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Syfte: Studien ämnar öka förståelsen för decentralisering av tillsynsverksamhet i 

flernivåsystem genom att studera variationen av alkoholtillsyn i svenska 

kommuner och vad variationen orsakas av.  

  

Teori: Studien utgår ifrån olika teoretiska synsätt på decentralisering för att förstå 

fenomenet. För att besvara vad variationen beror på konstrueras hypoteser 

utifrån tidigare forskning och teori kring: Kapacitet, Politik och Organisering.  
 

Metod: Studien är en kvantitativ komparativ studie av kommuners alkoholtillsyns 

intensitet och strikthet. Deskriptiv statistik används för att bygga en förståelse 

för variationen och studiens hypoteser prövas genom flertalet OLS-

regressioner. Studieobjektet är svenska kommuner.  

 
Resultat: Studien finner en stor variation av alkoholtillsynens intensitet och strikthet 

mellan kommuner. Resultatet bekräftar att både kapacitet och organisering är 

viktiga för den kommunala tillsynsverksamheten och kan förklara en stor del 

av skillnaden mellan kommuner.  
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1. Inledning 

Samhällets utveckling har gjort frågor om kontroll, rättssäkerhet och likvärdighet centrala. 

Tillsyn har växt fram som ett allt viktigare svar på dessa frågor. Kring ämnet har 

tillsynsforskning uppstått. Forskningen är ofta fokuserad på närbyråkraters 

handlingsutrymme, hur de använder det och de olika typerna av tillsynsstilar som det leder 

till1. Denna studie belyser en annan sida av problematiken kring handlingsutrymme: Vad 

händer när det är självstyrande kommuner som bedriver tillsyn? Det finns mycket forskning 

som studerar kommunal serviceverksamhet och en del av denna analyserar även förklaringar 

till variationer mellan kommunerna. Tillsyn är dock en atypisk verksamhet för kommuner och 

vi vet förvånansvärt lite om hur tillsyn påverkas av att bedrivas i en självstyrande kommunal 

organisation.  

Även när kommuners tillsyn har studerats, till exempel i May och Winter (2002), har fokus 

ofta legat på närbyråkraters tillsynsstilar och kommunens arbetsmetoder för tillsynen, inte 

effekten av att det just är kommuner som genomför tillsynen eller kommunernas organisering. 

Ett ovanligt undantag är Askims (2013) studie av norska förskolor som studerade kommuners 

roll som självstyrande organisationer, som både utför tillsyn på (privata) förskolor och som 

bedriver egna (kommunala) förskolor.  

För att det ska gå att förstå sig på styrmedel är det viktigt att förstå vilka effekter som 

organiseringen orsakar. Detta är särskilt relevant för tillsyn då verktyget finns till för att 

kontrollera tillsynsobjekten utifrån ett regelverk. Det går därför emot tillsynens inneboende 

logik att den skulle påverkas av annat än det uttalade regelverket. Variationer i tillsynen som 

inte direkt beror på variationer hos de tillsynade är därför ett problem. 

På grund av bristen på forskning kvarstår många frågor på området. Studien kommer att 

fokusera på luckan inom tillsyn- och flernivåforskningen. Hur påverkas offentlig tillsyn av att 

utföras av kommuner och vad kan förklara den stora variansen som vi ser mellan kommuner 

bero på? Studien ger en möjlighet att både fördjupa vår förståelse för tillsynsverksamhet i 

 

1 Några exempel är Johansson (2020), Johannesson m fl (1999), Kelman (1981), Bengtsson (2004), Cederstrand 
m fl (2006) och Samuelsson (2011). 
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stort och en inblick i vad det innebär att decentralisera denna typ av verksamhet till 

självstyrande kommuner i ett flernivåsystem. 

1.1 Varför decentralisera tillsyn? 

Motiven för att decentralisera tillsyn till kommuner kan vara många. Johannesson med fler 

(1999) summerar det väl: Ett decentraliserat system kan skapa en närhet till tillsynsobjektet 

och främja bättre kunskap om de lokala förutsättningarna. Mer generellt om kommunalt 

självbestämmande lyfts i litteraturen möjligheterna för kommuner att experimentera sig fram 

till bättre lösningar och lära sig av varandra genom institutionell mångfald som en fördel med 

decentralisering, de kan bättre anpassa politiken efter lokala önskemål och det kan skapa en 

sund konkurrens mellan kommuner (se Erlingsson och Ödalen, 2017).  

I fallet som kommer lyftas i denna studie – alkoholservering – motiverades reformen av såväl 

”rättssäkerhetsskäl som praktiska och ekonomiska skäl” (SOU 1993:31, s. 12). I fallet 

alkoholservering ansåg utredningen att tillstånds- och tillsynsansvariga behöver införskaffa 

liknande information och kompetens och därför kan stärka varandra. Vidare ansågs 

rättssäkerheten öka när funktionerna utförs inom samma verksamhet, jämfört med om de vore 

uppdelade på olika myndigheter. Utredningen ansåg även att det kan göras ekonomiska 

besparingar genom rationaliseringsvinster, då verksamheten har en naturlig plats bland annan 

kommunal verksamhet. (SOU 1993:31) 

Flera av de motiv som ibland framförs för decentralisering kan också uppfattas som problem. 

Johannesson med flera (1999) menar att ”denna sunda konkurrens” mellan kommuner kan 

leda till en osund konkurrens där kommuner tävlar om vem som kan ha den mest tillåtande 

tolkningen av regelverket. Mindre bekymrad om just detta problem är Thompson och 

Scicchitano (1985) som inte såg en sådan utvecklingen i sin studie av amerikanska 

arbetsmiljöinspektionen.  

Ytterligare ett problem som kan uppstå med en decentraliserad tillsyn är det så kallade 

principal-agent-problemet, där utföraren, kommunen, inte har samma mål som beställaren, 

staten. Självstyrande kommuner styrs inte sällan av andra principer än de som staten utrycker 

i sina måldokument.  
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Båda dessa problem är av särskild vikt när det kommer till frågan om hur tillsyn bör 

organiseras, då tillsynen oftast anses finnas till för att säkerställa en ”oberoende och 

självständig granskning av tillsynsobjekt som syftar till att kontrollera om tillsynsobjektet 

uppfyller de krav och villkor som följer av [gällande regelverk]” (SOU 2004:100, s. 21). Som 

tidigare nämnts i inledningen kan det därav anses vara emot tillsynens inneboende logik att 

låta sig styras av andra principer än de som är uttalade i gällande regelverk. Variationer i 

tillsynen som inte direkt beror på variationer hos tillsynsobjekten är därför ett problem. 

Tillsynsutredningen (SOU 2004:100) menade att tillsynen har ett syfte: att kontrollera. I övrig 

litteratur, bland annat Bengtsson och Ek (2013), begränsar inte tillsynen till ett syfte. De visar 

hur tillsynen även kan ha främjande, utvecklande och förändrande delar, där tillsynen inte 

endast strävar efter regelefterlevnad genom kontroll utan även till att tillsynarens 

bedömningar ska kunna vara grunden till ett förändrings- och förbättringsarbete som främjar 

framtida regelefterlevnad. I Johanssons (2020, s. 177–181) studie av Arbetsmiljöverket och 

Kemikalieinspektionen använde tillsynare både kontrollerande och främjande metoder för att 

skapa följsamhet. När tillsyn förstås utifrån ett bredare perspektiv blir fler faktorer intressanta 

för att förstå varför tillsyn varierar i utfall och effekt, exempelvis kan närhet till aktörer som 

bedriver annat förebyggande arbete på samma område bli mer relevant.  

Bengtsson och Karlsson (2012, s. 4–5) menar i stort att två strategier kan användas för 

regelefterlevnad: disciplinering och legitimering. Legitimering bygger på att enskilda 

accepterar beslut som missgynnar dem då de anser att besluten tagits på rätt och rimligt sätt. 

Vidare lyfter de hur närhet kan bidra till uppfattningen att beslut är de rätt och rimligt tagna. 

Om beslut fattas med stor förståelse för lokala förutsättningar och det enskilda fallet kan det 

bidra till att beslut fattats rätt och riktigt och därmed förhoppningsvis leder till en ökad 

regelefterlevnad. Med Bengtsson och Eks (2013) mer komplexa definition av tillsynens syften 

kan därmed decentralisering bidra till en förbättrad regelefterlevnad, inte bara för att 

tillsynarna har en bättre förståelse och kan genomföra en bättre granskning utan också för att 

tillsynsobjekten får en större tilltro till besluten och därmed är mer benägna att följa dem. 

1.1.1 Heterogenitet och rättssäkerhet 
Johannesson med flera (1999) diskuterar hur en decentraliserad tillsyn kan leda till 

heterogenitet. Resonemanget hämtas från äldre studier som Thompson och Scicchitano (1985) 

samt Scholz och Wei (1986) som undersökte decentralisering från federal nivå till delstatsnivå 
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i USA. Thompson och Scicchitano (1985) samt Scholz och Wei (1986) beskriver hur 

delstaterna kan vara mer flexibla genom att de inte måste förhålla sig till samma stela 

strukturer och kan bygga mer på informella arbetsmetoder. De mekanismer som beskrivs 

torde vara relevant även vid decentralisering till svenska kommuner, där det förvisso handlar 

om mer lokala och småskaliga utförarorganisationer men som i många fall har en ännu större 

möjlighet till informellt arbete med de lokala tillsynsobjekten. Samtidigt är förstås inte de 

svenska kommunernas självstyre av samma dignitet som de amerikanska delstaterna. Och 

decentraliseringseffekten kan också påverkas av variationer i handlingsutrymme som ges i de 

respektive lagstiftningar som tillsynen utgår ifrån.  

