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Sammanfattning 
 

Stödet för en restriktiv alkoholpolitik har i den samlade väljarkåren ökat kraftigt sedan EU-

inträdet enligt SOM (Samhälle, opinion och medier)-institutets årliga enkätundersökningar. 

Trots det finns en tillbakagång av den restriktiva alkoholpolitiken där det framkommit nya 

försäljningskanaler, ökad marknadsföring och lägre alkoholskatt. Denna utveckling ger 

upphov till frågeställningen om stödet för alkoholpolitiken även återfinns bland 

partiföreträdarna. Uppsatsen resultat visar att åsiktsrepresentativiteten mellan partiföreträdare 

och väljarkår kring den restriktiva hållningen till stor del är väl överensstämmande. Synen på 

att det behövs samhälleliga åtgärder för att minska konsekvenserna av alkoholkonsumtionen 

tycks även ha en god åsiktsrepresentativitet mellan partiföreträdare och väljarkår. Resultatet 

kan ses som en indikation för att partipolitiska åsikter inte har varit en bidragande orsak till 

minskad restriktiv politik utan av andra anledningar. 

 

 

Nyckelord: Alkohol, åsiktsrepresentativitet, väljarkår, SOM-institutet 
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1. Inledning 
 

I Sverige finns en lång tradition av en restriktiv alkoholpolitik. Oavsett vilka riksdagspartier 

som varit regeringsbärande har det sedan slutet av 1970-talet varit konsensus mellan 

riksdagspartierna för en restriktiv alkoholpolitik (Gustafsson och Rehn-Mendoza, 2014). En 

viktig anledning till stödet har byggt på WHO:s rapport ”Alcohol Control Policies in Public 

Health Perspective” som släpptes i mitten av 1970-talet. I rapporten föreslås åtgärder kring 

huvudområdena tillgänglighet, skatt och marknadsföring som de mest effektiva för att 

begränsa totalkonsumtionen av alkohol (Bruun, 1975).  

 

Sedan EU-inträdet trädde i full kraft i början av år 2000 har de alkoholpolitiska åtgärderna 

prövats och delvis blivit mindre restriktiva. Stödet för en restriktiv alkoholpolitik var även 

efter EU-inträdet relativt svagt enligt SOM-institutet, en oberoende 

undersökningsorganisation vid Göteborg universitet. Stödet har dock ökat avsevärt fram till år 

2015 (Holmberg, Karlsson och Weibull 2015). Med det ökade stödet för en restriktiv 

alkoholpolitik blir det intressant att flera av de restriktiva åtgärderna delvis gått i motsatt 

riktning. Mellan år 2000-2014 ökade möjligheterna till internet-handel av alkohol, 

marknadsföring och lägre alkoholskatt (Gustafsson och Rehn-Mendoza, 2014). Den 

alkoholpolitiska utvecklingen efter EU-inträdet har även skapat mer diskussion om de 

alkoholpolitiska åtgärderna inom riksdagspartierna. Väljarkårens åsikter i alkoholfrågan har 

kartlagts men huruvida detta stöd också återfinns representerat hos partiföreträdarna har inte 

studerats. Frågan om åsiktsrepresentativitet i sakfrågor har länge diskuterats med olika 

uppfattningar om hur viktigt det anses vara för den representativa demokratin. 

Åsiktsrepresentativitet ses dock enligt stora delar av statsvetarsamhället som ett viktigt mått 

för att mäta hur väl fungerande den demokratiska representativiteten är (Holmberg, 2014). 

 

Den ökade restriktiva hållningen från medborgarna kan även ses som en reaktion på den 

utveckling som vid flera tillfällen sen början av år 2000 inneburit liberaliseringar (Gustafsson 

och Rehn-Mendoza, 2014). I undersökningen av åsiktsrepresentativiteten för de 

alkoholpolitiska åtgärderna förväntas att det finns en åsiktsskillnad mellan partiföreträdarna 

och väljarkåren. Samtliga väljarkårer har blivit mer positiva till restriktiva åtgärder och antas 

skapat en åsiktsskillnad mellan partiföreträdarna och väljarkåren.  

Väljarkårerna antas enligt tidigare studier svara till viss del utifrån egenintresse i frågan om 

höjd alkoholskatt. Därmed förväntas även att vi finner en större acceptans från 
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partiföreträdare än väljarkår i frågan om höjd alkoholskatt (Holmberg, Karlsson och Weibull 

2014). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att studera åsiktsrepresentativiteten mellan partiföreträdare och 

väljarkår i synen på alkoholideologi och inställning till alkoholpolitiska åtgärder. 

Alkoholideologi är en skala för hur respondenterna ser på huvudansvaret för 

alkoholkonsumtionen som antingen individen eller samhällets. Gällande alkoholpolitiska 

åtgärder studeras de centrala åtgärderna om att tillåta försäljning av alkohol i 

livsmedelsbutiker och höjd alkoholskatt.  

 

Det valda fallet om alkohol motiveras av att det är ett område som regelbundet får plats i 

samhällsdebatten. Ett förväntat resultat i studien är en låg åsiktsrepresentativiteten mellan 

väljarkår och partiföreträdare. Detta för det kraftigt ökade stödet för en restriktiv 

alkoholpolitik bland väljarkår samtidigt som alkoholpolitiken delvis blivit mindre restriktiv 

(Gustafsson och Rehn-Mendoza, 2014). För alkoholskatten väntas även ett större egenintresse 

hos väljarkåren än partiföreträdarna som gör att vi ser en mindre positiv inställning till höjd 

alkoholskatt hos väljarkår än partiföreträdare. 

 

För att besvara de valda frågeställningarna används SOM-institutets enkätundersökning från 

år 2015, Riksdagsundersökningen år 2014 samt en egen genomför kompletteringsenkät 

(bilaga 6). Med SOM-institutets mätning beskrivs väljarkårernas åsikter och syn på 

alkoholideologi. I Riksdagsundersökningen ställs endast frågan om åsikt kring de två valda 

alkoholpolitiska åtgärderna hos riksdagspartiernas företrädare. En egen genomförd 

kompletterande enkät med samma frågeställning som väljarkåren svarat på skickas därför till 

de alkoholpolitiska talespersonerna hos respektive parti. Det gör samlat att det är totalt tre 

olika enkätunderlag som används i studien. Dessa benämns vidare som SOM-undersökningen, 

Riksdagsundersökningen samt kompletteringsenkäten.  

 

Frågeställningar: 

 Hur skiljer sig riksdagspartiernas företrädare i syn på alkoholideologi jämfört med 

deras väljargrupp? 

 

 Hur god är åsiktsrepresentativiteten i alkoholfrågor mellan partiföreträdare och 

väljarkår? 



 7 

 

1.2 Disposition 

 

Uppsatsen har lagts upp genom att inledande presentera det valda fallet samt vilka 

förväntningar som kopplar till det valda fallet. Syftet beskriver målet med att testa för 

eventuella åsiktsskillnader mellan väljarkår och partiföreträdare i alkoholfrågan. För att hjälpa 

läsaren presenteras sedan en närmare förklaring av åsiktsrepresentativitetens funktion i en 

representativ demokrati följt av tidigare forskning om hur väljarkårens inställning till 

alkoholfrågan formas. I nästa del förklaras de valda alkoholpolitiska åtgärdernas funktion och 

bakgrund. Efter detta förklaras den valda metoden deskriptiv statistik och fördelarna med den 

valda metoden. Därefter sker uppsatsen huvuduppgift med analys av respektive parti i 

uppdelade avsnitt. Avslutningsvis sammanfattas slutsatserna från analysen med de nya och 

bekräftade insikter studien har lett till. 

 

1.3 Åsiktsrepresentativitet 

 

Genom att beskriva väljarnas och partiföreträdarnas inställning till de alkoholpolitiska 

åtgärderna och alkoholideologi testas åsiktsrepresentativiteten mellan riksdagsföreträdare och 

väljarkårer.  

 

Sverige är unikt med att i över tio omgångar genomfört riksdagsundersökning bland alla 

riksdagsledamöter. Det var professor Sören Holmberg som startade undersökningarna år 1969 

i samband med sin doktorsavhandling ”Riksdagen representerar svenska folket”. 

Undersökningsserien har många världsunika delar för att mäta representativiteten. Inget annat 

land har data för att följa utvecklingen av parlamentsledamöters värderingar, 

rolluppfattningar, karriärambitioner och sakfrågeåsikter lika bra som Sverige med hög 

svarsfrekvens på över nittio procent. 

 

Åsiktsrepresentativitet mellan väljarkår och de nationella företrädarna, riksdagsledamöterna, 

är en viktig indikator för en väl fungerande representativ demokrati. Holmberg konstaterar i 

sin doktorsavhandling förvånande nog att en slumpmässigt vald riksdag hade representerat 

svenska väljare på ett bättre sätt än de 349 som företräder dem. En ganska häpnadsväckande 

slutsats som skapar många intressanta frågeställningar kring valet av företrädare (Holmberg, 

2014). 
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Holmberg förklarar att ”I de allra flesta fall är alltså den faktiska graden av 

åsiktsöverensstämmelse mellan riksdagen och svenska folket sämre än vad en helt slumpvald 

riksdag skulle uppvisa”. Det är svårt att argumentera för en hög åsiktsrepresentativitet när den 

är sämre än den skulle vara om riksdagsledamöterna lottades fram. Vad Holmberg konstaterar 

är att representativ demokrati inte bara innefattar representativitet utan också politiskt 

ledarskap och opinionsbildning som därmed kan leda till åsiktsdifferenser mellan väljarkår 

och företrädare. Holmbergs avhandling visar att de strukturer som skapar åsiktslikhet mellan 

väljarkår och företrädare varit svagare i Sverige under de tio omgångar 

riksdagsundersökningen har genomförts än de strukturer som leder till åsiktsolikheter. Det 

innebär till stor del att representation ovanifrån har varit starkare än representation underifrån 

(Holmberg, 2014). 

 

Holmberg beskriver dock att det finns en mer godkänd åsiktsrepresentation i områden som 

utgår från den centrala konfliktlinjen med ideologiska vänster-högerrelaterade frågor. Frågor 

som stämmer överens med detta är en utbredning av offentlig sektor, skattesatser, privatiserad 

sjukvård och minskade inkomstskillnader.  

 

Det finns även flera områden där det enligt Holmberg visas en sämre åsiktsrepresentativitet. 

Typiska frågor är att införa hårdare fängelsestraff, där folket är mer positivt än dess 

företrädare. Sex timmars arbetsdag som också har ett stort stöd hos folket men svagt stöd i 

riksdagen. Vi ser det omvända i frågan om att avskaffa vårdnadsbidraget där riksdagen är mer 

positiv än folket samt förslaget att ta emot färre flyktingar i Sverige (Holmberg, 2014).  

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

På grund av begränsad tidsperiod för genomförande av uppsatsen innefattas endast enkätsvar 

från de alkoholpolitiska talespersonerna i frågan om alkoholideologi. Med fler 

partiföreträdare hade det varit möjligt att dra mer långtgående slutsatser. De alkoholpolitiska 

talespersonerna utvaldes eftersom de alla är insatta i alkoholfrågan och tillfrågas vid alla 

tillfällen en fråga rörande alkoholpolitik ska behandlas. Deras inställning kan därför ses som 

en viktig roll i partiets inställning till alkoholfrågan. Däremot finns data från alla ledamöter 

med i Riksdagsundersökningen från 2014 gällande inställningen till de två sakfrågorna höjd 

alkoholskatt och att tillåta försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker. Med insamlad data kan 
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den beskrivande analysen anses bygga på ett välgrundat underlag. 

