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1. Desintressering: avlägsna allt 
vinstintresse från handeln 
med alkohol 



Fokusgrupper
1.Alkohol som social aktivitet

- förväntat beteende
- socialt tryck att dricka



Kraftig ökning av alkoholreklam



Vad ”säger” Google”?

Antal träffar sidor från Sverige (sep 2012)

• Mat och vin 12.300.000

• Alkohol 10.600.000

• Mat och dryck 10.500.000

• Mat och öl 7.120.000

• Vintips 1.760.000

• Fulla ungdomar 1.190.000

• Misshandel alkohol 1.120.000

• Alkoholberoende 344.000

• Billig sprit 288.000

• Alkoholfri 280.000

• Alkoholskador 231.000
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Alkoholkonsumtion globalt



Indien

Anita Chopra et al (2011):

Results show that the total contribution to state exchequer has witnessed an astronomical increase 

from 6.9 million US dollars in year 1984-85 to 946.6 million US dollar in year 2009-10. 
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2. Individuell kontroll –
kommunala nykterhetsnämnder: 

• Lokal kännedom om drinkaren
• skydd för hans familj
• Nekades motbok
• rekommenderade införande av en 

särskild asylbehandling av
alkoholister. 



Bilden av alkoholproblemet



Hur ser människor med 

alkoholberoende på sitt 

drickande – och  vilken 

hjälp vill de ha? 

Kommunikationsforskning

Bekymrade – men inte tilltalade  av 

tillgängliga behandlingsalternativ



Varför kommer de inte?
”Det händer att personer med alkoholproblem inte söker vård självmant. 

vilken anledning tror du är den vanligaste? ”
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Allmänheten Alkoholberoende

Källa: Andréasson, Alcohol & Alcoholism, 2013



Var vill man få hjälp?
Tänk dig att någon du känner får alkoholproblem. 

Vilken av följande fyra vårdinstanser tror du är att föredra? 
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Magnus Huss 1807 - 1890 Benjamin Rush 1745 - 1813

Alkoholism – en sjukdom?
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Missbruksutredningen: 

Senaste striden mellan det 

medicinska och det sociala

perspektivet



Beroende – stor heterogenitet

Två grupper 
• Liten grupp med svåra 

problem 

ca 50% nås av vården
Utmaningen: utveckla 

behandlingsmetoderna; 

hittillsvarande insatser 

otillräckliga: hemlösa, psykiskt sjuka

För båda grupperna:

Höga trösklar för att 

söka vård 
• Stor grupp med begränsade 

problem

ca 10% nås av vården
 Utmaningen: normalisera 

behandlingen av beroendeproblem; 

 jämställ med andra hälsovådliga 

beteenden: primärvård, FHV



Problemdrickande på olika nivåer

Svårt beroende
50 000

Måttligt beroende
250 000

Högkonsumtion
450 000

Skadligt bruk/missbruk
300 000

Inga alkoholproblem
6,5 millioner > 15 år



Störst ökningstakt bland äldre kvinnor 