Vidare lyfter Scholz och Wei (1986) möjligheten att lokala intresseorganisationer kan få ett 

inflyttande över en decentraliserad tillsyn. Det är emellertid komplicerat att översätta deras 

resonemang till en svensk kontext då förutsättningarna inte är direkt jämförbara mellan 

amerikansk federal- och delstatsnivå och svensk riks- och kommunnivå. Man skulle kunna 

spekulera att det i en svensk kommunal kontext kan det vara svårare för lokala intressen att 

organisera sig för att kunna påverka tillsyn, alternativt att det tvärtom kan vara enklare för 

lokala intressen att utöva inflytande över en liten tillsynande organisation som saknar 

omfattningen för att motstå påtryckningar.  

Den heterogenitet som decentralisering medför enligt Johannesson med flera (1999) kan få 

effekter på rättssäkerheten. När det finns en stor heterogenitet bland tillsynare som ska 

granska efterlevnaden av en lagstiftning, och de tolkar lagen olika, finns stor risk för att 

rättssäkerheten försämras.  

Bengtsson och Ek (2013) påpekar att det som skiljer tillsynen från andra granskande 

styrmedel, såsom revision och utvärdering, är måttstockens karaktär. Alla granskande 

styrmedel utgår normalt ifrån en måttstock, exempelvis en verksamhetsrevisor utför en 

revision utifrån gällande regelverk, interna mål och styrdokument. Det som skiljer ut 

tillsynens måttstockskaraktär är att det normalt också finns en skyldighet för de tillsynade att 

följa de krav som tillsynare ställer. En utvärderares rapport eller en revisors revision kan ses 

som ett perspektiv på hur en verksamhet borde förändras, men tillsynares beslut är ofta det 

enda eller avgörande, normerande perspektivet. För de tillsynade kan resultaten av tillsynen 

vara helt avgörande för förutsättningarna att fortsätta att bedriva verksamhet. Det är därför av 
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särskilt stor vikt att rättssäkerheten upprätthålls vid tillsyn jämfört med andra typer av 

granskning, det är en väsentlig grund i tillsynens logik.  

1.1.2 Nationella och kommunala värden i konflikt 
Principal–agentproblemet som lyftes tidigare är centralt i frågan om decentralisering av 

tillsyn, liksom för alla uppgifter som delegeras i flernivåsystem. Oavsett om definitionen av 

tillsyn begränsas till den kontrollerande delen eller ej kvarstår fortfarande problemet. Att 

staten och kommunerna inte alltid har samma mål måste inte vara ett problem. Staten och 

kommunerna drivs av olika logiker, har olika demos och styrs på olika sätt.  

Kommunallagen: 2 kap. Kommunala Angelägenheter. 1 §  

”Kommuner och regioner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som 

har anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar.” 

I kommuners uppdrag ingår att ta till vara på angelägenheter av som är i kommunens 

medlemmars ”allmänna intresse”. Det innebär att kommunerna bland annat kan arbeta med att 

stödja det lokala näringslivet. Problemet är när det uppstår värdekonflikter mellan de 

nationella målen och lokala intressena. Dessa värdekonflikter blir extra viktiga när det 

kommer till tillsyn. Som tidigare nämnts är rättssäkerhet en grundläggande logik bakom 

tillsynen. När värdekonflikten leder till olika utfall i olika kommuner äventyras 

rättssäkerheten.  

Orsakerna till och effekterna av dessa värdekonflikter är dåligt studerade. I flera fall där 

decentraliseringar föreslagits har risken lyfts, men i arbetet med denna studie har inga 

uppskattningar av effekter hittats. I en granskning av tillsynsvägledningarna som 

Riksrevisionen tagit fram (RiR 2018:31) lyfts tillsynsvägledning, där nationella myndigheter 

styr kommunernas tillsyn genom rådgivning, som ett centralt styrmedel för att skapa 

likvärdighet. Riksrevisionen fann att tillsynsvägledningen fungerade olika bra på olika 

områden.  

En annan metod för att hantera problemet är att granska granskarna, till exempel genom 

regional och nationell tillsyn. I exempelvis alkohol-, tobak- och miljötillsynen är 

länsstyrelserna regionalt tillsynsansvariga (Alkohollagen 9 kap. § 1; Miljöbalken 26 kap. 3 a 

§), alltså granskar de kommunernas tillsyn.  
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Askim (2013) argumenterar i ett liknande fall, där norska kommuner ansvarar för tillsynen av 

privata förskolor samtidigt som de bedriver förskolor i egen regi, att värdekonflikten kan 

mötas genom god ”meta-kontroll” där det finns möjlighet för sanktioner och att verksamheten 

tvångsövertas av ett överkommunalt organ. Detta kan förstås som ett sätt att begränsa 

kommunernas tolkningsutrymme, där en överinstans kan begränsa vilken typ av beslut som 

kommunerna tar. Det kommunala självstyret prioriteras ner i förmån för rättssäkerhet.  

Båda dessa metoder är till för att bemöta och motverka en heterogenitet i stort. Den senare 

bemöter även problemet av värdekonflikten, men genom att tydligt prioritera värdet av 

rättssäkerhet över självstyre. Det är svårt att spekulera hur tillsyn skulle fungera om 

självstyret prioriteterades över rättssäkerheten. Skulle det ens gå att känna igen tillsynen som 

styrmedel? Eller skulle det snarare uppfattas som ett kommunalt verktyg för att förebygga 

skador? Det är svårt att föreställa sig.  

1.2 Studiens syfte och fallet alkoholtillsyn  

Ett övergripande mål med denna studie är att bidra till en ökad förståelse för decentralisering 

av tillsynsverksamhet i ett flernivåsystem. Därför kommer studien att undersöka kommunal 

tillsyn och den heterogenitet som decentraliserad tillsyn enligt tidigare studier befaras leda till.  

Kommunal tillsyn är ett relativt outforskat fält, och därför måste vi pröva gamla uppfattningar 

samtidigt som vi utvecklar nya.  

Ett rimligt antagande är att variation som uppstår i kommunal tillsyn beror på hur lagstiftning 

och den statliga styrningen är utformad. För att uppnå studiens syfte bör ett fall av 

decentraliserad tillsyn väljas där statens styrning är svagare och inverkan av lokala faktorer 

potentiellt starkare.  På så vis är det större chans att effekterna är enklare att upptäcka och 

studera. Optimalt ska kommunerna ha ett stort handlingsutrymme, där deras skillnader har 

möjlighet att göra skillnad. Vidare bör inte inspektörerna utgöras av en alltför tydlig 

profession, då detta också är en faktor som kan förväntas skapa likvärdighet. Om vi dessutom 

vill kunna avgöra om lokala politiska faktorer eller påtryckningar av lokala intressen påverkar 

utfallet bör ett fall väljas där förutsättningarna för sådana effekter är möjliga.  Om fallet väljs 

efter dessa principer, där effekter bör förväntas vara som störst, finns det möjlighet att avfärda 

effekterna om de inte upptäcks i studien.  
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Ett fall som passar väl in på dessa krav är alkoholtillsynen. Alkohollagen ger ett stort 

tolkningsutrymme för kommunerna när det gäller alkoholtillsyn, och även om det finns 

regionala (länsstyrelserna) och nationella (Folkhälsomyndigheten) tillsynsmyndigheter har 

dessa inga sanktionsmöjligheter utan är begränsade i hur de kan styra kommunerna. 

Alkoholtillsynen är ofta samordnad med andra kommunala uppgifter, såsom det 

alkoholförebyggande arbete som kommuner är ålagda i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, 3 

kap. 7 §). Det alkoholpolitiska arbetet i stort är politiserat (Karlsson, 2012) i kommunerna, det 

finns tydliga politiska strömningar och skillnader. Samtidigt finns det starka ekonomiska 

intressen från det lokala näringslivet och en lokal politiserad värdekonflikt mellan folkhälsa 

och ekonomisk tillväxt som speglar den på nationell nivå. 

Alkoholtillsynen utmärker sig även för att utföras av en svagt definierad profession, det finns 

ingen tydlig gemensam utbildningsbakgrund och många har en annan huvudsaklig 

arbetssyssla. Samtidigt är verksamhetens omfattning mycket liten och mindre kommuner kan 

förväntas ha svårt att upprätthålla den. Sammansatt gör dessa faktorer alkoholtillsynen extra 

intressant att studera då eventuella effekter av organiseringen bör vara extra uttalade.  

Syftet med denna studie är således att bidra till en ökad förståelse för decentralisering av 

tillsynsverksamhet i ett flernivåsystem genom att undersöka alkoholtillsynen (och 

tillståndsgivningen) i svenska kommuner.  

I fokus står två forskningsfrågor: 

• Hur stor är variationen mellan kommuners alkoholtillsyn? 
• Vilka lokala faktorer kan förklara variationen i tillsyn mellan kommuner? 

1.3 Avgränsningar 

Att förklara vad som orsakar ett fenomen är sällan en liten uppgift, inte heller i denna studie. 