 

1.5 Så formas inställning till alkoholpolitiska åtgärder 

 

Sedan år 2001 har SOM-institutet studerat alkoholopinionen och problemupplevelsens roll 

som en löpande del i den årliga SOM-enkäten. Syftet med studien har varit att svara på frågan 

om vad som påverkar medborgarnas syn på alkoholpolitiska åtgärder. Genom att isolera för 

olika förklaringsvariabler har forskarna vid SOM-insitutet kunnat påvisa de mest relevanta 

förklaringsmodellerna. Nedan är ett kausaldiagram för alla delar som anses kunna ha inverkan 

på åsikterna om alkoholpolitiska styrmedel (Holmberg, Karlsson och Weibull, 2015). 

 

Figur 1. Kausaldiagram för åsikt om alkoholpolitiska åtgärder

 

Möjliga bakomliggande faktorer som formar synen på de alkoholpolitiska åtgärderna är kön, 

ålder, bostadsort, utbildning och social bakgrund. Dock tycks dessa främst gå via syn på 

alkohol som upplevt samhällsproblem eller ideologi. För de faktorer som anses förklara hur 

åsikten om de alkoholpolitiska åtgärder formas tycks även sociala omständigheter endast vara 

en mindre faktor för synen på alkohol som samhällsproblem. Den politiska ideologin kopplas 

istället till åsikter om vad som är rimliga alkoholpolitiska åtgärder (Holmberg, Karlsson och 

Weibull, 2015).  

 

SOM-institutet har i studien skiljt mellan frågorna ideologi och socioekonomisk bakgrund 

från de frågor som är direkt kopplade till synen på alkohol, såsom den generella synen på 

Åsikt om 
alkoholpolitiska 

åtgärder

Upplevda 
samhällsproblem

- Positiv eller 
negativ?

Egen erfarenhet av 
alkoholkonsumtion

- Egen konsumtion
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Individuella 
egenskaper

Kön, ålder, utbildning, 
religion

Politisk ideologi

Partirpreferens och 
vänster- höger

Alkoholideologi

- Ansvaret för 
alkoholkonsumtionens 

effekter
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alkohol som något gott eller ont i samhället. Det görs för att kunna förstå bakgrunden både 

utifrån individen och samhället. 

 

Här pekar forskarna på att egna erfarenheter påverkar individen men också att den bild som 

framställs i media har möjlighet att påverka ställningstagande. 

Forskarna förväntade sig att det finns ett positivt samband mellan medborgares upplevelse av 

alkoholkonsumtion som ett problem och deras inställning till hur restriktiv politiken bör vara. 

Detta samband stärks i analysen. 

 

Parallellt med detta är de allmänpolitiska faktorerna som berör medborgares syn på 

relationerna mellan stat och individ, såsom den ideologiska höger-vänsterskalan. Här 

förväntade sig forskarna ett resultat där medborgare som är mer till höger vara mer negativa 

till restriktiva åtgärder än vänstersympatisörer som generellt är mer positiva till 

marknadsregleringar. Detta samband stämde överens till stora delar med undantag för 

Kristdemokraterna (Holmberg, Karlsson och Weibull, 2015). 

 

1.6 Väljaropinionens nuvarande inställning till alkoholpolitiska åtgärder 

 

Resultaten av frågorna rörande alkoholskatt och begränsad tillgänglighet som SOM-institutet 

ställt under längst tid pekar tydligt mot att stödet för den liberalisering som fanns i början av 

2000-talet har vänt till ett klart minskande stöd. Den största förändringen hittar vi i 

inställningen till alkoholskatt. Den alkoholliberala strömningen hade 2005 en topp på dryga 

60 procent som var positiva till en sänkt alkoholskatt. År 2015 anser bara 15 procent att 

alkoholskatten ska sänkas. Från 2010 då frågan om höjd alkoholskatt infördes i SOM-

undersökningarna har det visat ett större stöd för att höja än att sänka alkoholskatten. Stödet 

för ökade alkoholskatter har öka till 34 procent år 2015 (Figur 2). 
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Figur 2. Utveckling av stödet för alkoholpolitiska förslag  

 

 

 

Alkohol och ideologi 

I analysen av SOM-institutets frågeställningar år 2015 riktar forskarna in sig på att se hur 

alkohol och ideologi påverkar inställningen till alkoholpolitiska åtgärder. Enligt forskarna är 

den absolut viktigaste förklaringen till deras ställningstagande den egna synen på alkoholens 

samhällseffekter. Ju mer de tillfrågade medborgarna upplever alkoholkonsumtionens effekter 

som negativa desto mer positiva är de till restriktiva styrmedel. Samband mellan upplevelser 

från den egna konsumtionen och inställning om styrmedel är svagare. Det kan därför sägas 

vara den samhälleliga och inte den privata sfären som är viktigast för åsikten (Karlsson, 

Holmberg och Weibull, 2015). 

 

Det finns även tydligt belägg för betydelsen av politisk ideologi för medborgarnas 

ställningstaganden. Vad forskarna pekar ut är att medborgare som står till vänster är överlag 

mer positiva till restriktiva åtgärder än de som står till höger. Forskarna tolkar detta som 

jämställt med människors inställning till en inbegripande och reglerande stat (Karlsson, 

Holmberg och Weibull, 2015). 
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Alkoholideologi tycks till exempel ha mycket stor betydelse för åsikter i monopolfrågan och 

klart mindre betydelse för åsikter i skattefrågan. Minst betydelse har alkoholideologi för 

åsikterna om reklamförbud och serveringskrav. Det är också intressant att se hur effekter av 

alkoholideologi och vänster–högerideologi förhåller sig till varandra. För varje fråga minskar 

effekten av vänster–högerideologi när alkoholideologi introduceras i modellen. Minskningen 

är som störst i monopolfrågan, som alltså i huvudsak är relaterad till alkoholideologisk 

position och inte till vänster–högerposition (Karlsson, Holmberg och Weibull, 2015). 

 

1.7 En restriktiv alkoholpolitik – Tillgänglighet och alkoholskatt 

 

Målet att sänka totalkonsumtionen av alkohol har format den svenska alkoholpolitiken till att 

inrikta sig på särskilda åtgärder som medborgarna fått ta ställning till. De huvudsakliga 

åtgärderna rör pris och tillgänglighet men innefattar även marknadsföring som allt viktigare 

faktor. Det innebär att tillgången på alkohol begränsats genom detaljhandelsmonopol och 

genom en höjd alkoholskatt som gör det dyrare att köpa alkohol (Gustafsson och Rehn-

Mendoza, 2014).  

 

De politiska åtgärderna har vid flertalet tillfällen varit uppe för diskussion. Särskilt kring EU-

inträdet begränsades möjligheten till att behålla alla delar i monopolet och möjligheterna till 

privat införsel ökade betydligt (Cisneros Örnberg, 2009). 

 

Bland partierna har positionerna kring alkoholskatt och detaljhandelsmonopolet bestått men 

utmanats av nya försäljningskanaler. På senare år har flera statliga utredningar tillsatts i 

försök att kombinera monopolet med nya nischade försäljningskanaler som gårdsförsäljning 

och internet-handel av alkohol (SOU 2010:98 och SOU 2014:58).  

 

En viktig del för denna studie är att ha förståelse och kunskap om två av de alkoholpolitiska 

åtgärderna alkoholskatt och detaljhandelsmonopolet. I respektive stycke förklaras evidensen 

bakom åtgärderna som enligt fastslaget regelverk ska minska totalkonsumtionen av alkohol i 

Sverige (Sveriges 11 folkhälsomål).  

Tillgänglighetsbegränsning 

Ett av verktygen för att minska totalkonsumtionen av alkohol är åtgärder som minskar 

tillgängligheten. Det innebär att minska försäljningsställenas antal, åldersgränser, exponering 
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av drycker, och öppettider. Alla dessa faktorer anses påverka konsumtionen och därmed 

omfattningen av alkoholrelaterade skador (Babor, 2010). 

 

Det privata vinstintresset är en viktig drivkraft bakom ökad tillgänglighet på alkohol. Ett 

statligt försäljningsmonopol är enligt en forskningsgenomgång det mest effektiva verktyget 

för att begränsa privata vinstintressen (Babor, 2010).  

 

Det finns en konflikt mellan målen för en socialpolitisk alkoholpolitik och alkoholindustrins 

vinstintresse. Genom detaljhandelsmonopolet motverkas vinstintresset och alkoholens 

skadeverkningar minskas. Detaljhandelsmonopolet behöver hålla en balans mellan den 

primära socialpolitiska uppgiften och de serviceambitioner som kommit till praktiskt uttryck. 

Fler butiker, lördagsöppet, utkörning och självbetjäning kan motverka de folkhälsopolitiska 

motiven för monopolets existens och är därför alltid en avvägning mot uppdraget att minska 

alkoholens skador. För den alkohol som säljs i livsmedelshandeln och på serveringsställen 

kontrolleras åldersgränser ofta genom provköp (Babor, 2010). 

 

SOM-institutet har sedan år 2001 mätt inställningen om att tillåta försäljning av starköl, vin 

och sprit i livsmedelsbutiker. Stödet för en avveckling av monopolet har gått från 50 procent 

till bara 28 procent år 2015. En relativt stor förändring som innebär att man kan se det som ett 

ökat stöd för detaljhandelsmonopolet i Sverige (Holmberg, Karlsson och Weibull 2015). 

 

Alkoholskatt 

I en litteraturöversikt kring alkoholskatt konstateras att ett ökat pris på alkohol genom höjd 

punktskatt leder till en minskad konsumtion och därmed minskade alkoholskador. Det finns 

även tendenser till att storkonsumenter samt unga är extra priskänsliga (Babor, 2010) 

 

Alkoholskatten har debatterats flertalet gånger sedan EU-inträdet. Det har lett till totalt tre 

sänkningar år 1998, 2001 och 2008. Där har förändringarna inneburit en sänkt skatt på 39% 

för öl 2001, vin sänktes år 2001 med -18% och år 2008 med -2%. 

Trots alkoholskattehöjningar 2008, 2014 och 2015 är dagens alkoholskattenivå lägre 2016 

omräknat till 1995-års realvärde. Detta till följd av uteblivna alkoholskattehöjningar efter 

uppgång i inflation och valutakurser samt genomförda sänkningar av alkoholskatten 

(Gustafsson och Rehn-Mendoza, 2014). 
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SOM-institutet införde år 2004 frågan om medborgarnas inställning till sänkt alkoholskatt på 

grund av ökat intresse när tillåtna införselnivåerna från andra länder höjdes och 

privatinförseln ökade (SOU 2004:86, SOU 2005:25). Det gjordes en statlig utredning för att 

sänka alkoholskatten som inte genomfördes. Istället startade en diskussion i riksdagen om 

höjd alkoholskatt som gjorde att SOM-institutet började mäta väljarkårens inställning till höjd 

alkoholskatt från år 2010 (Holmberg, Karlsson och Weibull, 2015).   

 

1.8 Totalkonsumtionsmodellen 

Svensk alkoholpolitik utgår sedan 1970-talet från den så kallade totalkonsumtionsmodellen. 

Den vilar på den teori som utvecklades av Sully Lederman och kallas ”The single distribution 

theory”. 

