtionen av förändringar i alkoholpolitiska
styrmedel under två privatiseringsscenarier (avrundat till en decimal och statistiska konfidensintervall i
parentes).
Styrmedel

Scenario 1
– Privata licensierade butiker

Scenario 2
– Livsmedelsbutiker

Butikstäthet

9,5 %

(7,0 % till 12,0 %)

Söndagsöppet

1,0 %

(-5,1 % till 7,1 %)

1,2 %

(-5,9 % till 8,3 %)

Öppettider

3,8 %

(2,9 % till 4,8 %)

4,8 %

(3,6 % till 6,0 %)

Medelpris

-2,8 %

(-4,4 % till -1,2 %)

-1,4 %

(-2,2 % till -0,6 %)

Lägstapris

13,3 %

(7,3 % till 19,4 %)

16,7 %

(9,1 % till 24,3 %)

2,5 %

(-0,2 % till 5,2 %)

5,0 % (-0,4 % till 10,4 %)

20,0 % (15,3 % till 24,7 %)

31,2 % (25,1 % till 37,3 %)

Marknadsföring
Alla förändringar

16,4 % (14,3 % till 18,5 %)

Steg 3: Skatta den sammanlagda effekten på den totala alkoholkonsumtionen av alla enskilda alkoholpolitiska
förändringar. De enskilda effekterna för varje alkoholpolitiskt styrmedel summerades till en total effekt på
alkoholkonsumtionen (se tabell 2). Det visade sig att alkoholkonsumtionen i Sverige beräknades öka med ca 20
procent i scenario 1 (försäljning i licensierade privata butiker) och med ca 31 procent i scenario 2 (försäljning i
livsmedelsbutiker).

4

Steg 4: Beräkna den statistiska osäkerheten i modellskattningarna. Här beräknades den statistiska osäkerheten
kring de skattade förändringarna i alkoholkonsumtionen genom att ta fram statistiska konfidensintervall för dels
varje enskild alkoholpolitisk effekt på konsumtionen och dels för den totala alkoholpolitiska effekten av en
privatisering under respektive scenario (se även i tabell 2).
Steg 5: Skattningar av effekter på alkoholrelaterade skador under varje scenario. Två olika metoder tillämpades
för dessa skattningar: A. Tidsserieanalyser av sambandet mellan alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador
i Sverige för perioden 1987– 2015. B. Beräkningar av alkoholrelaterad dödlighet och sjuklighet i Sverige 2014
med WHO:s senaste metodik för skattning av sjukdomsbördan i en befolkning och hur denna skulle förändras
under de två scenarierna. De alkoholrelaterade skador som undersöktes med metod A var: dödsfall från
alkoholorsakad skrumplever, självmord, dödsolyckor samt polisanmälda misshandels- och rattfylleribrott.
I metod B kombineras uppgifter om alkoholkonsumtionen i olika befolkningsgrupper med risker för ca 60 olika
alkoholrelaterade sjukdomar och skador vid olika konsumtionsnivåer. Metoden anpassades för att kunna skatta
hur förändringar i alkoholkonsumtionen bidrar till förändringar i dödsfall och sjukhusvistelser både totalt och
uppdelat på kön och ålder. Vissa metodologiska innovationer gjordes för att kunna skatta förändringen i dessa
alkoholrelaterade skador, till exempel nya beräkningar av hur berusningsdrickandet förändras när
alkoholkonsumtionen ökar. Kostnaderna för den skattade ökningen i antal sjukhusvistelser erhölls för 2014 från
Sveriges Kommuner och Landsting.
Resultat
Resultatet med avseende på förändringar i alkoholrelaterade skador i de två privatiseringsscenarierna
sammanfattas i tabellerna 3 och 4. Det visade sig att de två metoderna kom fram till liknande resultat när det
gäller effekterna på alkoholrelaterade dödsfall.
I scenario 1 (licensierade privata butiker), kom man utifrån tidsserieanalys fram till ytterligare 850 dödsfall per
år (baserat på 2014 års data) medan WHO:s metodik kom fram till en skattning på 795 dödsfall. I scenario 2
(försäljning i livsmedelsbutiker), blev motsvarande resultat med tidsserieanalys ytterligare 1 418 dödsfall per år,
medan WHO:s metod genererade 1 271 dödsfall. Det bör dock noteras att tidsserieanalyserna tillämpades på en
mindre grupp av potentiellt alkoholrelaterade dödsfall än WHO-metodiken och utfallen är således inte helt
jämförbara. Allmänt kan sägas att WHO-metodiken anses baseras på relativt försiktiga antaganden om riskerna
för dödsfall vid olika konsumtionsnivåer vilket kan leda till en underskattning. För en dödsorsak (alkoholorsakad
skrumplever) erhölls i stort samma beräkning med båda metoderna.
Tabell 3. Skattade effekter på olika alkoholskador i två privatiseringsscenarier beräknade
med tidsserieanalys (ARIMA modeller).
Alkoholskador
Alkoholorsakade dödsfall
i skrumplever