Därför behövs tydliga avgränsningar. Studien ämnar fokusera på de delar som tidigare studier 

missat. Inspektörers identiteter och arbetssätt kommer därför inte studeras. Vidare studeras 

heller inte tillsynsobjekten. Båda dessa har med all säkerhet effekt på tillsynen, men de är 

bortom denna studies omfattning.  

9



 

 

1.4  Disposition 

Studien är uppdelad över tio kapitel. Detta kapitel ger en introduktion till ämnet och följs av 

en bakgrund till den svenska alkoholtillsynen. Därefter presenteras studiens teoretiska 

utgångspunkter och metod. Efter det följer studiens resultat, uppdelat efter vilken av studiens 

frågeställningar som besvaras. Sist följer studiens slutsatser och en avslutande diskussion.  
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2. Bakgrund 

Detta kapitel ämnar ge en bakgrund för den kommunala alkoholtillsynen. Kapitlet består av 

fyra avsnitt. Först ges en kort bakgrund till begreppet tillsyn och utvecklar de olika 

aspekterna. Därefter presenteras en kort historia av alkoholtillsynen i Sverige. Det följs med 

en genomgång av hur den svenska alkoholtillsynen fungerar. Kapitlet avslutas med en 

genomgång av de utvärderingar som finns av den svenska alkoholtillsynen.  

2.1 Tillsyn 

Tillsyn är och har blivit ett alltmer avgörande styrmedel inom den offentliga förvaltningen. 

Totalt arbetar fler än 90 statliga myndigheter och samtliga kommuner med tillsyn. 

Sammantaget regleras tillsynen av mer än 230 lagar, varav ett 20-tal reglerar kommunernas 

tillsyn (SOU 2002:14, kap. 2). Trots sin långa historia och enorma omfattning uppfattades 

tillsyn som styrmedel ofta som vagt definierat. Det var inte från början på 2000-talet när två 

omfattande statliga utredningar (2002:14; 2004:100) som tillsynen fick en enhetligare 

definiering i den offentliga förvaltningen: 

Tillsyn: oberoende och självständig granskning av tillsynsobjekt som syftar till att 

kontrollera om tillsynsobjektet uppfyller de krav och villkor som följer av lag, EG-

förordning eller annan föreskrift och av särskilda villkor som har meddelats i anslutning 

till sådana föreskrifter samt beslut om åtgärder som syftar till att vid behov åstadkomma 

rättelse av den objektsansvarige, (SOU 2004:100, s. 21) 

Men som lyftes i inledningen finns det fler sätt att definiera tillsyn. När Bengtsson och Ek 

(2013, s. 52, 55) definition används, att tillsynen utöver kontrollerande även kan vara 

främjande, utvecklande och förändrande, så blir definitionen bredare. Syftet med tillsyn blir 

dubbel, en kontrollerande del, som eftersträvar regelefterlevnad genom att belysa avvikelser, 

fel och brister. Samt en utvecklande eller förändrande del, som eftersträvar regelefterlevnad 

genom att tillsynarens bedömning ska kunna vara grunden till ett förändrings- och 

förbättringsarbete.  

Sedan nittiotalet så har flera genomgripande förändringar skett i den offentliga tillsynen: En 

kraftig decentralisering. Privatisering och marknadisering av offentliga verksamheter som lett 

till ökad granskning. Samt en ökad internationalisering. (SOU 2002:14) 
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Som en del av förändringarna så har kommunerna fått ett allt större fokus. Samtidigt som det 

uppstått en stark utveckling av att dela upp tillsynen från samma organisation som 

förverkligar politiken på ett område (Johansson m fl 2013, s. 14f) bland de statliga 

myndigheterna så har en motsatt trend uppstått då tillsynsuppgifter decentraliserats till 

kommunerna, som både granskar och förverkligar politiken.  

Idag är den kommunala tillsynen mycket omfattande. Sveriges kommuner utövar tillsyn inom 

flera viktiga samhällsområden: Djurskydd, miljö, byggnadsväsende, livsmedel, förskolor och 

folkhälsa, för att nämna några (SOU 2004:100, s. 107).  

2.2 Alkoholtillsynen 

Det övergripande målet för alkoholpolitiken har varit att ”minska medicinska och sociala 

skador orsakade av alkohol” (Skr. 2015/16:86, s. 6; Prop. 2010/11:47, s. 1). Detta görs genom 

en mängd olika policyverktyg, varav några av de främsta är för att kontrollera tillgången av 

alkohol. Serveringstillstånden är ett policyverktyg som används för att göra just detta. 

Tillstånden är en form av granskning som sker i förväg. De används för att reglera vem som 

kan servera alkohol och för att minska risken av att de som serverar gör det på ett sätt som går 

emot lagens mening och uppsatta mål. Likt de andra granskande styrmedlen så handlar det om 

att kontrollera risk.  

Serveringstillstånden kompletteras med tillsyn av tillståndshavarna. Även tillsynen är till för 

att granska och strävar därmed efter att kontrollera risk genom regelefterlevnad. 

Grundstommen av vad som styr tillstånds- och tillsynsverksamheten är alkohollagen. 

Regeringens alkohol och narkotikastrategi specificerar vidare vad som är målet med arbetet. 

Vidare så regleras arbetet av Folkhälsomyndighetens förordningar och rekommendationer, 

Länsstyrelsernas rekommendationer och bedömningar, samt kommunernas egna 

bedömningar.  

Huvudsakliga utföraren av tillsyns och tillståndsverksamheten är alla primärkommuner, det 

som oftast och även i detta verk kallas kommuner. Alkohollagen ger dem ansvar över tillsyn 

och tillståndsverksamheten av serveringsställen. Utöver dem så har även polismyndigheten ett 

ansvar för tillsyn, Folkhälsomyndigheten är nationell tillsynsmyndighet och Länsstyrelserna 

är regional tillsynsmyndighet.  
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2.2.1 Serveringstillstånd 
Serveringstillstånd kan beviljas för olika tidsperioder. För servering året runt eller årligen 

under en viss period, vad som benämns som stadigvarande serveringstillstånd, samt under en 

enstaka tidsperiod eller enstaka tillfällen, tillfälligt serveringstillstånd. Tillstånden kan 

antingen ges för servering till allmänheten eller för slutna sällskap. Serveringstillstånden kan 

avse en eller flera alkoholdrycker eller liknande preparat. Tillstånden begränsas normalt till 

tidigast klockan 11 och senast till klockan 01, men kommunerna får besluta annat. (SFS 

2010:1622, 8 kap.) 

Alkohollagen (SFS 2010:1622, 8 kap.) bemyndigar kommuner att ge ut tillstånden. Både 

tillståndsprövningen och tillsynen kan överlåtas till andra kommuner. Kommunen väljer själv 

vilken eller vilka nämnder som ska ansvara för att fullgöra uppgifter.  

För att kunna få serveringstillstånd krävs det att vissa kriterier är uppfyllda. Olika regler gäller 

för olika typer av verksamhet, exempelvis krävs inte serveringstillstånd för äldreboende där 

det serveras mat (SFS 2010:1622, 8 kap. 1 b §) och det finns särskilda regler för rumsservice 

(SFS 2010:1622, 8 kap. 4 §). För att en restaurang eller motsvarande ska få serveringstillstånd 

finns det krav på både den sökandes lämplighet (SFS 2010:1622, 8 kap. 12 §) samt 

serveringslokalens utformning och förutsättningar (SFS 2010:1622, 8 kap. 14–17 §).  

Kommunerna ska återkalla ett serveringstillstånd om tillståndet inte längre utnyttjas, om det 

med tillståndshavarens medvetenhet förekommit brottslig verksamhet kring serveringen eller 

om tillståndshavaren brutit mot alkohollagen eller vad som övrigt gäller för tillståndet på ett 

så grovt sätt så inte varning räcker till, eller om varning redan utfärdats för frågan. (SFS 

2010:1622, 8 kap. 18 §) 

Folkhälsomyndighetens eller en kommuns beslut som fattas med alkohollagen eller 

anslutande föreskrifter som grund går att överklaga i allmän förvaltningsdomstol. (SFS 

2010:1622, 10 kap. 1 §) 

2.2.2 Alkoholtillsyn 
För att bestämmelserna kring tillstånden ska efterlevas bedrivs tillsyn. Kommunerna och 

polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av reglerna kring servering (Alkohollagen 

SFS 2010:1622, 9 kap. 2 §). Länsstyrelsen har ansvar för tillsyn inom länen, och ska ge råd 
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till kommunerna (Alkohollagen SFS 2010:1622, 9 kap. 1 §). Folkhälsomyndigheten har det 

nationella tillsynsansvaret (Alkohollagen SFS 2010:1622, 9 kap. 1 §).  

Kommuner planerar deras arbete i tillsynsplaner (Alkohollagen SFS 2010:1622, 9 kap. 2 §). 

Det finns en viss variation mellan tillsynsplanerna, men de innehåller alltid kommunens mål 

för tillsynen samt information om den förebyggande, yttre och inre tillsynen2.  