Ledermann studerade långsiktiga trender och variationer i dödlighet. Han upptäckte en 

samvariation mellan den genomsnittliga konsumtionen av alkohol i ett samhälle och antalet 

högkonsumenter. Om den genomsnittliga konsumtionen steg så ökade också antalet 

högkonsumenter och vice versa (Bruun, 1975). 

När WHO presenterade forskningsrapporten ”Alcohol Control Policies in Public Health 

Perspective” var totalkonsumtionen en av de viktiga nya mätmetoderna. Författarna var elva 

av dåtidens främsta alkoholforskare, med den finländske alkoholforskaren Kettil Bruun i 

spetsen. Rapporten blev känd som ”The purple book”, och gjorde ett djupt avtryck i den 

internationella diskussionen, liksom i Sverige, för utvecklingen av alkoholpolitiken (Bruun 

1975). 

Rapportens slutsats är att totalkonsumtionen av alkohol fördelar sig jämt över befolkningen 

oavsett vilket land som studeras. Olikheter vad gäller kulturellt betingade dryckesmönster och 

sociala normer verkar, enligt rapporten, inte resultera i några signifikanta skillnader när det 

gäller konsumtionens fördelning i befolkningen. Det innebär att en ökning av per-

capitakonsumtionen i ett land generellt bör ses som en indikator på ökande förekomst av 

högkonsumenter och alkoholrelaterad dödlighet (Bruun, 1975).  

Metoden har dock varit omdebatterad under senare år men används fortfarande i Sverige. 
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2. Teori 
 

2.1 Relevant teoribildning 

 

Hela begreppet representation har diskuterats i den politiska teorin och definieras väldigt olika 

i en översyn av litteraturen. Det finns inte en definition som de flesta stödjer utan splittringen 

är stor. Det finns dock en definition som kan anses ha ett något större stöd, vari definitionen 

är att de valdas agerande mot väljarnas intressen: ”Representation here means acting in the 

interest of the represented, in a manner responsive to them.”. Inom den svenska forskarkåren 

har statsvetarna Sören Holmberg, Leif Lewin och Jörgen Westerståhl uppfattat hög 

åsiktsrepresentativitet mellan företrädare och medborgare som ett särskilt viktigt värde för 

den representativa demokratin. Denna definition får även högt stöd bland parlamentarikerna 

själva (Brothén, 2004). 

 

Bland statsvetare råder dock inte enighet om åsiktsöverrensstämmelsens centrala värde i 

representativa demokratin. Ett intressant inlägg är från maktutredningen, ledd av Olof 

Pettersson, som hade en delvis annan syn på åsiktsrepresentativiteten. Maktutredningen 

utpekade istället att kravet på ansvarsutkrävande och partikonkurrens reducerar betydelsen av 

åsiktsrepresentativitet. Därav blir oenigheten om åsiktsrepresentativiteten är central eller ej 

(Brothén, 2004). 

 

Valda företrädare har självklart möjlighet att fatta beslut som går i linje med medborgarnas 

vilja utan att själva dela den åsikten. Det bör räcka att de valda företrädarna har kännedom om 

medborgarnas inställning och tar sedan beslut i linje med opinionen. Samtidigt kan det 

motsatta inträffa. Valda företrädare är åsiktsrepresentativa men tar inte beslut i enlighet med 

sina åsikter, kanske till följd av saknat parlamentariskt stöd eller andra skäl. God 

åsiktsöverenstämmelse är inte en garant för att beslut som fattas blir representativa för 

medborgarnas åsikter. Åsiktsöverenskommelse ses dock, enligt litteraturen, som en god 

början (Brothén, 2004). 

 

Jämför vi Sverige med andra länder kan vi även se att det inte är ett enskilt svenskt fenomen 

med bristande åsiktsrepresentativitet mellan företrädare och väljarkåren. Vid en snabb 

översyn av åsiktsöverensstämmelsen i ett flertal länder upptäcks samma mönster i ett flertal 

länder. Det som undersöks i detta är den allmänna åsiktsrepresentativiteten mellan 
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parlamentariker och väljarkåren i alla typer av frågor. Det finns få undersökningar som på 

teoretisk grund studerar skillnader i åsiktsöverensstämmelse mellan väljarkår och valda 

företrädare i en mängd olika frågor (Brothén, 2004). 

 

Det finns ett antal viktiga parametrar kring sakfrågor som tenderar leda till särskilt låg 

åsiktsöverensstämmelse. Det kan som exempel vara nya sakfrågor som inte uppmärksammas i 

den politiska debatten. Åsiktsöverensstämmelsen kan alltså sägas vara sämre i frågor som är 

nya på den politiska agendan. Alkoholfrågan anses dock vara en sakfråga som historiskt ha 

placerat sig som en viktig samhällsfråga. Den senare debatten har främst rört utvecklingen 

efter EU-inträdet där frågan blivit mycket omdebatterad. Risken är dock att den uppfattas mer 

som en fråga för eller emot frihandel snarare än en folkhälsofråga (Gustafsson och Rehn-

Mendoza, 2014). 

 

En annan betydande aspekt är opinionsbildningen i frågor med stor betydelse internationellt. 

För internationella frågor används benämningen opinionseftersläpningen som en förklaring 

för det svåra i att uppnå åsiktsöverensstämmelse mellan medborgare och valda företrädare. 

Opinionseftersläpningseffekten blir att parlamentariker och andra elitaktörer åsiktsmässigt går 

före befolkningen i internationella frågor, vilket naturligtvis får konsekvenser för 

åsiktsavspeglingen (Brothén, 2004). 

3. Metod 
 

3.1 Strategiskt val av metod 

 

Totalt används tre enkäter som refereras till som SOM-undersökning 2015, 

Riksdagsundersökningen och kompletteringsenkäten (Se bilaga 2 och 3). SOM-

undersökningen ställer frågan om syn på alkoholideologi och inställning till alkoholpolitiska 

åtgärderna. I riksdagsundersökningen 2014 ställs endast frågan om inställning till de 

alkoholpolitiska åtgärderna. Den kompletterande enkäten ställer därför även frågan om 

alkoholideologi till riksdagsledamöterna. För att beskriva partierna fastslagna position och 

argumentation görs en mindre kvalitativ textanalys av partiprogrammen samt benämningen 

”Våra frågor” på respektive partis hemsida. Med detta omfattande material bör de ställda 

frågeställningarna kunna studeras med objektiva fakta.  
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Denna uppsats ämnar till att med deskriptiv statistik, det vill säga i siffror, ge en beskrivning 

av hur åsiktsrepresentativiteten ser ut mellan partiföreträdare och deras väljarkår i frågor 

relaterade till alkohol. En deskriptiv undersökning ger här goda möjlighet till en analys 

eftersom det redan finns en viss mängd material att behandla. Genom att även beskriva 

respektive parti och väljarkårs inställning till det alkoholpolitiska området kan resultaten visa 

på om väljarkårens ökade restriktivitet också är representerad hos partiföreträdarna (Bryman, 

2011).  

 

Med en deskriptiv undersökning har jag även valt att begränsa de aspekter som undersöks till 

en liberaliserande åtgärd, tillåta försäljning i livsmedelsbutiker samt en med ökad restriktiv 

riktning, höjd alkoholskatt. Både åsiktsrepresentativiteten generellt och alkoholideologi är 

områden där det finns mycket kunskap sedan tidigare. Syftet med den valda undersökningen 

är därför främst att pröva de antaganden om åsiktsrepresentativitet och alkoholideologi där vi 

kan jämföra partiföreträdare och väljarkår. 

 

Med en deskriptiv undersökning är målet att på ett objektiv sätt kunna beskriva verkligheten 

så långt det är möjligt. Förklaringar av denna verklighet sker genom att med insamlad och 

befintlig data beskriva en generaliserbar helhet. Med enkätdata ges även goda möjligheter att 

kvantifiera och bör underlätta för att ge ett analyserbart resultat. Den beskrivande statistiken 

är en ger även en god reliabilitet och validitet som kan upprepas.  

 

Med en beskrivande undersökning är det även viktigt med individoberoende kunskap. Därför 

har jag valt att göra en enkätundersökning som ger möjlighet att dra vissa slutsatser om 

individerna som grupp. Dock har tidsbegränsningen gjort att endast den alkoholpolitiska 

talespersonen tillfrågats. Detta gör att tolkningarna behöver användas mer försiktigt utifrån 

den kompletterande enkäten om alkoholideologi hos partiföreträdarna än i åsikt om åtgärder 

där hela gruppen av partiföreträdare tillfrågats. Metoden kan dock anses vara starkare än att 

göra intervjuer där det är svårare att göra en individoberoende och objektiv bedömning av det 

insamlade materialet. Det gör det även lättare att behandla resultaten systematiskt och ge en 

god reliabilitet.  

 

3.2 Analysfrågor 

 

För att utföra analysen har fyra variabler utvalts och ställts som följande frågor till materialet.  
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 Hur ser väljarkåren på ansvarsfrågan om alkohol jämfört med partiföreträdarna? 

 Hur överensstämmer partiets officiella hållning med partiföreträdarna? 

 Hur skiljer sig synen på att tillåta försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker mellan 

väljarkåren och partiföreträdare? 

 Hur skiljer sig synen på höjd alkoholskatt mellan väljarkåren och partiföreträdare? 

 

3.3 Operationalisering - Alkoholpolitiska åtgärder  

 

I SOM-undersökningen 2015 och i Riksdagsundersökningen 2014 ställs frågeställningen om 

inställning till de alkoholpolitiska åtgärderna bland partiernas företrädare samt deras 

respektive väljarkår Frågan ställs i samband med 19 andra frågor under rubriken 

”Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. 

Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem?”.  

De två frågeställningarna som berör alkohol är ”Tillåta försäljning av starköl, vin och sprit i 

livsmedelsbutiker” och ”Höja skatten på alkohol”. Svarsalternativen i enkäten som anges är 

1. Mycket bra förslag, 2. Ganska bra förslag, 3. Varken bra eller dåligt förslag, 4. Ganska 

dåligt förslag och 5. Dåligt förslag. På frågan om att tillåta försäljning i livsmedelsbutiker ges 

också möjlighet till svarsalternativet ingen uppfattning (Se bilaga 4). 

 

Systematisk gradering av åsiktsrepresentativitet 

För att underlätta jämförbarheten mellan svaren i enkäterna gällande alkoholpolitiska åtgärder 

används en tidigare framtagen metod av SOM-institutet. Data från Riksdagsundersökningen 

och SOM-undersökningen har kodats så att varje respondents svar får ett värde på en skala 

från 0–100, där 0 i står för svarsalternativet längst till höger (5), negativ till förslaget, och 100 

för alternativet längst till vänster (1). I jämförelsen mellan väljarkår och företrädare, och i 

jämförelsen mellan partier, är det medelvärden på denna 0–100-skala som avses. 

Opinionsbalansen mäts genom att ta andelen som är för förslaget minus andelen som är emot. 

Resultatet kan då variera mellan +100 (alla tycker att det är ett bra förslag) till -100 (alla 

tycker att det är ett dåligt förslag). Åsiktsöverensstämmelsen mäts, totalt och för varje parti, 

mellan politiker och väljarkår i respektive fråga. Enligt metoden för att mäta 

åsiktsrepresentativitet anses en god överenstämmelse ligga inom 0-10 skalsteg från varandra. 