Totalt Sverige 2014

Scenario 1

Scenario 2

429

160 (+37,2 %)

273 (+63,7 %)

Dödsolyckor

1 833

399 (+21,8 %)

660 (+36,0 %)

Självmord

1 142

291 (+25,5 %)

485 (+42,4 %)

Totalt antal dödsfall

3 404

850 (+24,5 %)

1 418 (+41,7 %)

Misshandelsbrott

83 324

17 407 (+20,9 %)

28 680 (+34,4 %)

Rattfylleribrott

13 769

4 669 (+33,9 %)

7 940 (+57,7 %)

Utifrån tidsserieanalyserna framkom också att monopolets avskaffande skulle leda till stora ökningar i
misshandel och rattfylleri. Mer specifikt skattades att det skulle bli 21 procent fler misshandelsbrott och 34
procent fler rattfylleribrott i Scenario 1 och 34 respektive 58 procent fler misshandelsfall och rattfylleribrott i
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Scenario 2. Med WHO:s metodik beräknades att med nuvarande politik orsakade alkoholkonsumtionen totalt
1 919 dödsfall under 2014 jämfört med 3 404 dödsfall enligt motsvarande skattning utifrån tidsserieanalyser. En
orsak var att WHO:s metodik visade sig få lägre skattningar av alkoholens betydelse för dödsolyckor i jämförelse
med tidsserieanalyserna. WHO:s metod användes också för att beräkna antalet alkoholrelaterade sjukhusvistelser
och hur detta skulle förändras under en privatisering. Som utgångspunkt gjordes en skattning för 2014 som
visade att med nuvarande politik orsakar alkohol 59 469 sjukhusvistelser som sedan skulle öka med 13 206 fall
(+22,2 %) i scenario 1 och med 19 860 fall (+33,4 %) i scenario 2. De direkta ekonomiska kostnaderna för dessa
ytterligare sjukhusvistelser uppskattades till 549 miljoner kronor i scenario 1 och 852 miljoner kronor i scenario 2.
Tabell 4: Skattade effekter på alkoholrelaterade skador i två scenarier utifrån WHO:s metodik för att
skatta sjukdomsbördan.
Alkoholskador

Totalt Sverige 2014

Scenario 1 extra*

Scenario 2 extra*

Alkoholrelaterade dödsfall
Cancer

678

123

(+18,1 %)

194

(+28,6 %)

Neuropsykiatriska tillstånd

247

50

(+20,2 %)

70

(+28,3 %)

Kardiovaskulära sjukdomar

-277

269

(n/a)

436

(n/a)

412

168

(+40,8 %)

285

(+69,2 %)

1 022

170

(+16,6 %)

259

(+25,3 %)

117

18

(+15,4 %)

28

(+23,9 %)

Typ 2 diabetes

-279

-2

(n/a)

-1

(n/a)

Totalt antal dödsfall

1 919

795 (+41,4 %)

3 074

588

(+19,1 %)

928

(+30,2 %)

Neuropsykiatriska tillstånd

28 407

5 657

(+19,9 %)

7 913

(+27,9 %)

Kardiovaskulära sjukdomar

5 423

2 321

(+42,8 %)

3 729

(+68,8 %)

Mag-tarmsjukdomar

2 560

1 200

(+46,9 %)

2 017

(+78,8 %)

17 835

2 942

(+16,5 %)

4 487

(+25,2 %)

Infektionssjukdomar

3 021

488

(+16,2 %)

765

(+25,3 %)

Typ 2 diabetes

-853

10

(n/a)

21

(n/a)

Mag-tarmsjukdomar
Olyckor
Infektionssjukdomar

1 271 (+66,2 %)

Alkoholrelaterade sjukhusvistelser
Cancer

Olyckor

Totalt

59 469

13 206 (+22,2 %)

19 860 (+33,4 %)

* OBS de procentuella förändringarna är identiska för dödsfall och sjukhusvistelser eftersom metoden utgår ifrån samma riskfunktioner för
dödlighet och sjuklighet.