Tillsynen genomförs av kommunala alkoholhandläggare eller andra inom den kommunala 

förvaltningen. Ofta sker samarbeten i tillsynen med Polismyndigheten och Skatteverket, men 

ibland även andra aktörer. Alkoholhandläggarna är oftast de som även ansvarar för 

handläggningen av serveringstillstånden. (Eriksson och Fondén, 2006) 

En äldre studie av alkoholhandläggarnas arbete av Eriksson och Fondén (2006) fann att 

endast en tredjedel arbetade med tillståndsprövning och tillsyn i mer än 50 procent av sin 

arbetstid, alkoholhandläggningen genomförs främst av personer som har andra yrken. Deras 

enkät fann att kring 40 procent av alkoholhandläggarna var socialsekreterare, 

nämndsekreterare eller liknande och inte alkoholhandläggare i första hand. Det fanns en stor 

skillnad mellan stora och små kommuner, där alkoholhandläggare i småkommuner oftast 

arbetade med frågorna en liten del av sin arbetstid och tvärtom i stora kommuner. Vidare fann 

de att alkoholhandläggarna lägger mer tid åt tillståndsprövning än tillsyn. Handläggarna hade 

särskilt svårt att få tid till den yttre tillsynen.  

Kommunen får lov att ta ut en avgift för tillsynen (SFS 2010:1622, 8 kap. 12 §), men är 

begränsade av självkostnadsprincipen (SFS 2017:725, 6 §). I praktiken finansierar få 

kommuner tillstånd- och tillsynsverksamheten fullt genom avgifter. För 65 procent av alla 

kommuner är verksamheten en nettokostnad. Nettokostnaden 2020 var i snitt ca 290 tkr, eller 

6 kr per invånare. 3 

 

 

2 I arbetet med uppsatsen har över 200 tillsynsplaner granskats för att samla in data om kommunernas 
organisering av tillsynsarbetet. Ingen systematisk granskning gjordes på planernas form och innehåll. Planerna är 
väldigt lika och innehåller i de allra flesta fall nästan identisk information. Ett typexempel ”Alkohol- och 
tobakstillsynsplan i Salems kommun” (2020) 
3 Uppgifterna är framtagna i den egna studien och grundar sig på uppgifter ifrån SCB (2021).  
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Inre tillsyn 

Den inre tillsynen kan beskrivas som administrativ. Tillsynen består främst av kontroll av 

tillståndshavarens personliga och ekonomiska förhållanden, samt ofta tillståndshavarnas 

egeninlämnade uppgifter. Arbetet sker främst genom kontakt med andra myndigheter och 

andra bevakningar, såsom genom restaurangrapporter och kreditupplysningsföretag.  

Yttre tillsyn 

Den yttre tillsynen består av olika typer av tillsynsbesök på serveringsställen. De flesta 

kommuner genomför rutinbesök och påkallade besök. Vissa genomför även 

uppföljningsbesök. Besöken görs främst av kommunala tjänstepersoner, alkoholhandläggarna, 

men görs även i samverkan med andra såsom polis, räddningstjänst eller annan kommunal 

förvaltning. Antalet besök som ett serveringsställe får är ofta beroende på verksamhetens 

omsättning, omständigheter som sena öppettider och riskbedömningar av tjänstepersoner. 

Besök är ofta föranmälda och görs i stora kommuner ofta av flera tjänstepersoner, medan små 

kommuner oftast bara använder en tjänsteperson.  

På tillsynsbesöken kontrolleras bland annat: 

• Att alkoholservering sker i enlighet med serveringstillståndet och alkohollagen 
• Att serveringsansvarig är på plats 
• Berusningsgraden hos gästerna 
• Att underåriga inte serveras alkohol 
• Utrymningsvägar 
• Lokaler, kök och att tillagad mat tillhandhålls 

Samordnad tillsyn 

Som nämndes så kan den yttre tillsynen, tillsynsbesök, göras i samverkan med andra. Oftast 

görs det tillsammans med Polismyndigheten, som även de har ett tillsynsansvar. 2019 gjordes 

ca 2 200 sådana tillsynsbesök, vilket är ungefär vart åttonde tillsynsbesök totalt 

(Folkhälsomyndigheten, 2022). Eriksson och Fondéns (2006) studie fann att 

alkoholhandläggarna ofta samarbetar med andra instanser i tillsynen i stort. Minst 60 procent 

samarbetar med Polismyndigheten, Skatteverket, samt Miljö- och byggnadsförvaltningen.  
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Förebyggande tillsyn 

Begreppet används av de flesta kommuner men på olika sätt. Den förebyggande tillsynen kan 

röra vitt skilda åtgärder men består i grunden av tillsyn som försöker förebygga överträdelser 

av alkohollagen och serveringstillståndet. Två vanliga exempel är att kommunen arbetar för 

att tillståndshavare ska kunna vända sig till kommunen för rådgivning samt att kommunen 

arbetar proaktivt med kommunikation för att höja kunskapsnivån kring alkohollagen och 

andra relevanta regelverk. Det är även vanligt med samverkan med näringslivet genom så 

kallade krögarmöten och liknande.  

Sanktioner 

Alkohollagens 9 kap. 17–18 § ger kommuner tre former av sanktioner som de kan meddela 

innehavare av serveringstillstånd. Dessa utgör olika steg, där det första är en erinran. Erinran 

kan utfärdas då serveringstillståndsinnehavaren inte följer de krav som gällde för tillståndet 

eller om den inte följer gällande regelverk. Vid allvarliga eller upprepade fall kan i stället en 

varning utfärdas. Som sista steg kan en kommun välja att återkalla ett serveringstillstånd. Det 

kan kommuner göra när tillståndet inte används längre, när det med tillståndshavarens vetskap 

förekommit brottslig verksamhet utan tillståndshavarens ingripande, eller om 

tillståndshavaren brutit mot gällande regelverk grovt eller om tidigare varningar inte 

åtgärdats.  

Länsstyrelsernas tillsyn 

Länsstyrelserna har ansvar för tillsyn inom länet. Deras arbete är strukturerat efter SLATT- 

metoden, Sveriges länsstyrelser utvecklar alkohol- och tobakstillsynen. De beskriver själva 

hur de är en viktig länk mellan nationell, regional och lokal nivå (Länsstyrelserna, okänt 

datum). Folkhälsomyndigheten styr grunden för länsstyrelsernas tillsyn i sina vägledningar 

(Folkhälsomyndigheten, 2020). I en intervju med Länsstyrelsen Västra Götaland som gjordes 

i en förstudie till denna uppsats beskrevs Länsstyrelsernas arbete som tresidigt: Utövar tillsyn 

på kommuner, ger stöd och samverkar. 4 

 

4 Intervju med Carl Hagberg, tillsynshandläggare, på länsstyrelsen Västra Götaland om hur länsstyrelsens 
alkoholtillsynsarbete fungerar. 2021-05-20, digitalt.  
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Stödet består främst av att ge svar på frågor från kommunala alkoholhandläggare samt utbilda 

tjänstepersoner och politiker. Samverkan sker främst med Folkhälsomyndigheten, andra 

länsstyrelser och Socialstyrelsen. Tillsynen består av en återkommande verksamhetstillsyn på 

varje kommun, de ”gör tillsyn på kommunernas tillsyn”. Tillsynen görs i nära kontakt med 

kommuner och består av granskning av handlingar och samtal med tjänstepersoner och 

politiker. Tillsynen leder till ett uttalande där eventuella brister tas upp.  

Styrande dokument 

Alkoholtillsynen regleras främst av alkohollagens (SFS 2010:1622) 8:e och 9:e kapitel. 

Utöver de bestämmelserna som specifikt angår alkoholtillsynen och serveringstillstånden är 

även kommunallagen (SFS 2017:725) och förvaltningslagens (SFS 2017:900) bestämmelser 

högst relevanta för alkoholtillsynen. Kommuner har även ett bredare alkoholpolitiskt ansvar 

som ges av socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Bland annat ska kommuner arbeta 

förebyggande och motverka missbruk av alkohol (SFS 2001:453, 3 kap. 7 §). Arbetet berör 

direkt även alkoholtillsynen. 

Vidare kompletteras alkohollagens bestämmelser (SFS 2010:1622) med alkoholförordningen 

(SFS 2010:1636), samt Folkhälsomyndighetens vägledningar och föreskrifter. Föreskrifterna 

berör regler om själva tillståndet (FoHMFS 2014:6), kunskapsprov för tillståndsinnehavare 

(FoHMFS 2014:7), statistik (FoHMFS 2019:28) och serveringslokaler (FoHMFS 2014:8).5 

Förutom de regelverk som styr alkoholtillsynen har regeringen även upprättat mål och 

ambitioner som eftersträvas. Målen är främst i ANDTS-strategin (Skr. 2015/16:86). Ingen ny 

ANDTS-strategi har antagits. Det övergripande målet för alkoholområdet sedan strategin 

2011–2015 har varit att ”minska medicinska och sociala skador orsakade av alkohol” (Skr. 

2015/16:86, s. 6; Prop. 2010/11:47, s. 1). Speciellt kring tillsynen lyfts att den ska vara 

samordnad, effektiv och likvärdig. Det finns inga specifika mål för tillsynsverksamheten av 

serveringstillstånd. Strategin beskriver dock ett ökat behov av tillsyn på grund av det ökade 

antalet serveringstillstånd liksom fler miljöer med alkoholservering, till exempel 

idrottsarenor. (Skr. 2015/16:86) 

 

5 Folkhälsomyndigheten har även en lista över relevanta rättsfall för alkohollagen: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/tillsynsvagledning/alkoholdrycker/rattsfall/ 
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2.3 Utvärderingar och tidigare studier 

Flera tidigare utvärderingar och studier har gjorts över alkoholtillsynen. Den största är 

Alkoholinspektionens från efter kommunaliseringen (1998:2), men Centrum för 

socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning har även släppt två rapporter på ämnet (2006, 

2009).  