Detta avgörs av materialets omfång. För enkätsvaren gällande åsikter i alkoholfrågorna anses 
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materialet utgöra ett heltäckande underlag som är representativt för väljarkår och 

partiföreträdare (Karlsson, 2013). 

 

3.4 Operationalisering – Alkoholideologi 

 

I frågeställningen gällande alkoholideologi används frågeställningen om huvudansvaret för 

alkoholkonsumtionen. ”I den politiska debatten diskuteras vem som har huvudansvaret för 

alkoholkonsumtionen – den enskilde eller samhället och myndigheterna. Vilken är din åsikt 

om detta?” (Se bilaga 2). 

Inställning till huvudansvaret för alkoholkonsumtionens mäts på skalan ett (1) till sju (7). Här 

innebär svarsalternativ ett (1) att det måste finnas tydliga samhälleliga restriktioner och är 

samhällets huvudansvar. Svarsalternativ sju (7) innebär att det inte behövs några samhälleliga 

restriktioner eftersom individen ska ta ansvar själv. Svarsalternativ 4 innebär ett delat 

huvudansvar mellan individ och samhälle. I frågan ges också möjlighet att svara ingen 

uppfattning (Karlsson, 2015). Denna frågeställning innefattas dock inte i 

Riksdagsundersökningen 2014 och har därför ställs i en kompletteringsenkät som förklaras 

nedan. 

 

Kompletteringsenkäten skickades i april år 2017 till ett urval av Riksdagsledamöter under 

uppsatstiden. De valda riksdagsledamöterna är alkoholpolitiska talespersoner hos respektive 

parti som anses vara centrala för partiets hållning i alkoholfrågan. Det är dock även av 

tidsskäl denna grupp utvalts. Enkätfrågan som talespersonernas fått besvara är samma 

frågeställning som ställs i SOM-undersökningen till väljarkåren. De handlar om inställning till 

huvudansvaret för alkoholkonsumtionen (Se bilaga 2). Skalan som används är ett (1) till sju 

(7) för huvudansvaret för alkohol likt i enkäten från SOM-institutet till väljarkåren år 2015. 

 

Åsiktsrepresentativitet för alkoholideologi 

Frågeställningarna om alkoholideologi är svårare att mäta i åsiktsrepresentativitet eftersom 

det jämförs med endast en partiföreträdare. Det innebär att mätbarheten försämras och därmed 

ökas flexibiliteten för hur åsiktsrepresentativiteten ska bedömas. Här behålls den befintliga 

mätmetoden eftersom den sju-gradiga skalan eftersom endast en partiföreträdare svarat på 

frågan blir insamlad data inte lika mätbar (Karlsson, 2013). Åsiktsrepresentativiteten för 

skalan ett (1) till sju (7) skulle redan vid ett stegs åsiktsskillnad teoretiskt anses ligga utanför 

god åsiktsrepresentativitet eftersom varje steg blir totalt 14,3 jämfört med skalan 0-100. 
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Eftersom endast en utvald partiföreträdare tillfrågas är bedömningen i denna studie att i 

analysen endast ta hänsyn till om åsiktsöverenstämmelsen ligger inom samma kategori. De tre 

kategorierna som görs i enkäten är därför restriktiv, balanserad eller mer liberal inställning. 

Siffrorna 1-3 tolkas som samhällets ansvar, 4 anses vara delat ansvar och 5-7 som individens 

ansvar. Slutsatserna bör dock tolkas mer försiktigt än analysen av åsiktsrepresentativiteten för 

de alkoholpolitiska åtgärderna på grund av ett mindre omfattande underlag. 

 

Eftersom Moderaterna och Sverigedemokraterna valt att inte svara på enkäten om 

alkoholideologi har analysen även kompletterats med ett utdrag av respektive partiprogram. 

Även partiernas position i de valda alkoholpolitiska åtgärderna är intressanta för att jämföra 

med partiföreträdarnas åsikt. I de fall positioner saknas i partiprogrammet har information 

från partiernas hemsida under rubriken ”Våra frågor – Alkohol” använts (Se referenslista). 

Med den valda operationaliseringen är det dock inte möjligt att göra långtgående 

beskrivningar utan bör endast ses som ett sätt att öka kunskapen om partiernas förklarade syn 

på alkohol. För framtida studier hade en mer omfattande analys av partiprogrammen kunnat 

förklara mer av eventuella variationerna bland partiernas åsikter i alkoholfrågan. 

 

Operationalisering av partiprogram 

Partiprogrammen används i huvudsak till att studera överenstämmelsen mellan 

partiföreträdarnas position och position i partiprogrammet. Alkohol finns omnämnt i 

majoriteten av partiprogrammen i olika utsträckning men även kompletterats med hänvisning 

till ”Våra frågor” på partiernas hemsidor. Flera partiprogram saknar beskrivning av 

alkoholideologi och innefattar endast inställning till alkoholpolitiska åtgärder. I 

operationaliseringen av partiprogrammen har analysen även innefattat en studie av hur många 

samhällsproblem som partierna anser att alkoholen bidrar till för att se hjälpa läsaren att förstå 

partiets syn på alkohol som samhällsproblem. De problem som finns omnämnda totalt är våld, 

brottslighet, ekonomiska konsekvenser, otrygghet, trafik, graviditet, arbetsplats och missbruk.  

 

3.5 Kritisk granskning av metoden 

 

Det hade varit möjligt att göra en djupare analys vid en mer omfattande kvalitativ textanalys 

som även innefattat en granskning av riksdagsmotioner och partidebatter rörande alkohol. På 

grund av begränsat med tid valdes endast de alkoholpolitiska talespersonerna ut att svara på 

kompletteringsenkäten. Detta gör att resultatet från kompletteringsenkäten bör tolkas mer 
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försiktigt och har också kompletterats med skrivningar i partiprogram om alkoholfrågan. De 

två partierna Moderaterna och Sverigedemokraterna valde att avstå från 

kompletteringsenkäten vilket även det gör studiens möjlighet till slutsatser blir något svagare.  

 

De valda frågeställningarna om att tillåta försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker och att 

höja alkoholskatten är de enda två frågor om alkohol som ställs i Riksdagsundersökningen 

2014. Det gör att frågan om alkoholmarknadsföring inte kan jämföras mellan de två 

grupperna. Dock ger detta en god bild eftersom de två valda frågeställningarna går i två olika 

riktningar. Att tillåta försäljning i livsmedelsbutiker innebär en mindre restriktiv inställning 

medan höjd alkoholskatt innebär en mer restriktiv inställning. 

 

3.6 Alternativa metoder 

 

Som alternativ metod hade idéanalys. En idéanalys hade gjort det möjligt att analyseras de 

politiska idéerna i flera olika texter eller tal. Detta utifrån synen att politiska idéer formar 

människors övertygelser och har en stor betydelse för samhällets utveckling. Till detta hade 

ytterligare material såsom partimotioner, interpellationer eller stämmobeslut kunnat öka 

kunskaperna om partiföreträdarnas inställning. 

 

3.7 Material  

 

För att besvara de olika frågeställningarna används SOM-institutets enkätundersökning för 

2015, Riksdagsundersökningen 2014, kompletteringsenkäten. Partiprogrammen tillsammans 

med information på partihemsidorna under rubriken som ”Våra frågor” har även varit ett 

kunskapsunderlag. 

Med enkätdata kan åsikterna kring åtgärderna beskrivas för både väljarkår och 

partiföreträdare. För att kunna beskriva partiföreträdarnas syn på alkoholideologi används 

kompletteringsenkäten som besvaras av partiernas alkoholpolitiska talespersoner. (Se bilaga 

6). Material för hur problembilden av alkohol formas hos väljarkåren har även inhämtats från 

SOM-institutet forskargrupp i artiklarna Alkohol – som samhällsproblem och Alkohol och 

ideologi (Karlsson, Holmberg och Weibull, 2014).  

 

För att kunna säga något ytterligare om åsiktsrepresentativitetens betydelse har Sören 

Holmbergs långtgående studier i avhandlingen ”Riksdagen representerar folket”. Även David 

Karlssons kapitel i mätning av åsiktsrepresentativitet i artikeln ”En region för alla?” används 

som modell för att bedöma en god åsiktsrepresentativitet (Karlsson, 2013). 
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4. Resultat, analys 

Analysverktyg 

I analysen av varje parti används statistik för att beskriva synen hos partiföreträdarna och 

väljarkåren i följande fyra fokusområdena;  

1. Alkoholideologi - Huvudansvaret för alkoholen – individen eller samhället 

2. Hur partiets officiella position överensstämmer med partiföreträdarnas position  

3. Att tillåta försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker 

4. Att höja alkoholskatten 

 

Totalt används två skalor för att mäta åsiktsrepresentativiteten. För alkoholideologi är skalan 

1-7 där ett (1) representerar att huvudansvaret över alkoholkonsumtionen ligger på samhället 

och sju (7) representerar att huvudansvaret ligger på individen. Fyra (4) innebär ett delat 

ansvar. För frågorna om alkoholpolitiska åtgärder används skalan 0-100 för att beskriva 

åsiktsbalansen. Balansen bygger på andelen som är för förslaget minus andelen som är emot 

och kan variera mellan +100 (alla tycker att det är ett bra förslag) till -100 (alla tycker att det 

är ett dåligt förslag). 

 

4.1 Centerpartiet  

 

 

Ideologi 

Centerpartiet är ett liberalt parti som också beskriver sig som socialt och decentralistiskt. 

Partiet förklarar också att målet med deras politik är varje människas rätt och förmåga att 

själv forma sin egen framtid (Centerpartiets partiprogram, 2013). 

 

Alkoholideologi 

I frågan om alkoholideologi anser Centerpartiets talesperson att huvudansvaret för alkoholens 

konsekvenser ligger något mer på samhället än på individen. Det innebär svarsalternativ 3 på 

skalan 1 till 7. Centerpartiet anser därmed att det är något mer samhällets ansvar att genom 

lagar och förordningar minska alkoholens konsekvenser.  
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Sett till åsiktsrepresentativitet är tyngdpunkten för Centerpartiets väljarkår i linje med 

partiföreträdaren och placerar huvudansvaret för alkohol något mer på samhället än individen 

med 3,7 på mätskalan. Det ger en god åsiktsrepresentativitet på alkoholideologi mellan 

företrädare och väljarkår enligt SOM-institutets tidigare forskning.  

 

Partiprogram 

Partiet anger att alkoholens skadeverkningar ska minska genom information och lagar. Det 

kan tolkas som en försiktig förstärkning av svaret på uppdelningen om huvudansvaret för 

alkoholen i samhället som uppdelad mellan individ, genom informerade val, och lagar från 

samhället. I problembeskrivningen sägs att med en minskad alkoholkonsumtion skulle även 

sociala problem som våldsbrott och övergrepp minska. Det gör att totalt två samhällsproblem 

omnämns i texten. 

 

För att minska alkoholkonsumtionen måste vi förändra människors attityd till alkohol genom 

information och lagar. I det arbetet ska vi också få med oss det civila samhället och de 

människor som har valt att engagera sig i alkohol- och narkotikafrågor på sin fritid. 

Det förebyggande arbetet är viktigt. Men när alkoholdrickandet går så långt som till missbruk 

måste det också finnas behandling att få (Centerpartiets – Våra frågor, 2013). 

 

I partiprogrammet kan vi se att de politiska förslagen rörande tillgänglighet, 

alkoholmarknadsföring och alkoholskatt alla argumenteras för att skapa en sänkt eller 

kontrollerad konsumtion.  