WHO-metoden skattade att män står för cirka två tredjedelar av de alkoholrelaterade dödsfallen och
sjukhusvistelserna. Majoriteten av de alkoholrelaterade dödsfallen skedde i åldersgruppen 65+, medan det högsta
antalet alkoholrelaterade sjukhusvistelser fanns i åldersgruppen 45 till 64 år. De alkoholrelaterade dödsfallen
bland yngre är dock speciellt allvarliga eftersom de innebär en större förlust i form av fler förlorade levnadsår.
Beräkningarna visade att det skulle bli ytterligare 33 dödsfall bland personer under 30 år i Scenario 1 och 48
dödsfall enligt Scenario 2. Därtill skulle det också bli ytterligare 1 659 sjukhusvistelser för denna åldersgrupp i
scenario 1 och 2 443 vistelser i scenario 2. Vidare beräknades att 496 sjukhusvistelser skulle gälla minderåriga
alkoholkonsumenter i Scenario 1 och 728 minderåriga i Scenario 2. Med tanke på att WHO-metoden tycks
underskatta alkoholrelaterade skador är dessa siffror troligen för låga.
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Konsekvenser för Sverige
Resultaten tyder på att ett avskaffande av Systembolaget skulle leda till en betydande ökning av
alkoholkonsumtionen i Sverige och dessutom till ökningar i alkoholrelaterade skador och betydande ekonomiska
kostnader. Detta förklaras i huvudsak av att en privatisering i regel leder till en minskning av det lägsta priset på
alkohol, till en ökning av antalet butiker som säljer alkohol, till ökade öppettider för dessa butiker samt till en
ökad marknadsföring av alkohol.
De negativa hälsoeffekter som den ökade konsumtionen skulle leda till inkluderar fler alkoholrelaterade dödsfall
och sjukhusvistelser i form av cancer, psykisk ohälsa, mag- och tarmsjukdomar, kardiovaskulära sjukdomar samt
olyckor och infektionssjukdomar. Det finns också andra samhällsproblem, utöver de skattade ökningarna i
misshandel och rattfylleri, som troligen ökar under en privatisering, t.ex. en ökad sjukfrånvaro och fler barn som
far illa av att någon i familjen dricker för mycket.
Det hävdas ibland att en effektiv reglering av alkoholpriser, tillgänglighet och marknadsföring skulle kunna
uppnås även i ett privat marknadssystem. I praktiken har dock det ökade antalet kommersiella aktörer i ett privat
system inneburit mer lobbying gentemot beslutsfattare om att tillåta mer konkurrens och ha färre regleringar.
Internationell och svensk forskning visar att en ökad konkurrens på alkoholmarknaden oundvikligen leder till en
ökad alkoholkonsumtion och därmed till fler alkoholrelaterade skador.
Den här rapporten har studerat möjliga konsekvenser av att privatisera alkoholförsäljningen i Sverige med
avseende på förändringar i alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador i hela befolkningen. Utöver
dämpande effekter på konsumtion och skador vill vi också framhäva att monopolets förmåga att minska
alkoholens tillgänglighet för minderåriga också bör beaktas i en diskussion om nackdelar med att avskaffa ett
monopol. Det är väl känt att Systembolaget, liksom monopol i andra länder, sticker ut i jämförelse med
privatägda livsmedelsbutiker genom att konsekvent kräva legitimation och neka alkoholförsäljning till över 95
procent av minderåriga personer som försöker handla.
Rekommendationer för Sverige
Med tanke på de stora vinster för folkhälsan i form av lägre medicinska och sociala alkoholskador som är
förknippade med ett detaljhandelsmonopol rekommenderar vi att Sverige även fortsättningsvis behåller
Systembolagets ensamrätt för detaljhandelsförsäljning av alkoholdrycker.
Vi förordar också att man bör överväga att stärka vissa områden där Systembolaget skulle kunna åstadkomma
ännu bättre resultat. I synnerhet prissättningen av alkoholdrycker tenderar ofta att vara lägre än i ett privatiserat
system och den totala prisnivån bör också ses över regelbundet för att säkerställa att den åtminstone håller jämna
steg med inflationen. En åtgärd som kan få särskilt stor betydelse skulle vara att införa ett minimipris för en viss
mängd alkohol (t.ex. 12 g etanol) för alla alkoholdrycker, en åtgärd som för närvarande övervägs i andra
europeiska länder. Dessutom är det troligt att varje förändring som går mot ökad konkurrens på
alkoholmarknaden får negativa effekter för alkoholskadorna genom att pressa ned priserna och öka
tillgängligheten, särskilt bland minderåriga. Vi rekommenderar därför att Systembolagets monopol bör skyddas
mot konkurrens från försäljning via internet och via gårdsförsäljning.

Denna översättning har gjorts av Mats Ramstedt, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.
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