Alkoholinspektionen 

Alkoholinspektionen fick i uppdrag att utvärdera kommunaliseringsreformen 1995–1997. De 

fann att reformen fungerade i huvudsak bra. Antalet årsarbetskrafter ökade och antalet 

tillsynsbesök ökade. Inspektionen pekade ut att få kommuner samarbetade, vilket kunde vara 

ett problem för små kommuner då de inte lyckas bygga upp den nödvändiga kompetensen. 

Samtidigt fanns problem med rättstillämpningen. Reformen innebar att antalet tillsynsbesök 

ökade kraftigt, men variationen mellan kommuner ökade. (Alkoholinspektionen, 1998:2) 

Koll på krogen? – Kommunala alkoholhandläggares arbetssituation 

Rapporten från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (Eriksson och 

Fondén, 2006) fann att alkoholhandläggarna arbetade under omständigheter som skiljde sig 

kraftigt mellan kommuner, bland annat avseende resurser, typ av tjänst och arbetstid. De 

(Eriksson och Fondén, 2006) fann, till skillnad från Alkoholinspektionen (1998:2), att även 

om det är fler som arbetar med den lokala kontrollen så var tillsynen och särskilt den yttre en 

liten del av arbetet. Deras enkät (Eriksson och Fondén, 2006) visade även på att 

alkoholhandläggare upplever ett dilemma där lokala näringsintressen får gå före 

alkoholpolitiska aspekter. Problemen för kommunala alkoholhandläggare beskrivs främst som 

resursbrist (Eriksson och Fondén, 2006).6 

 

6 En uppföljande rapport ”Control of resturants in small Swedish municipalities” av Eriksson (2009) undersöker 
vidare särskilt situationen i småkommuner.  
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3. Decentralisering och heterogenitet – studiens teoretiska 
utgångspunkter 

Detta kapitel kommer utveckla den teoretiska ram som ska grunda förståelsen för studiens 

resultat och slutsatser. Kapitlet inleds med en ingång i litteraturen om självstyre och 

decentralisering i flernivåsystem. Kapitlets andra del går igenom tre dimensioner som kan 

förväntas förklara variationen mellan kommuner, var del avslutas med hypoteser.  

3.1 Självstyre och decentralisering i flernivåsystem 

Det finns en lång diskussion om lokala enheters självständighet och i vilken utsträckning 

uppgifter bör decentraliseras i ett flernivåsystem. Erlingsson och Ödalen (2017) utvecklar en 

teoretisk grund för lokalt självstyre. De argumenterar utifrån instrumentella och moraliska 

skäl för att stärka lokala självstyrelsen. Erlingsson och Ödalen (2017) menar att eftersom 

lokala beslutsfattare har överlägsen information om lokala förutsättningar har de bättre 

möjlighet för att anpassa politiken efter lokala önskemål, vilket i sin tur förbättrar den 

politiska och ekonomiska effektiviteten. Vidare menar de att ett stärkt självstyre ger större 

möjlighet för variation mellan kommuner. Denna variation möjliggör en sund konkurrens, 

jämförelser och möjligheten att lära sig av andra kommuners framgångar och misstag. Den 

moraliska delen av deras argumentation grundar sig i att möjliggörandet av variation ger 

kommunmedlemmar större möjlighet att utöva ett meningsfullt demokratiskt 

självbestämmande.  

En alternativ grund för decentralisering är vad som på engelska kallas ”fiscal federalism”. 

Teorin utgår ifrån nationalekonomin och försöker motivera decentralisering och centralisering 

av olika typer av politiska ansvarsområden och styrmedel. ”Fiscal federalism” bygger på 

normativa och empiriska argument. Oats (1999) förklarar hur verksamhet som kan begränsas 

till geografiska områden i regel bör decentraliseras, om det inte finns ett särskilt nationellt 

intresse för verksamheten. Det möjliggör högre nytta genom möjlighet för anpassning efter 

lokala förutsättningar och preferenser. Undantag är verksamheter där det finns möjlighet till 

stordriftsfördelar och där den lokala verksamheten påverkar andra kommuner betydande.  

Båda teorierna bygger på att det lokala självstyret bättre kan anpassa sig efter lokala 

förutsättningar, behov och preferenser. En starkt centraliserad stat skulle i en perfekt värld 
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också kunna anpassa verksamheten lokalt efter förutsättningar, behov och preferenser. Men 

som Oats (1999) lyfter, kräver det att centralstaten har både perfekt information och 

möjligheten att legitimt differentiera mellan medborgare efter geografi. Båda teorierna 

innebär i slutändan att variation mellan kommuner kan vara god, även om de tar olika vägar 

för att komma till slutsatsen.  

Pierre (2014) försöker ge ett mångsidigt perspektiv på decentraliseringsfrågan och ställer 

decentralisering och centralisering mot varandra. Han menar att decentraliseringsföreträdare 

fokuserar på formen på beslutsfattandet, av vem och var besluten fattas. Likt hur Erlingsson 

och Ödalen (2017) menar att lokala beslutsfattare bättre kan anpassa sig efter lokala 

preferenser. Pierre (2014) ställer det emot hur de som företräder centralisering fokuserar på 

beslutsfattandets innehåll, såsom hur det påverkar likvärdigheten och hur det försvårar för 

svaga grupper i samhället att göra sin röst hörd. Men Pierre (2014) missar de perspektiv som 

Oats (1999) och Erlingsson och Ödalen (2017) lyfter kring effektivitet och nyttan med 

kommunal variation.  

Lokalt självstyre, lokal självförvaltning eller dekoncentrering? 

Bilden som ges av decentralisering är: makt, befogenheter och ansvar som flyttas från högre 

till lägre nivåer inom en organisation. Denna bild kan bli något missvisande och förenklad; 

decentralisering behöver inte nödvändigtvis vara så fulländad. Pierre (2014) menar att det 

finns tre olika delar som kan decentraliseras: regleringen, huvudmannaskapet och 

finansieringen. Oftast när det talas om decentralisering så åsyftas reglering. Men det är även 

möjligt för endast en eller två av delarna att decentraliseras. Ett bra exempel är skolan där 

själva huvudmannaskapet decentraliserats, medan staten fortfarande äger regleringen och till 

stora delar finansieringen.  

Utifrån Pierre (2014) och Peters (2005) går det att förstå flera olika typer av decentralisering: 

Lokalt självstyre, lokal självförvaltning och dekoncentrering. Där den sistnämnda skiljer sig 

från den typen av decentralisering som Oats (1999) och Erlingsson och Ödalen (2017) 

diskuterade. Peter (2005) förklarar att dekoncentrering är när en central aktör decentraliserar 

sin verksamhet till lokala enheter. Verksamheten ägs alltså fortfarande av samma 

organisation, men struktureras om för att få en lokal närvaro. Skillnaden mellan lokalt 

självstyre och självförvaltning är mindre klar. Båda innebär att ett visst ansvar flyttas till det 
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lokala, men när beslut fattas centralt och de lokala är begränsade till att implementera så bör 

det ses som lokal självförvaltning. Ett lokalt självstyre är något större där kommuner ges 

större befogenheter att utföra något självständigt.   

Decentralisering och tillsyn  

Tillsyn är ett granskande styrmedel som strävar efter regelefterlevnad. I tillsynens logik och 

syfte finns likvärdighet inför de uppsatta regelverken. Oats (1999) menar att ett område där 

det finns ett särskilt nationellt intresse inte bör decentraliseras. Det finns ett nationellt intresse 

för tillsynen, bör den därför centraliseras? I grunden går det att hävda att det finns ett 

nationellt intresse för all verksamhet, men finns det en särskild anledning för tillsynen? Om 

decentralisering innebär att tillsynen inte längre är likvärdig i olika delar av landet så 

motverkas själva syftet och logiken bakom tillsyn. Därför kan tillsyn sägas vara av särskilt 

nationellt intresse. Men om decentralisering inte har den effekten på likvärdigheten? Då är det 

inte längre av särskilt nationellt intresse. Nu blir frågan inte längre av teoretisk karaktär utan 

empirisk. Alltså måste olika typer av tillsyn granskas för sig. 

Detta blir särskilt intressant när uppdelningen av decentralisering appliceras, som 

presenterades under föregående rubrik. Tillsyn som inte delegeras ut till lokala aktörer utan 

som endast förläggs på lokala avdelningar av en central organisation är föremål för 

dekoncentrering. Tillsyn som delegeras till kommuner är därmed antingen lokalt självstyre 

eller självförvaltning. Här är det avgörande vilka av och hur de tre dimensionerna som Pierre 

(2014) lyfte som decentraliseras. Kommuner kan själva välja att utöva tillsyn på en 

verksamhet, men generellt görs det på uppdrag av staten för att skapa regelefterföljning för 

nationella regelverk. Alltså decentraliseras sällan regleringsmakten. Därför borde 

decentralisering av tillsyn främst ses som lokal självförvaltning, snarare än lokalt självstyre.  