 

– Motverka att man tar in alkohol olagligt i Sverige genom att sänka skatten på öl och vin 

– Verka för högre minimiskatter inom EU, sänkta införselkvoter samt möjligheten att förbjuda 

alkoholreklam i Sverige 

– Idag har Systembolaget försäljningsmonopol i Sverige. Det betyder att ingen annan får 

sälja alkohol. Centerpartiet vill behålla Systembolagets försäljningsmonopol. Då blir det 

lättare att hålla utbudet nere och svårare för minderåriga att köpa alkohol (Centerpartiet - 

Våra frågor, 2017). 

 

Alkoholskatten på vin och öl anser partiet bör sänkas till förmån för en minskad olaglig 

införsel till Sverige. Istället vill man se höjda minimiskatter i EU med sänkta införselkvoter. 

Alkoholreklam vill Centerpartiet helt förbjuda. Tillgängligheten på alkohol anser partiet ska 
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Diagram 1. Beskriver väljarkåren och partiföreträdarnas inställning till försäljning av alkohol i 

livsmedelsbutiker på skalan 0-100. 0 innebär ”Mycket dåligt förslag” och 100 innebär ”Mycket bra förslag”. 

Kommentar: Frågan om att tillåta försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker omfattar båda det explicita 

alternativet ’Ingen uppfattning”. Opinionsbalansen är andelen som är för förslaget minus andelen som är emot 

och kan variera mellan +100 (alla tycker att det är ett bra förslag) till -100 (alla tycker att det är ett dåligt 

förslag). För frågornas formulering se texten. Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015 och 

Riksdagsundersökningen 2014. 

.  

öka något genom att tillåta gårdsförsäljning av alkohol men med bevarat alkoholmonopol. 

Argumenten för gårdsförsäljning av alkohol är främst en mer levande landsbygd eftersom 

många av gårdarna ligger på mindre orter. Argumentet för att bevara detaljhandelsmonopolet 

är att främst göra det svårare för minderåriga att köpa alkohol.  

 

Åsiktsrepresentativitet 

I jämförelsen mellan åsikterna har svaren fördelats från 0 till 100. 0 innebär att respondenten 

anser att förslaget är ”mycket dåligt” och 100 innebär ”mycket bra”. De två staplarna 

innehåller svar från Riksdagsundersökningen 2014 och SOM-undersökningen 2015. 

 

 

     

 

 

 

 

Åsiktsrepresentativiteten mellan de valda företrädarna i Centerpartiet och väljarkåren är god. 

Inställningen för att tillåta försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker är 46 procent för 

partiföreträdare och totalt 39 procent i väljargruppen. Det innebär en skillnad på totalt sju 

skalsteg som är inom ramen för en god åsiktsrepresentativitet som får skilja upp till 10 

skalsteg. 
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Diagram 2. Beskriver väljarkåren och partiföreträdarnas inställning till höjd alkoholskatt på skalan 0-100. 0 

innebär ”Mycket dåligt förslag” och 100 innebär ”Mycket bra förslag”. 

Kommentar: Frågan om att höja alkoholskatten omfattar inte alternativet ’Ingen uppfattning”. 

Opinionsbalansen är andelen som är för förslaget minus andelen som är emot och kan variera mellan +100 

(alla tycker att det är ett bra förslag) till -100 (alla tycker att det är ett dåligt förslag). För frågornas 

formulering se metod. Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015 och Riksdagsundersökningen 2014. 

 

 

 

 

 

 

Inställningen till höjd alkoholskatt visar på en god åsiktsrepresentativitet mellan 

Centerpartiets företrädare och väljarkår. Bland partiföreträdarna är medelvärdet 50 procent för 

att höja alkoholskatten. Bland väljarkåren är medelvärdet 47 procent. Totalt skiljer endast tre 

skalsteg och gör väljarkåren något mindre positiv än partiföreträdarna med en god 

åsiktsrepresentativitet.  

 

4.2 Kristdemokraterna  

 

 

Ideologi 

Kristdemokraterna är ett konservativt parti som bygger på kristna värderingar. Partiet 

definierar sin ideologi som att varje människa är ett mål i sig men som också är beroende av 

gemenskap. I denna gemenskap bygger partiets ideologiska ställning på 

ofullkomlighetsprincipen. Ofullkomligheten ger anledning till att samhället behöver viss 

styrning för att skydda medmänniskor (Kristdemokraternas partiprogram, 2001).  

 

Alkoholideologi 

I alkoholideologi anger partiets talesperson i alkoholfrågor att huvudansvaret för 

alkoholkonsumtionen ligger på samhället. På skalan uppges den starkaste graden av 
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samhälleligt ansvar på genom svarsalternativ ett (1). Det visar att partiet gör en bedömning att 

det behövs omfattande samhällsåtgärder som skyddar medborgarna från 

alkoholkonsumtionens negativa konsekvenser.  

 

Kristdemokraternas väljarkår hamnar på medelvärdet tre (2,9) på skalan över alkoholideologi. 

Det ligger inom ramen för en god åsiktsöverensstämmelse med Kristdemokraternas 

företrädare för alkoholfrågor. Dock är inte resultatet för väljarkårens åsikt statistiskt 

säkerställt. 

 

Partiprogram 

I partiprogrammet kan vi se att tyngdpunkten för argumentationen ligger främst i hur 

alkoholkonsumtionen påverkar barn och familjer. Det skrivs ut som huvudmotivet för partiets 

restriktiva hållning och kan förklara varför partiet anser att det behövs skyddande åtgärder 

från samhället. 

 

Alkoholens skadeverkningar är såväl medicinska som sociala. Över 300 000 barn lever i 

miljöer med missbruk eller där så kallat riskbruk, förekommer. Våld och brottslighet, 

ekonomisk misär och otrygghet drabbar ofta dessa familjer. Detta är huvudmotivet till att vi 

vill begränsa alkoholkonsumtionen. Nolltolerans ska råda för ungdomar, för gravida, på 

arbetsplatsen och i trafiken (Kristdemokraternas principprogram, 2015). 

 

Totalt omnämns sju olika samhällsproblem som Kristdemokraterna anser alkohol har en 

bidragande orsak till. 

 

Kristdemokraterna värnar om Systembolagets försäljningsmonopol samt om en aktiv 

prispolitik som via punktskatter gör alkohol dyrare än andra drycker. En solidarisk och 

restriktiv svensk alkoholpolitik syftar till ett samhälle med måttfulla alkoholvanor 

(Kristdemokraternas principprogram, 2015). 

 

Kristdemokraterna tar position för en mer restriktiv linje i de två politiska förslag som 

studeras. De är positiva till höjd alkoholskatt och fortsatt detaljhandelsmonopol. 

 

Åsiktsrepresentativitet 
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Diagram 3. Beskriver väljarkåren och partiföreträdarnas inställning till försäljning av alkohol i 

livsmedelsbutiker på skalan 0-100. 0 innebär ”Mycket dåligt förslag” och 100 innebär ”Mycket bra förslag”. 

Kommentar: Se diagram 1. 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015 och Riksdagsundersökningen 2014. 

 

 

Diagram 4. Beskriver väljarkåren och partiföreträdarnas inställning till höjd alkoholskatt på skalan 0-100. 0 

innebär ”Mycket dåligt förslag” och 100 innebär ”Mycket bra förslag”. 

Kommentar: Se diagram 2. Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015 och Riksdagsundersökningen 

2014. 

 

Partiföreträdarna hos Kristdemokraterna är i övervägande negativa till att tillåta försäljning av 

alkohol i livsmedelsbutiker.  

 

 

 

 

 

Gruppen är större hos deras väljarkår där medelvärdet är på 25 procent för att tillåta 

försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker. Partiföreträdarna befinner sig betydligt lägre på 

med ett medelvärde på 10 procent av företrädarna. Resultatet blir en åsiktsskillnad på 25 

skalsteg och hamnar utanför en god åsiktsrepresentativitet mellan partiföreträdare och 

väljarkår. Det samlade resultatet visar att en majoritet av väljarkår och företrädare inte är 

positiva till att tillåta försäljning i livsmedelsbutiker. 
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Åsiktsskillnaden i frågan om höjd alkoholskatt är betydligt mindre och ligger även inom 

ramen för god åsiktsrepresentativitet. Partiföreträdarna ligger på 69 totalt procent och 

väljarkåren totalt 63 procent. Det skiljer 6 skalsteg mellan väljarkår och partiföreträdare. Det 

visar även stöd för partiprogrammets position om höjd alkoholskatt. 

 

4.3 Moderaterna 

 

Ideologi 

Moderaterna anger att de är ett liberalkonservativt parti. Det som präglar partiets 

ideologiska syn är behovet av kontinuitet, visionen om det öppna samhället och den 

enskilda människans valfrihet (Ett modernt arbetarparti, 2013). 

 

Alkoholideologi 

Moderaterna har aktivt valt att avstå från kompletteringsenkäten. Istället används 

skrivelser ur partiprogrammet för att beskriva partiets syn på huvudansvar för 

alkoholkonsumtionen, alkoholideologi. Detta innebär dock ett betydligt svagare 

analysmaterial.  

 

Det är viktigt att göra skillnad mellan måttlighetsbruk och missbruk av alkohol. Den 

stora huvuddelen av befolkningen klarar av att dricka ansvarsfullt. Enligt 

Folkhälsoinstitutet är det ungefär 2 av 10 som dricker för mycket. Det är dessa personer 

som samhällets stödinsatser måste inrikta sig på, inte på alla andra som klarar att ta 

ansvar för sin konsumtion (Ett modernt arbetarparti, 2013). 

 

Moderaterna uppger att de bygger sin alkoholpolitik på en kombination av människors 

eget ansvar och samhällets nödvändiga insatser för att motverka en skadlig 

alkoholkonsumtion. Till skillnad från många av de övriga partierna skiljer sig 

Moderaterna och övriga partier genom att främst belysa den skadliga konsumtionen och 

inte konsumtionen som helhet. 
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Det är svårt att definiera var på skalan de bör placeras men utan att dra säkra slutsatser 

kan dessa skrivningar tolkas ligga något steg åt mer huvudansvar för individen än 

samhället. 

 

Moderaternas väljarkår anser att alkoholkonsumtionens huvudansvar har en svag 

övervikt för individens ansvar med medelvärdet 4,1 på skalan mellan ett (1) och sju (7). 

Åsiktsrepresentativiteten kan dock inte jämföras utan samma mätinstrument för både 

partiet och väljarkåren. 

 

Partiprogram 

Moderaternas inställning till alkoholpolitiken får i stora drag anses restriktiv. I 

inställningen till åtgärderna skrivs dock tydligt att partiet anser att EU-inträdet försvagat 

detaljhandelsmonopolet och alkoholskatterna.   

 

”Nya införselregler efter EU-inträdet kombinerat med en större tillgång till olika 

former av smuggelsprit har inneburit att detaljhandelsmonopolet och alkoholskatterna 

inte längre är lika effektiva verktyg för att motverka skadligt drickande” (Ett modernt 

arbetarparti, 2013). 

 

Argumenten för att skatten och detaljhandelsmonopolet försvagats är främst att det finns 

möjlighet att inhandla alkohol från andra länder som därmed underminerar den 

kontrollerade alkoholkonsumtionen. 

 

Vi menar att alkoholskatten måste vara avvägd. Den kan inte vara för hög, då det endast 

driver människor att köpa alkohol på andra ställen än systembolaget, helt utan 

samhällets vetskap eller möjlighet till kontroll. Men den kan heller inte vara för låg, då 

det skulle innebära stora risker ur ett folkhälsoperspektiv (Ett modernt arbetarparti, 

2013). 

 

Moderaterna beskriver sin inställning som att hitta en balanserad position mellan 

restriktivitet och möjligheter för gårdsförsäljning av alkohol utanför monopolet.  

 

Den restriktiva politiken gällande alkohol, narkotika, dopning och tobak som Sverige 

bedrivit har tjänat oss väl. Det betyder dock inte att det inte finns problem och 
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Diagram 5. Beskriver väljarkåren och partiföreträdarnas inställning till försäljning av alkohol i 

livsmedelsbutiker på skalan 0-100. 0 innebär ”Mycket dåligt förslag” och 100 innebär ”Mycket bra förslag”. 

Kommentar: Se diagram 1. Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015 och Riksdagsundersökningen 

2014. 

 

utmaningar. Vi strävar efter att hitta en väl avvägd balans mellan restriktivitet å ena 

sidan och ökade möjligheter exempelvis för gårdsförsäljning av lokalproducerat öl, vin 

och cider å den andra sidan (Ett modernt arbetarparti, 2013). 

 

Åsiktsrepresentativitet 

Mellan den Moderata väljarkåren och partiföreträdare hittar vi en stor åsiktsskillnad. Glappet 

är särskilt intressant eftersom de två grupperna befinner sig på varsin sida om 

majoritetsstrecket. Det innebär att den del av väljarkåren som är för att tillåta försäljning av 

alkohol i livsmedelsbutiker inte är i majoritet medan partiföreträdarna är i klar majoritet.  

 

 

 

  

 

Totalt är det 70 procent av Moderaternas företrädare som är positiva till att tillåta försäljning 

av alkohol i livsmedelsbutiker.  Inom väljarkåren visar medelvärdet totalt 45 procent som är 

positiva- Åsiktsskillnad mellan partiföreträdare och väljarkår blir sammanfattat 25 skalsteg. 

Vi finner därmed inte en åsiktsrepresentativitet hos partiet. Företrädarna har inte heller samma 

åsikt som är uttryck i det senast reviderade partiprogram. 

45

70

0

10

20

30

40

50

60

70

Tillåta försäljning av alkohol i 
livsmedelsbutiker

Folket - 2015

Riksdag 2014



 31 

 

 

Även här står partiföreträdarna för en något mindre restriktiv syn där medelvärdet är totalt 37 

procent. Hos väljarkåren är medelvärdet 45 procent som vill se en höjd alkoholskatt. 

Åsiktsskillnaden är totalt 8 skalsteg mellan väljarkår och företrädare. Åsiktsrepresentativiteten 

för en höjd skatt på alkohol ligger inom ramen av 10 skalsteg. 

 

4.4 Liberalerna  

 

 

Ideologi 

Liberalerna anför i sin liberala ideologi en hållning med social prägel. Målet är att varje 

människa ska få växa på egna villkor och ta ansvar för sig själv och sina medmänniskor har 

sedan dess varit grunden för all liberal politik (Frihet i globaliseringens tid, 2013). 

 

Alkoholideologi 

Liberalernas talesperson i alkoholfrågor svarade i enkäten att huvudansvaret för 

alkoholkonsumtionen är delat lika (4) mellan individen och samhället. Det innebär ett 

balanserat ansvar mellan samhället och individen.  
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Diagram 6. Beskriver väljarkåren och partiföreträdarnas inställning till höjd alkoholskatt på skalan 0-100. 0 

innebär ”Mycket dåligt förslag” och 100 innebär ”Mycket bra förslag”. 

Kommentar: Se diagram 2. Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015 och Riksdagsundersökningen 

2014. 
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Liberalernas väljarkår har en något mer restriktiv hållning med svarsalternativ 3,6 jämfört 

med partiföreträdarens placering i frågan om alkoholideologi. Åsiktsrepresentativiteten får 

anses vara god som placerar sig inom intilliggande kategori med inte ens ett skalsteg som 

skiljer grupperna från varandra. 

 

Partiprogram 

Liberalerna har även i sitt partiprogram förtydligat hur de ser på alkohol och använder särskilt 

ekonomiska argument. Det stärker bilden av att det finns en tilltro till att det behövs åtgärder 

för att minska alkoholkonsumtionen. 

 

Den som är fast i ett alkoholmissbruk är inte fri. Alkohol är dyrt för samhället. Vi vill skydda 

unga från tidig kontakt med alkohol samtidigt som alkoholskadorna är dyra för samhället. 

Sverige ska ha en restriktiv alkoholpolitik. Särskilt viktigt för att minska alkoholens 

skadeverkningar är att ungdomar skjuter upp sin alkoholdebut, att högkonsumenter i 

riskzonen nås av insatser och att den totala alkoholkonsumtionen hålls nere (Frihet i 

globaliserings tid, 2013). 

 

Liberalerna anger totalt tre olika samhällsproblem i sitt partiprogram. Ekonomiska kostnader 

för samhället, storkonsumenter av alkohol och ungas tidiga debutålder.  

 

Vi vill behålla Systembolagets monopol. Alkoholskatten är ett viktigt redskap för att hålla 

alkoholskadorna nere, därför vill vi behålla den. Liberalerna är för idén om det går att hitta 

en modell som inte hotar Systembolagets försäljningsmonopol (Frihet i globaliseringens tid, 

2013). 

Liberalerna tar ställning för att fortsatt bevara alkoholmonopolet och behålla alkoholskatten.  

Det framlyfts också att fler åtgärder mot langning och tillsyn för åldersgränser är viktiga 

tillägg av åtgärder. 

 

Insatserna mot langning och svartsprit ska vara tydliga, och vi tycker att restauranger och 

butiker som inte sköter åldersgränser ska bli av med sina tillstånd. Många våldsbrott sker på 

kvällar och nätter i anslutning till krogbesök. Därför är det viktigt att restauranger och andra 

uteställen är ansvarsfulla när de serverar alkohol (Frihet i globaliseringens tid, 2013). 
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Diagram 7. Beskriver väljarkåren och partiföreträdarnas inställning till försäljning av alkohol i 

livsmedelsbutiker på skalan 0-100. 0 innebär ”Mycket dåligt förslag” och 100 innebär ”Mycket bra förslag”. 

Kommentar: Se diagram 1. Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015 och Riksdagsundersökningen 

2014. 

 

Likt Centerpartiet och Sverigedemokraterna tar Liberalerna ställning för att öka 

tillgängligheten på alkohol något genom så kallad gårdsförsäljning av alkohol. De tillstyrker 

dock att det måste utföras på sådant sätt att detaljhandelsmonopolet kan upprätthållas. 

 

En del öl-, vin- och sprittillverkare vill erbjuda försäljning av sina egna drycker, så kallad 

gårdsförsäljning (Frihet i globaliseringens tid, 2013).  

 

Åsiktsrepresentativitet 

Liberalernas partiföreträdare förhåller sig något mer positiva till att tillåta försäljningen av 

alkohol i livsmedelsbutiker än väljarkåren. 

 

 

 

 

 

Medelvärdet för att tillåta försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker hos partiföreträdarna i 

Liberalerna är 40 procent. Motsvarande siffra i väljarkåren visar på 36 procent. Totalt skiljer 4 

skalsteg mellan grupperna och åsiktsrepresentativiteten ligger därmed inom de 10 skalsteg för 

åsiktsrepresentativitet. Ingen av grupperna omfattar en majoritet för att tillåta försäljning av 

alkohol i livsmedelsbutiker. Det går även i linje med positionen i partiprogrammet om att 

bevara detaljhandelsmonopolet. 
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Figur 1 Diagram 8. Beskriver väljarkåren och partiföreträdarnas inställning till höjd alkoholskatt på skalan 0-100. 0 

innebär ”Mycket dåligt förslag” och 100 innebär ”Mycket bra förslag”. 

Kommentar: Se diagram 2. Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015 och Riksdagsundersökningen 

2014. 

 

 

 

 

 

 

I inställningen till höjd alkoholskatt finner vi motsatt samband. Partiföreträdarna är istället en 

mer positiv till höjd alkoholskatt där 61 procent är positiva till en höjd alkoholskatt. 

Väljarkåren ligger strax under en majoritet med 47 procent, något som likt Moderaterna gör 

att gruppen är splittrad i inställningen. Det skiljer 14 skalsteg mellan Liberalernas väljarkår 

och partiföreträdare. Åsiktsrepresentativiteten saknas därmed i frågan om höjd alkoholskatt i 

Liberalerna.  

 

4.5 Miljöpartiet 

 

 

Ideologi 

Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan 

leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Partiet anger att 

de vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av 

varandra (Miljöpartiets partiprogram, 2013). 

 

Alkoholideologi 

Partiets talesperson för alkoholfrågor anger ett (1) på mätskalan mellan 1 och 7 för vem som 

har huvudansvaret för alkoholkonsumtionen. Det innebär att partiet ser ett behov av starka 

restriktioner från samhället för att minska alkoholens negativa konsekvenser.  
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Partiföreträdarens åsikt om huvudansvaret för alkohol stämmer väl överens med väljarkåren. 

Miljöpartiets väljarkår anger 2,8 och kan därmed anses vara en god åsiktsrepresentativitet. 

Miljöpartiets väljarkår är den som i störst utsträckning ser det som samhällets ansvar att 

relegera alkoholkonsumtionen.  

 

Partiprogram 

Miljöpartiet lyfter i sitt partiprogram vikten av åtgärder för att minska samhällets kostnader 

och socialt lidande. Partiprogrammet ger en kort problembeskrivning över de 

samhällsproblem som de anser är tydligt kopplade till alkohol. 

 

Alkohol och andra droger orsakar samhället enorma kostnader och drabbade individer stort 

lidande. Polisens arbete ska därför fokusera på att motverka försäljning och langning av 

narkotika. Den enskildas missbruk är en sjukdom och vi vill se ett ändrat fokus från straff till 

vård (Miljöpartiets partiprogram, 2013). 

 

Totalt anger Miljöpartiet tre olika samhällsproblem i form av ekonomiska, missbruk och 

lidande för drabbade individer. 

 

Konsumenter ska ha möjligheter att göra fria och upplysta val. Vi vill begränsa reklamens 

utbredning, särskilt bland barn och unga. Står upp för alkoholmonopolet och höjd 

alkoholskatt (Miljöpartiets partiprogram, 2013). 

 

Positionerna i alkoholfrågan från Miljöpartiet visar en restriktiv hållning rakt igenom de 

studerade åtgärderna tillgänglighet, alkoholskatt och alkoholmarknadsföring.  

 

Åsiktsrepresentativitet 

I den första frågan om att tillåta försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker finns en mer 

positiv inställning hos väljarkåren än partiföreträdarna.  
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Diagram 9. Beskriver väljarkåren och partiföreträdarnas inställning till försäljning av alkohol i 

livsmedelsbutiker på skalan 0-100. 0 innebär ”Mycket dåligt förslag” och 100 innebär ”Mycket bra förslag”. 

Kommentar: Se diagram 1. Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015 och Riksdagsundersökningen 

2014. 

 

Diagram 10. Beskriver väljarkåren och partiföreträdarnas inställning till höjd alkoholskatt på skalan 0-100. 0 

innebär ”Mycket dåligt förslag” och 100 innebär ”Mycket bra förslag”. 