Likvärdigheten 

En fråga som både Oats (1999) och Erlingsson och Ödalen (2017) lyfter är hur 

decentralisering möjliggör variation, men den variationen behöver inte nödvändigtvis vara 

god. Utifrån perspektivet som Erlingsson och Ödalen (2017) lyfter kring hur det gör det 

lokala självstyret mer meningsfullt så är variationen god, men som Oats (1999) lyfter är vissa 

frågor av nationellt intresse. Exempelvis vissa grundrättigheter och grundskydd som alla 
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medborgare anses berättigade. I dessa och många andra områden kan en nationell likvärdighet 

vara eftersträvansvärd.  

Särskilt tillsyn kan ses som ett fall där nationell likvärdighet ska vara eftersträvansvärd. Till 

skillnad från andra granskande styrmedel så är tillsynen tvingande. För att uppnå rättssäkerhet 

krävs att gällande regelverk är förutsägbart och likvärdigt. I ett decentraliserat system ökar 

möjligheterna till heterogenitet och därmed till olika bedömningar på olika platser. Därav är 

tillsynen särskilt beroende av nationell likvärdighet.  

3.2 Organisering av tillsyn i flernivåsystem 

För att besvara studiens andra fråga, vad variationen beror på, behövs teoretiska 

utgångspunkter på empirisk grund, byggda på tidigare forskning inom jämförbara områden. 

Förklaringar till kommunal variation kan vara många och ligga på olika analysnivåer. Denna 

studie fokuserar på hur kommuner skiljer sig åt.  

Därför studeras inte betydelsen av kommuners enskilda handläggare och politiker, eller 

tillsynsobjekten även om dessa förväntas kunna förklara åtminstone en del av variationen 

mellan kommuner.  

Utöver de teoretiska mest intressanta förklaringarna finns det förstås andra typer av skillnader 

mellan kommuner som skulle kunna förklara variationen, bland annat kommuntyp och den 

lokala omfattningen av den bransch som ska granskas (hotell- och restaurangnäringen). Denna 

typ av förklaringar kommer att finnas med som kontrollvariabler i analysen och presenteras 

närmare i metodkapitlet.  

När någon form av verksamhet ska implementeras så finns det tre sätt som kommunerna kan 

skilja sig på som har påverkan på utfallet av deras arbete. Strukturella förutsättningar och 

geografisk belägenhet gör att kommunerna har olika förutsättningar för att bedriva 

verksamhet och därmed uppstår kapacitetsskillnader. Olika kommuner har olika prioriteringar 

vilket påverkar utfallet även om alkoholtillsynen är begränsad till självförvaltning, då det 

finns politiska skillnader mellan kommuner. Sist skiljer sig kommunerna i hur de väljer att 

bedriva sin verksamhet, hur de organiserar den. Denna studie begränsar sig till att studera den 
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horisontella organiseringen, då det är en av de mest grundläggande och långsiktiga 

skillnaderna mellan organisationsformer.  

Figur 1 presenterar den teoretiska modellen grafisk. Olika bakgrundsfaktorer påverkar 

politiken, organiseringen och kapaciteten. De tre områdena är inte fristående från varandra. På 

lång sikt påverkar politiken organiseringen och kapaciteten, samtidigt som organiseringen kan 

påverka kapaciteten. Dessa tre områdena påverkar tillsynens verksamhet, alltså dess intensitet 

och strikthet. Det i sin tur påverkar utfallet, själva regelefterlevnaden.  

 

Figur 1 - Teoretisk modell över tillsynens bestämningsfaktorer 

3.2.1 Kapacitet - Stordriftsfördelar och systemkapacitet 
Kommuner har olika kapacitet att hantera frågor. Vissa verksamheter kräver en viss nivå av 

specialiserad kompetens som bara kommuner med stor kapacitet klarar av att hantera, se 

exempelvis Larssons (2012) studie av kommunalförbund. Kapacitetfrågan är central i 

indelningsdiskussionen inom förvaltningspolitiken. Diskussionen har gamla anor och 

beskrevs redan av Aristoteles i Politiken som att stater behöver vara av en viss storlek för att 

ha kapacitet för att uppfylla sina medborgares behov samtidigt som de inte får vara så stora att 

medborgarna hamnar för långt från politiken och politikerna (Aristoteles, 1999 [330–323 fvt], 

s. 158ff).  

Indelningsfrågans två sidor är återkommande. Dalh och Tufte (1973) beskriver två 

dimensioner, medborgareffektivitet och systemkapacitet. Systemkapacitet kan förstås som den 

förmåga som krävs av det politiska systemet för att det ska leva upp till medborgarnas krav, 

alltså att enheterna inte får vara så små att de inte har organisation eller resurser för att klara 

av medborgarnas krav. Medborgareffektivitet kan förstås som den förmågan medborgare har 
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att agera vederhäftigt och fullt ut kontrollera enhetens beslut, alltså att kommunerna inte bör 

vara större än att medborgarna fullt ut kan delta i beslutsfattandet.  

Frågan om medborgareffektivitet är inte relevant för denna studie och behandlas därför inte 

vidare, för en vidare diskussion utifrån en svensk kontext se Johansson m fl (2007). Röiseland 

& Vabo frågasätter Dalh & Tufte utifrån att samhällen har förändrats och att deras 

dimentioner missar nyare perspektiv. Utifrån nyare forskningsfält ersätter Røiseland och 

Vabo (2019) de tidigare dimensionerna med medborgardeltagande och governance kapacitet. 

Governance kapacitet är förmågan att organisera och allokera resurser för att göra 

informerade kollektiva val och möta medborgarnas krav. Røiseland och Vabo (2019) menar 

att även om storlek, systemkapacitet, fortfarande är en viktig del så fångar det inte helt 

förmågan att hantera en verksamhet, det gör governance kapacitet bättre. Ytterligare ett 

perspektiv är det som lyftes i föregående avsnitt, stordriftsfördelar. Det kan finnas 

stordriftsfördelar när en verksamhet kan uppnå en viss skala.  

Empiriskt har kapacitetsfrågan prövats många gånger. Blom-Hansen m fl (2014) undersökte 

frågan i Danmark efter kommunsammanslagningen och fann att stora administrativa vinster 

uppstod. Liknande resultat fann Andrews och Boyne (2009) i England. Byrnes och Dollery 

(2002) metastudie av stordriftsfördelar i kommuner fann inte stöd för att stordriftsfördelar 

förekom, men lyfte att det kunde finnas diversifieringsfördelar. Hlynsdóttir (2019) har prövat 

den administrativa kapaciteten i kommuner och fann att mindre kommuner hade svårt att 

hantera mellankommunala samarbeten.  

Hypotes 

H1a Mindre kapacitet ger en mindre intensiv tillsyn 

3.2.2 Politik 
För att ett politiskt fält ska kunna påverkas av demokratiska processer behöver det vara 

politiserat. Det måste finnas framträdande politiska frågor och olika politiska aktörer som 

driver olika lösningar på frågorna. Karlsson (2011) kom fram till att alkoholpolitiken i stort är 

politiserad och att det fanns en tydlig ideologisk dimension i lokala politikers åsikter. Vidare 

följde dimensionen partitillhörighet, vänstern är för en restriktivare och högern är för en friare 

alkoholpolitik. Kristdemokraterna bryter mönstret genom att vara mest restriktiva trots att de 

är på högersidan.  
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Men politiken kan påverka på andra sätt än genom demokratiska processer. Oavsett om de 

förutsättningarna som Karlsson (2011) beskriver finns eller inte så kan politiker påverka då 

tillsynsfrågorna är underställda politiker, det är inte nödvändigt att det sker genom 

demokratiska processer. Karlssons (2011) studie finner även att politikernas höger/vänster 

placering, eller partitillhörighet, hänger samman med deras åsikter inom alkoholpolitiken.  

Som lyftes i föregående avsnitt, 3.1, handlar tillsynen framför allt om lokal självförvaltning. 

Alltså är lokala beslutsfattare begränsade i kontrollen av tillsynen, i stället handlar deras 

kontroll av genomförandet. Karlsson och Gilljam (2014) lyfter att trots kommunala politiker 

är begränsade i sitt handlingsutrymme så har de en stor makt över genomförandet av 

politiken. Kommunala politiker har inte möjligheter att stifta egna lagar, men de som sitter i 

nämnderna ska utföra politiken och därmed kan deras inflytande fortfarande vara stort.  

Pettersson-Lidbom (2008) påvisade i sin studie av svenska kommuner att det fanns ett kausalt 

samband mellan kommunstyre och ekonomiska utfall. Styret i sig verkar ha inflytande över 

den faktiska politiken som förs.  

Ytterligare ett perspektiv på politiken är om alkoholtillsyn inte ses som en alkoholfråga utan 

som en näringslivsfråga. Högerpartier är generellt mer företagsvänliga än vänsterpartier. I 

studier av utfallet av politik så har vänster-höger styre haft påverkan på kommuners 

inställning till näringslivet, se exempelvis Jordahl och Persson (2021) studie av äldrevården. 

Om alkoholtillsynen hanteras som en företagsfråga kan det i stället förklara skillnader mellan 

kommuner.  

Hypotes 

• H2a Kommuner där politiker är mer för en restriktiv alkoholpolitik har en intensivare 
tillsyn.  

• H2b Ett tydligt näringslivsfokus leder till en mindre intensiv tillsyn. 
• H2c Vänsterstyre i kommuner leder till en mer intensiv tillsyn.  