Kommentar: Se diagram 2. Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015 och Riksdagsundersökningen 

2014. 

 

 

 

 

 

 

Miljöpartiets partiföreträdare befinner sig på ett medeltal av 10 procent som är positiva till att 

tillåta försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker. Väljarkåren är mer positiva och står för 

medeltal på 24 procent. Åsiktsrepresentativiteten ligger utanför de 10 skalsteg av vad som 

anses vara en god representation med 14 skalsteg totalt. Ingen av grupperna befinner sig med 

en majoritet som är för ett förslag om att tillåta försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker. 

Åsikterna stämmer även överens med partipositionen i partiprogrammet. 
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Åsiktsrepresentativiteten i frågan om höjd alkoholskatt befinner sig även den utanför vad som 

anses vara en god åsiktsöverensstämmelse. Totalt skiljer det 23 skalsteg mellan väljarkåren 

och partiföreträdarna. Båda väljargrupperna är klart positiva till en höjd alkoholskatt. 

 

4.6 Socialdemokraterna 

 

 

Ideologi 

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors 

lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den 

demokratiska socialismens mål. Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över 

sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna samhället. Denna 

frihet ska gälla alla. Därför är jämlikhet frihetens förutsättning (Socialdemokraternas 

partiprogram, 2013). 

 

Alkoholideologi 

Socialdemokraternas företrädare i alkoholfrågor anger att samhället har det absoluta 

huvudansvaret för alkoholkonsumtionen med 1 på mätskalan mellan ett (1) till sju (7).  

 

Socialdemokraternas väljarkår är splittrad men med en övervägande del på samhällets ansvar 

på skalsteget 3,3. Åsiktsrepresentativiteten är inom ramen för att anses vara god även om det 

finns en skillnad mellan partiföreträdaren och väljarkåren. 

 

Partiprogram 

Socialdemokraterna är ett av de partier som har en mer detaljerad beskrivning av alkohol som 

samhällsproblem i partiprogrammet. 

Alkohol är en vanlig orsak bakom social utslagning, våld och ohälsa. Därför behöver vi 

minska alkoholkonsumtionen och förebygga missbruk av alkohol. Vi värnar den svenska 

restriktiva alkoholpolitiken. 
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Diagram 9. Beskriver väljarkåren och partiföreträdarnas inställning till försäljning av alkohol i 

livsmedelsbutiker på skalan 0-100. 0 innebär ”Mycket dåligt förslag” och 100 innebär ”Mycket bra förslag”. 

Kommentar: Se diagram 1. Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015 och Riksdagsundersökningen 

2014. 

 

Det finns i Sverige ca 500 000 personer med missbruk eller beroende. Majoriteten av dessa, 

cirka 330 000, har alkoholproblem. Studier om konsumtionsmönster visar att personer med 

redan hög konsumtion av alkohol och narkotikamissbruk ytterligare ökar sin konsumtion. 

Alltför många barn har föräldrar som missbrukar alkohol. Folkhälsoinstitutet räknar med att 

så många som 385 000 barn lever i familjer, där den ena eller båda föräldrarna har en 

riskkonsumtion av alkohol. 

Socialdemokraterna beskriver samhällsproblemen med alkohol både utifrån individen och 

samhällets kostnader. Totalt används fem samhällsproblem i form av missbruk, våld, 

utslagning, ohälsa och barn i missbruksmiljö (Våra frågor – Socialdemokraterna, 2017).  

 

Åsiktsrepresentativitet 

Åsiktsrepresentativitet i frågan om att tillåta försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker är låg. 

Åsiktsglappet visar sig vara exakt detsamma vi finner i Moderaternas inställning till att tillåta 

försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker, men i motsatt restriktiv riktning. 

 

 

 

  

 

Totalt skiljer det 25 skalsteg mellan partiföreträdarna och väljarkåren. Väljarkåren placerar 

sig klart mer positiv än partiföreträdarna med 32 procent mot partiföreträdarnas 7 procent. Det 

är dock inte en majoritet i någon av grupperna för att tillåta försäljning av alkohol i 

livsmedelsbutiker. Åsikten för majoriteten av båda grupperna stämmer även överens med 

partiets partiprogram om att behålla detaljhandelsmonopolet. 
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Diagram 10. Beskriver väljarkåren och partiföreträdarnas inställning till höjd alkoholskatt på skalan 0-100. 0 

innebär ”Mycket dåligt förslag” och 100 innebär ”Mycket bra förslag”. 

Kommentar: Se diagram 2. Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015 och Riksdagsundersökningen 

2014. 

 

 

 

 

 

För inställningen till höjd alkoholskatt finner vi en god åsiktsrepresentativitet mellan 

partiföreträdare och väljarkår. Det skiljer endast två skalsteg mellan partiföreträdarna som är 

något mer positiva än väljarkåren. En klar majoritet bland Socialdemokraternas väljarkår på 

medelvärdet 60 procent och 62 procent bland partiföreträdare är positiva till höjd 

alkoholskatt. 

 

4.7 Vänsterpartiet 

 

 

Ideologi 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Partiet anger att de 

är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige (Vänsterpartiets 

partiprogram, 2016).  

 

Alkoholideologi 

Partiets inställning är att det främst är samhället som har huvudansvaret för 

alkoholkonsumtionen i samhället. Det anser därmed att det finns behov av starka restriktioner 

för att minska de negativa skadeverkningarna av alkohol. Partiföreträdaren anger ett (1) som 
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indikerar att de vill se starka restriktioner från samhället för att minska alkoholkonsumtionens 

negativa konsekvenser. 

 

Vänsterpartiets väljarkår är också mer restriktiv i frågan om behovet av statliga åtgärder för 

att minska alkoholkonsumtionens negativa konsekvenser. Åsiktsrepresentativiteten är god och 

Vänsterpartiets väljargrupp är den näst mest restriktiva efter Miljöpartiet och ligger på (2,9) 

 

Partiprogram 

Vänsterpartiet anger totalt fyra samhällsproblem kopplade till alkoholkonsumtionen. Hållbar 

utveckling, brottsutveckling och folkhälsa. Likt Socialdemokraterna argumenteras även för att 

åtgärder behövs inte bara för att skydda individ utan för att skydda samhället. 

 

Vänsterpartiet står för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik som innebär att 

tillgängligheten till alkohol ska vara begränsad genom höga skatter, ett starkt Systembolaget 

och inte minst strängare regler för privatinförsel. En lägre totalkonsumtion innebär att den 

alkoholrelaterade ohälsan och dödligheten minskar. Vi måste bekämpa den ökande 

alkoholkonsumtionen och agera för att återta vår rätt att själva bestämma över vår 

alkoholpolitik. Det handlar om att återskapa den restriktiva alkoholpolitiken som har sin 

grund i ett folkhälsoperspektiv och som är solidarisk i stället för egoistisk. Sverige behöver 

återupprätta en alkoholpolitik som utgår från totalkonsumtionsmodellen och där 

tillgänglighet och pris är de viktigaste instrumenten för minskad alkoholkonsumtion 

(Vänsterpartiets partiprogram, 2016). 

 

Partiprogrammet speglar den argumentation kring alkoholideologi och problemupplevelse 

som förklaras i partiprogrammet. Vänsterpartiet tar position för restriktiva åtgärder kring 

tillgänglighet, begränsad marknadsföring och hög alkoholskatt. 

 

Åsiktsrepresentativitet 

I linje med inställning i partiprogrammet vill partiföreträdarna inte tillåta försäljning av 

alkohol i livsmedelsbutiker. Väljarkåren placerar sig på medelvärdet 22 procent medan 

partiföreträdarna endast utgör 1 procent. 
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Diagram 11. Beskriver väljarkåren och partiföreträdarnas inställning till försäljning av alkohol i 

livsmedelsbutiker på skalan 0-100. 0 innebär ”Mycket dåligt förslag” och 100 innebär ”Mycket bra förslag”. 

Kommentar: Se diagram 1. 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015 och Riksdagsundersökningen 2014. 

 

Diagram 12. Beskriver väljarkåren och partiföreträdarnas inställning till höjd alkoholskatt på skalan 0-100. 0 

innebär ”Mycket dåligt förslag” och 100 innebär ”Mycket bra förslag”. 

Kommentar: Se diagram 2. 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015 och Riksdagsundersökningen 2014. 

 

 

 

 

 

Väljarkåren för Vänsterpartiet är mer positiva till att tillåta försäljning av alkohol. 

Åsiktsöverenstämmelsen mellan väljarkåren och partiföreträdarna skiljer 21 skalsteg innebär 

det saknas åsiktsrepresentativitet mellan partiföreträdarna och väljarkåren. 

 

 

 

 

 

När vi studerar åsiktsrepresentativiteten för höjd alkoholskatt ser vi en bättre 

åsiktsrepresentativitet men som trots det ligger 11 skalsteg ifrån varandra. Det innebär att 

åsiktsöverenstämmelsen är bristfällig. I Väljarkåren finner vi medelvärdet 63 procent och 

bland partiföreträdarna 74 procent. I båda grupperna finns en majoritet för en höjd 

alkoholskatt på alkohol. 
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4.8 Sverigedemokraterna  

 

 

Ideologi 

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som 

betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de 

viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället (Sverigedemokraternas partiprogram, 

2011). 

 

Alkoholideologi 

Partiet har valt att inte svara på kompletteringsenkäten och vi kan därför inte göra en 

jämförelse mellan partiet och deras väljarkår. Partiprogrammet ger inte heller någon 

förklaring till hur partiet ser på huvudansvaret för alkoholkonsumtionen. 

 

Sverigedemokraternas väljarkår är mest liberal av alla partier. Partiets väljarkår anser i stor 

utsträckning att det är en balanserad eller individuell fråga när det gäller huvudansvaret för 

alkoholkonsumtionen med skalsteget 4,5 mellan ett (1) och sju (7).  

 

Åsiktsrepresentativiteten går dock inte mäta eftersom vi inte har jämförbara mät faktorer. 

 

Partiprogram 

Det finns en kort skrivning i partiprogrammet som hänvisar till att partiet förespråkar en 

restriktiv alkoholpolitik. 

Sverigedemokraterna förespråkar en restriktiv alkoholpolitik och ett bevarande av 

Systembolagets försäljningsmonopol. Vi önskar dock införa tillstånd för gårdsförsäljning av 

alkoholhaltiga drycker samt arbeta för att konsumenterna ska ges bra service genom 

Systembolaget (Våra frågor - Sverigedemokraternas partiprogram, 2017). 

Sverigedemokraternas position kring de alkoholpolitiska åtgärderna är omnämnda gällande en 

begränsad tillgänglighet genom ett detaljhandelsmonopol men inte för frågan om 

alkoholskatt.  
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Diagram 13. Beskriver väljarkåren och partiföreträdarnas inställning till försäljning av alkohol i 

livsmedelsbutiker på skalan 0-100. 0 innebär ”Mycket dåligt förslag” och 100 innebär ”Mycket bra förslag”. 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015 och Riksdagsundersökningen 2014. 

 

 Diagram 14. Beskriver väljarkåren och partiföreträdarnas inställning till höjd alkoholskatt på skalan 0-100. 0 

innebär ”Mycket dåligt förslag” och 100 innebär ”Mycket bra förslag”. 

Kommentar: Se diagram 2. 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015 och Riksdagsundersökningen 2014. 