3.2.3 Horisontell specialisering 
Förståelsen för den horisontella specialiseringen kan tros vara unik för varje typ av 

verksamhet. Men det går att hitta flera återkommande spår som går att generalisera även till 

denna studie. 
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Røiseland och Vabo (2019) argumenterar för att desto mer varierade uppgifter som det lokala 

har ansvar för desto större möjlighet finns det för innovativa länkar mellan olika 

verksamheter. Detta resonemang går även att flytta till subenheter till det lokala. Nämnder 

som ansvarar för flera verksamheter som det går att göra innovativa länkar emellan bör ha en 

starkare verksamhet. I alkoholtillsynen går det att uppnå i två typer av fall. När verksamheten 

är på samma nämnd som fokuserar på annan tillsyn, myndighetsnämnd, eller när 

verksamheten är på samma nämnd som fokuserar på annan alkoholpolitisk verksamhet, 

socialnämnd eller ANDT-nämnd.  

Diversifieringsfördelar är ett annat sätt som kan bidra till förståelsen för organiseringen. 

Diversifieringsfördelar, som omnämns som ”Economies of scope” på engelska, innebär 

möjligheten kombinera verksamheter för olika ”produktioner” (outputs). Dollery (2006) 

beskriver det som när en verksamhet får större produktion jämfört med om verksamheten var 

delad i två. I fallet kring tillsynen så skulle det kunna vara att kommuner har ansvar för 

specialiserade tillsynsområden, men områdena är små. Om verksamheterna ”slås samman” så 

finns det möjlighet att anställa en specialist som hanterar båda typerna, vilket skulle öka 

produktionen. Om den möjligheten inte finns då verksamheten var delad i två så finns det 

diversifieringsfördelar.  

Det finns flera empiriska studier som påvisar diversifieringsvinster. Se exempelvis Deller med 

flera (1988) som studerade det i rurala lågvolymvägar, Wolff (2004) som studerade 

vatteninfrastruktur, samt Callan och Thomas (2001) som studerade kommunal sophantering. 

Inga studier som undersökt tillsynsverksamhet och diversifieringsfördelar har identifierats i 

arbetet med denna studie. Men särskilt i små kommuner bör det finnas diversifieringsfördelar.  

Hypotes 

H3a Närhet till liknande angränsande verksamhet gör att tillsynen blir mer intensiv.  
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4 Metod 

4.1 Studiens utformning 

Studien utgörs av en kvantitativ sambands- och outputstudie av tillsynen i kommuner. Genom 

kvantitativ metod blir det möjligt att studera ett stort antal kommuner och det blir möjligt att 

urskilja samband. Studiens avsikt är ge nya insikter i vad som orsakar kommunal variation 

och tar ett helhetsgrepp kring kommunernas tillsyn. 

Studien ska etablera och pröva hypoteser grundade i tidigare teorier och forskning utreda 

huruvida även kommunal tillsyn, och i stort verksamhet som decentraliseras till lokal 

självförvaltning, påverkas av de i hypoteserna grundade faktorerna. Utöver det försöker 

studien utveckla den teoretiska förståelsen för hur lokal självförvaltning påverkar den 

decentraliserade verksamheten genom att studera ett fall, alkoholtillsyn, där effekterna 

förväntas vara som mest sannolika att framstå och därifrån kunna dra slutsatser om liknande 

decentraliserad verksamhet.  

Studien använder sig av flera olika typer av kvantitativa designer. I ett första steg används 

beskrivande statistik i ett explorativt syfte för att skapa en djupare förståelse för 

analysenheternas, kommunernas, variation. Därefter konstrueras flera regressionsmodeller för 

att undersöka varför tillsynen varierar. Genom att pröva olika sätt att operationalisera 

faktorerna försöker studien etablera en stark intern validitet.  

I den teoretiska modell som presenterades i föregående kapitel kan studien sägas undersöka 

sambandet mellan de tre områdena, som benämns som faktorer, och tillsynens verksamhet 

eller intensitet och strikthet. Studien gör inte anspråk på att förklara hur detta i sin tur 

påverkar tillsynens utfall, regelefterlevnaden.  

Alla uppgifter som används i studien är retrospektiva och är främst registerdata hämtad från 

offentliga databaser och källor samt sekundärdata sammanställda i tidigare utförda 

undersökningar. Uppgifterna kompletterades med en egen sammanställning av offentliga 

uppgifter insamlade från alla Sveriges kommuner. Hur variablerna är omvandlade från de 

offentliga uppgifterna förklaras under avsnitt 4.3. De egeninsamlade uppgifterna presenteras i 

bilaga I. Detta säkerställer god replikerbarhet för studien då resultaten går att kontrollera av 

andra.  
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Alla uppgifterna är inhämtade från kommuner och insamlandet har främst gjorts av SCB, 

Länsstyrelserna och SKR. Detta gör att kvalitén på uppgifterna generellt kan anses vara 

mycket god och tillförlitlig. Vissa uppgifter om kommunfullmäktiges ledamöter är inhämtade 

från KOLFU 2017 (Karlsson, 2017). En variabel är inhämtade från Näringslivets regelnämnd. 

Den senare organisationen är långt ifrån en objektiv källa, men uppgifterna är inhämtade 

genom en enkät från kommuner och är obehandlade. Därför kan även de uppgifterna anses 

vara tillförlitliga.  

4.2 Operationaliseringar och presentation av variabler 

4.2.1 Beroende variabler 
Studien använder sig av två mått för att mäta tillsynen. Dessa är inspirerade av en tidigare 

studie som försökte undersöka en något liknande studie av decentralisering av tillsyn i USA. 

Thompson och Scicchitano (1985) använder sig av vad de kallar för ”enforcement vigor”. De 

operationaliserar begreppet både på input och output, denna studie begränsar sig till output. 

Där operationaliseras begreppet till inspektioner och sanktioner. Det som denna studie 

benämner som tillsynens intensitet och strikthet.  

Tillsynens intensitet 

Tillsynens intensitet mäts i antalet tillsynsbesök hos tillståndshavare med stadigvarande 

serveringstillstånd. Uppgifterna är inhämade från länsstyrelsernas ANDT undersökning 

(Folkhälsomyndigheten, 2021) och är en sammanslagning av antalet besök på dagtid, 

kvällstid och nattetid. Två varianter av måttet används: ett relativt mått som är antalet 

tillsynsbesök dividerat med antalet stadigvarande serveringstillstånd, per serveringstillstånd, 

samt ett för regressionsmodellerna.  

Versionen i regressionerna är en kategorisk variabel baserad på antalet tillsynsbesök per 

serveringstillstånd. Variabeln är ett snitt för de senaste tre åren och delas upp i tio steg, där 

varje steg är 0,2 tillsynsbesök per serveringstillstånd. Det högsta steget är 1,8 och mer. 

Variabeln delas upp i steg för att motverka problem med outliers och fördelning. Ett snitt för 

de senaste tre åren används då, särskilt små, kommuner varierar kraftigt i sin tillsyn från år till 

år.  
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Tillsynens strikthet 

Tillsynens strikthet är baserad på uppgifter om antalet sanktioner i form av erinran, varning 

och återkallelser. Det mått som används är medelvärdet för dessa tre typer av sanktioner för 

de senaste tre åren, delat med antalet stadigvarande serveringstillstånd för det senaste året. 

Detta av samma anledning som för antalet tillsynsbesök, det finns en stor variation från år till 

år. Uppgifterna är hämtade ifrån Länsstyrelsernas ANDT-enkät (Folkhälsomyndigheten, 

2021) 

Serveringstillstånd 

De oberoende variablerna kompletteras med flera mått på serveringstillstånd. Totalt antal 

stadigvarande serveringstillstånd. Totalt antal stadigvarande serveringstillstånd som har öppet 

sent, till klockan 01:00. Samt båda variablerna per 10 000 invånare 15 år och äldre. 

Uppgifterna är hämtade ifrån Länsstyrelsernas ANDT-enkät (Folkhälsomyndigheten, 2021). 

4.2.2 Kapacitet 
Operationalisering av kapacitet kan göras på flera sätt. För att fånga kommunernas generella 

kapacitet så används en tiologaritm av kommunbefolkningen. Det är möjligt att i stället mäta 

kommunens generella kapacitet mer direkt genom exempelvis antalet årsarbetskrafter på 

kommunen eller liknande, men den typen av uppgifter är ofta beroende av kommunens 

organisering och därför väljs kommunbefolkningen som operationalisering istället. 

Uppgifterna är hämtade ifrån SCB (2021). 

För att mäta den mer specifika kapaciteten för alkoholtillsynen används ett mått på 

alkoholhandläggares arbetstid, antalet årsarbetskrafter per serveringstillstånd. Uppgifterna är 

hämtade ifrån Länsstyrelsernas ANDT-enkät (Folkhälsomyndigheten, 2021) 

4.2.3 Politik 
Operationaliseringen av politiken kräver flera ingångar. I denna studie används tre, 

partipolitiska skillnader, åsiktsskillnader bland beslutsfattare och kommunala satsningar på 

näringslivsfrämjande åtgärder. På så vis använder studien politiken som direkt berör området, 

men även partiernas ställningar i kommunen.  