 

Åsiktsrepresentativitet 

Sverigedemokraterna är det parti med flest positiva i väljarkåren till att tillåta försäljning av 

alkohol i livsmedelsbutiker. Bland partiföreträdarna är det totalt 50 procent i medelvärde som 

är positiva. Väljarkåren befinner sig strax under med 49 procent. 

 

 

 

 

 

Åsiktsrepresentativiteten är god med endast ett skalsteg mellan partiföreträdare och väljarkår. 

I Sverigedemokraterna är det nästan exakt 50 procent som är positiva till att tillåta försäljning 

av alkohol. För partiet innebär detta en splittring som går emot positionen i partiprogrammet 

om ett fortsatt bibehållet detaljhandelsmonopol bland företrädarna. 

 

 

 

 

49 50

0

10

20

30

40

50

60

Tillåta försäljning av alkohol i 
livsmedelsbutiker

Folket - 2015

Riksdag 2014

41

31

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Höja skatt på alkohol

Folket - 2015

Riksdag 2014



 44 

 

Väljarkåren hos Sverigedemokraterna är något mer restriktiv med en mer positiv inställning 

till en höjd alkoholskatt än partiföreträdarna. Totalt skiljer 10 skalsteg mellan de valda 

företrädarna och väljarkåren. Totalt står 31 procent av partiföreträdarna positiva och i 

väljarkåren 41 procent. Här ligger partiet på gränsen för en god åsiktsrepresentativitet. Ingen 

av grupperna utgör dock en majoritet för att vilja höja alkoholskatten.  

 

4.9 Samlad bild över partierna 

 

Undersökningen skildrar en åsiktsrepresentativitet mellan partiernas företrädare och 

väljarkårer i alkoholfrågan som både går emot och stärker bilden av en god 

åsiktsrepresentativitet. Flertalet av partierna förhåller sig dock nära eller inom en god 

åsiktsöverenstämmelse för de alkoholpolitiska åtgärderna och synen på alkoholideologi. 

 

Tillåta försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker 

I en översyn av alla partiers företrädare är de generellt mer positiva än sin väljarkår i frågan 

om att tillåta försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker. Dock är det spretigt i båda 

riktningarna. Partiföreträdare som är mer positiva än respektive väljarkårer att tillåta 

försäljning ser vi hos partiföreträdarna för Moderaterna och Centerpartiet. Av de mer negativa 

hittar vi de största åsiktsskillnaderna hos Kristdemokraternas och Socialdemokraternas 

företrädare.  
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Diagram 15. Beskriver väljarkårerna och partiföreträdarna för alla partier och samtligas inställning till 

försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker på skalan 0-100. 0 innebär ”Mycket dåligt förslag” och 100 innebär 

”Mycket bra förslag”  

Kommentar: Opinionsbalansen är andelen som är för förslaget minus andelen som är emot och kan variera 

mellan +100 (alla tycker att det är ett bra förslag) till -100 (alla tycker att det är ett dåligt förslag). 

Källa: SOM-undersökningen 2015 och Riksdagsundersökningen 2014. 

 

Här framträder även att frågan om försäljning i livsmedelsbutiker inte helt styrs av höger-

vänster-skalan där Kristdemokraterna placerar sig mer restriktiva än t.ex. 

Socialdemokraternas väljarkår. 

Analysen visar att det inte finns någon majoritet hos någon väljarkår att tillåta försäljning av 

alkohol i livsmedelsbutiker, trots att två partiers företrädare är positiva. Här finner vi även att 

det är de två största partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna, som har störst 

åsiktsskillnad mellan väljarkår och företrädare. Totalt tjugofem skalsteg skiljer det hos båda 

partierna. För Moderaterna är denna skillnad extra intressant då det innebär att 

partiföreträdare och väljarkår står på varsin sida om majoritetsstrecket. Socialdemokraternas 

partiföreträdare är i motsats till Moderaterna tjugofem skalsteg mer negativa till att tillåta 

försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker. Dock ligger både Socialdemokraternas väljarkår 

och partiföreträdare långt under en majoritet. 

 

 



 46 

Alkoholskatt 

För frågan om höjd alkoholskatt ser vi generellt en större samstämmighet mellan 

partiföreträdare och väljarkår. Miljöpartiet är det parti som ställer sig mest positiva till höjd 

alkoholskatt. Det är också i Miljöpartiet som vi ser största skillnaden i åsiktsrepresentativitet 

mellan väljarkår och partiföreträdare, motsvarande tjugotre skalsteg. Eftersom båda grupperna 

placerar sig som positiva till höjd alkoholskatt ger det ett resultat där majoriteten av 

väljarkåren överensstämmer med åsikten.  

 

 
Diagram 15. Beskriver väljarkårerna och partiföreträdarna för alla partier inställningen till höjd alkoholskatt 

på skalan 0-100. 0 innebär ”Mycket dåligt förslag” och 100 innebär ”Mycket bra förslag”.  

Kommentar: Frågan om att höja alkoholskatten omfattar inte alternativet ’Ingen uppfattning”. 

Opinionsbalansen är andelen som är för förslaget minus andelen som är emot och kan variera mellan +100 

(alla tycker att det är ett bra förslag) till -100 (alla tycker att det är ett dåligt förslag). För frågornas 

formulering se metod. Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015 och Riksdagsundersökningen 2014. 

 

Sammantaget är stödet för en höjd alkoholskatt i majoritet hos både partiföreträdare och 

väljarkår när vi väger samman hela väljarkåren. Det är en tendens till är en något större 

åsiktsrepresentativitet i frågan om höjd alkoholskatt.  
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Frågan om alkoholideologi tycks också i stor grad överensstämma mellan partiföreträdare och 

väljarkår. Liberalerna utmärker sig som något mer inställda på individens ansvar än 

väljarkåren men som i stort ger ett samstämmigt resultat. 

 

Partiprogrammen 

I partiprogrammen är problembeskrivningen av alkohol ofta kortfattat och antalet argumenten 

som används skiljer sig något mellan partierna. Några vidare slutsatser om hur antalet 

problembeskrivningen av partiföreträdarnas inställning är inte möjlig utan ger främst en ökad 

kunskap om partiets syn på alkoholfrågan. Resultatet av analysen visar att fastslagen 

partiåsikt stämmer till stora delar överens med väljarkår och partiföreträdare. Moderaterna 

och Sverigedemokraternas företrädare går dock i annan riktning än partiets position om att 

behålla detaljhandelsmonopolet. Det kan tyda på att en förändrad position kan utvecklas i 

partiet i framtiden. I övrigt är företrädarna och väljarna i linje med att bevara 

detaljhandelsmonopolet.  

I frågan om höjd alkoholskatt ser vi omvänd utveckling med Centerpartiet vars partiåsikt är en 

sänkt alkoholskatt men där partiföreträdarna vill höja alkoholskatten. Liberalerna anger i sitt 

partiprogram att de vill behålla alkoholskatten medan deras partiföreträdare vill gå längre och 

höja skatten. 

5. Slutsats, avslutande diskussion 
 

I stort har analysen i min uppsats landat i förväntade slutsatser men genererat ett antal nya 

frågeställningar. Partiföreträdarna visar sig i flera fall ha en syn på alkoholideologi där de 

anser att samhällets ansvar är större än individens. En indikation som borde ses som ett starkt 

stöd för en restriktiv alkoholpolitik. Åsikten om övervägande samhällsansvar delas av i stort 

sett alla väljarkårer förutom Sverigedemokraterna som överväger något mer åt individens 

ansvar. 

 

En ytterligare intressant aspekt är att alkoholideologi kan ses som en egen förklaringskraft vid 

sidan av en höger – vänsterskala. Vid en jämförelse bland partierna som anses vara höger 

såsom Moderaterna och Kristdemokraterna skiljer sig svaren om huvudansvaret för 

alkoholkonsumtionen från en förväntad höger-vänster uppdelning hos väljarkårerna.  
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Vi kan konstatera att den ökade restriktiva alkoholopinionen bland väljarkåren är väl 

representerad bland många av partiföreträdarna med en god åsiktsrepresentativitet. 

Väljarkåren ser i majoriteten av partierna inte ut av vara mer restriktiva än partiföreträdarna. 

Sammanfattat finns dock ett antal resultat som sticker ut i analysen. Moderaternas 

åsiktsskillnad i frågan om att tillåta försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker innebär att en 

klar majoritet av företrädarna vill driva igenom en fråga som saknar majoritet hos väljarkåren. 

Enligt tidigare teorier av Holmberg behöver det inte vara ett problem så länge 

partiföreträdarna är medvetna om åsiktsskillnaden (Holmberg, 2014).  

 

Att vi hittar de största åsiktsskillnaderna hos Moderaterna och Socialdemokraterna skulle 

mycket väl kunna ledas till att de har stora väljarkårer. De har även varit regeringsbärande och 

kan därmed påverkats av andra faktorer i högre utsträckning än övriga partier. 

 

Förväntan om en större acceptans för höjd alkoholskatt hos partiföreträdare kan anses stämma 

men med mycket liten skillnad på endast tre procentenheter mellan partiföreträdare och 

väljarkår. Sambandet med ett större egenintresse i frågan om alkoholskatt verkar inte skilja 

avsevärt sig mellan partiföreträdare och väljarkår. 

 

I partiprogrammen skiljer sig problembeskrivningen mellan de olika partierna och två partier 

ligger i topp med fem olika samhällsproblem som förklaring för sin position i alkoholfrågan. 

Detta kan självklart bero på platsbrist i respektive partiprogram och bör snarare ses som en 

intressant notering snarare än ett resultat som går att dra slutsatser efter. Det går inte att säga 

om det finns samband mellan partiernas problemförklaring och åsikt i alkoholfrågorna men 

det vi ser är att de två partiers partiprogram som sticker ut, Socialdemokraterna och 

Kristdemokraternas, har också stark restriktiv inställning. Även den officiella positionen för 

alkoholfrågan i partiprogrammen visar sig inom Moderaterna och Sverigedemokraterna inte 

stämma överens med partiföreträdarna. Ett något oväntat resultat som inte går att säga mer om 

här. 

 

Det motstridiga resultatet med starkt stöd för alkoholpolitiken som trots det blivit mindre 

restriktiv kan ha samband med ökat internationellt inflytande över alkoholpolitiken. I en 

framtida studie hade sambandet mellan den förda alkoholpolitiken och resultaten från 

åsiktsrepresentativiteten jämföras. Detta för att studera vilka faktorer som främst styr den 

alkoholpolitiska utvecklingen. Det hade även varit intressant att studera andra faktorer som 
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kan ha en effekt på positionerna och genomförandet av alkoholpolitiska åtgärder. Likt tidigare 

forskning framlyft så finns det faktorer som parlamentariskt läge och internationella 

påtryckningar som kan påverka alkoholpolitiken i annan riktning än den som partiföreträdare 

eller väljarkår stödjer.  

 

Frågan om hur stor alkoholfrågan är som samhällsproblem hade också kunnat vara en viktig 

förklaringskraft. Med en studie som tittat närmare på hur prioriterad alkoholfrågan är i 

förhållande till andra samhällsproblem skulle kunna öka kunskapen om vad som styr 

alkoholpolitiken. Hur en sakfråga ses i förhållande till andra samhällsproblem enligt både 

väljarkår och partiföreträdare hade kunnat ge en indikation för vikten att driva fram förslag 

inom området.   
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