De partipolitiska skillnaderna mäts genom andelen av kommunfullmäktige (KF) som tillhör 

ett vänsterblock, Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V), samt högerblock, 
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Moderaterna (M), Centerpartiet (C), Liberalerna (L) och Kristdemokraterna (KD). Övriga 

partier, Miljöpartiet (MP), Sverigedemokraterna (SD) och övriga, ingår inte i något av 

blocken. Uppgifter om mandat i KF är hämtat från Kolada (2021). Partipolitiska skillnader 

mäts även genom vilket block som kommunstyrelsens ordförande (KSO) tillhör. Samt om det 

skett ett maktskifte av KSO under perioden 2012–2015, alltså att ett block styrde 2012 och ett 

annat 2015. 

Åsikterna kring alkoholpolitik och alkoholtillsynen är inhämtade ifrån KOLFU 2017 

(Davidsson, 2017) och består av ett genomsnitt av kommunfullmäktigeledamöters svar på 

påståenden. Två påståenden valdes ut för denna studie, att ”införa hårdare krav för att få 

servera alkohol på restaurang/bar/pub” och att ”bedriva en mer restriktiv kommunal 

alkoholpolitiken”. Den första är direkt kopplad till alkoholtillsynen medan den andra är mer 

generell kring attityder till alkoholpolitiken.  

Sist används ett mått på kommunernas nettokostnad för näringslivsfrämjande åtgärder per 

invånare. Måttet används för att fånga in styrkan på kommunernas näringslivsfrämjande 

arbete. Uppgifterna är hämtade ifrån SCB (2021). 

4.2.4 Organisation 
Operationaliseringen av organiseringen är begränsad till de delarna som är enkelt jämförbara 

mellan kommuner. Det tydligaste fallet av det är nämndorganiseringen, samt alkoholtillsynens 

närhet till ANDT-samordningen. Uppgifterna av ansvarig nämnd är egeninsamlade för hand 

genom granskning av kommuners hemsidor och styrdokument. I första hand har ”ägaren” av 

styrdokument, såsom tillsynsplanen och avgiftsstadgan, används. När det var tvivel om 

”ägaren” av styrdokumentet även var ansvarig för tillsynen eller när styrdokumenten inte gick 

att hitta så genomfördes en snabb genomlysning av kommunens hemsida, ofta framgick 

vilken nämnd som var ansvarig i en ansvarsförklaring. När kommunens tillsyn var överlåten 

så användes i stället uppgifter om den enheten som hanterade tillsynen. Nämnderna 

grupperades efter likhet. Närhet till ANDT-samordnaren mäts genom om de är på samma 

socialnämnd eller inte. Om ANDT-samordnaren är på socialnämnden är inhämtat från 

Länsstyrelsernas ANDT-enkät (Folkhälsomyndigheten, 2021). 

För åtta kommuner gick det inte att identifiera den ansvariga nämnden. Dessa utgör ett 

bortfall. I de allra flesta fall var indelning i de olika typerna av nämnder uppenbara, men det 
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finns ett fåtal fall där indelningen inte var uppenbar. Det gäller framför allt nämnder som hade 

kombinerade ansvarsområden, såsom Byggnads- och tillståndsnämnd, samt 

Myndighetsnämnd för socialtjänst och skola. Det fanns även några fåtal fall där det finns 

osäkerhet kring vilken nämnd som faktiskt var ansvarig. Generellt anses indelningen vara fullt 

tillräckligt god för att använda i statistisk analys, men bör användas med en viss försiktighet i 

granskningen av enskilda kommuner.  

4.2.5 Lokala förutsättningar 
Vissa bakgrundsfaktorer kan förväntas skapa skillnader mellan kommunerna. Kommunens 

storlek kan förväntas försvåra tillsynen, vilket mäts i landareal i kvadratkilometer tio 

logaritmerat. Kommuner med stora satsningar på turism kan förväntas ha fler 

serveringstillstånd, mäts i nettokostnaden för kommuners turistverksamhet per invånare. 

Andelen förvärvsarbetare i hotell- och restaurangverksamhet kan förväntas samkorrelera med 

antalet serveringstillstånd. Dessa kan förstås som naturliga skillnader mellan kommuner och 

används som bakgrundsvariabler i regressionsmodellerna.  

4.2.6 Samverkande kommuner 
För att kunna jämföra kommuner måste vissa begränsningar göras. Vissa kommuner väljer att 

överlåta eller samverka kring alkoholtillsynen. Det gör att det blir svårt att jämföra 

kommuner, då en samverkande kommun inte kan jämföras med en kommun som genomför 

verksamheten själv. Därför används bara kommuner som inte överlåtit sin alkoholtillsyn i 

regressionerna. En kortare jämförelse av kommuner som överlåter eller inte görs i kapitel 5. 

Det finns inga uppgifter över vilka kommuner som överlät sin tillsyn 2019. Därför används 

äldre uppgifter från 2018 och nyare uppgifter från 2021. Uppgifterna för 2021 är hämtade från 

den egna insamlingen som presenterades i 5.2.4 och uppgifterna för 2018 är från 

länsstyrelsernas ANDT enkät (Folkhälsomyndigheten, 2021). 

4.3 Modelldesign 

Modellerna består av en modellgrupp som återanvänds på två olika beroende variabler, för 

tillsynens intensitet och strikthet. Modellgruppen består av sex olika modeller, där de första 

fyra undersöker de valda variablerna inom en av fyra områden i isolation, kapacitet, politik, 

organisation och lokala förutsättningar. De fyra områdena med variabler kombineras sedan i 
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två slutgiltiga modeller. Modellerna skiljer sig på ett sätt, de för strikthet inkluderar en 

variabel mer om näringslivsfrämjande än vad modellerna för intensitet gör. 

Modellerna kombinerar variabler från flera olika år. Både genom att visa variabler är snitt från 

flera tidigare år eller för att uppgifter inte finns för rätt år. De oberoende variablerna, förutom 

de organisatoriska, är från 2019. De beroende variablerna, antalet tillsynsbesök och 

sanktioner, är snitt från de senaste tre åren. Detta är för att kommunerna varierar i sin tillsyn 

från år till år och ett släpande medelvärde ger en mer stabil utveckling. På så sätt så minskas 

kortsiktigt brus i modellerna. De organisatoriska variablerna är från 2021, då de insamlades. 

Det är strax över ett år efter övriga variabler, men då organisatoriska förändringar generellt 

sker långsamt bör fortfarande modellerna vara pålitliga även om de bör tas med viss 

försiktighet.  

4.3.1 Förutsättningar 
För OLS-regressionsmodeller finns vissa förutsättningar som ska vara uppfyllda för att 

resultat ska vara tillförlitliga. En förutsättning för regressionen är att sambanden är linjära. 

Alla slutmodeller har blivit kontrollerade så sambanden är linjära. Sambanden är tydligt 

linjära för intensitetsmodellerna. Det är mindre tydligt för strikthet och serveringstillstånden, 

men fortfarande troligt.  

Ytterligare en förutsättning är att modellerna är homoskedasticitet. Intensitetsmodellerna 

påvisar homoskedasticitet, medan strikthets- och serveringstillståndsmodellerna har problem 

med heteroskedastitet. Modellerna har kontrollerats grafiskt och med Breusch-Pagan test. Det 

kan innebära att resultaten är missvisande. För att kringgå detta har modellerna testats med en 

så kallat robust OLS-regression, vilket ska bättre kunna hantera problem med 

heteroskedasticitet. Alla samband som finns i de ordinarie regressionerna kvarstår med 

liknande styrka och signifikansnivå, därför kan de ordinarie resultaten förväntas vara 

tillförlitliga.  

För alla typer av statistiska undersökningar är det viktigt att vissa typer av 

undersökningsenheter inte faller bort på grund av data, så en bias uppstår. En bortfallsanalys 

har genomförts och inga problem med bortfall har upptäckts.  
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5. Resultat – Finns det en variation? 

Studien ämnar besvara ”Hur stor är variationen mellan kommuners alkoholtillsyn?” I både 

absoluta och relativa tal finns det en stor variation mellan kommuner i hur många 

tillsynsbesök som görs. Uppgifterna i kapitlet är för 2019. Tabell 1 visar att kommuner som 

gör minst antal besök gör inga och kommunen som gör flest 4525, snittet är 65.3, medianen 

19 och standardavvikelsen på ca 300 visar på att variationen är stor. Det finns många 

kommuner med få tillsynsbesök och färre som har väldigt många, med några få som gör 

riktigt många.  

Men frågan är då om det även finns en variation när relativa mått jämförs, alltså per 

serveringstillstånd. Även här gör kommunerna med minst antal besök inga, men kommunen 

med flest genomför 2,9 besök per serveringstillstånd. Genomsnittet är 0,87 och med en 

standardavvikelse på 0,53 är variationen avsevärt mindre men fortfarande betydlig. Det är 

många kommuner som genomför få tillsynsbesök per serveringstillstånd och färre som genom 

för fler.  

  Serveringstillstånd 
Serveringstillstånd, 

sent öppet Tillsynsbesök Sanktioner  

  antal 

per 10 000 
inv. över 15 
år antal 

per 10 000 
inv. över 15 
år antal 

per 
serverings-
tillstånd antal 

per 
serverings-
tillstånd 

Lägst 2 2.6 0 0 0 0 0 0 
Högst 2273 116.1 219 58 4525 2.9 139.7 0.58 
Median 24.5 16.1 4 2.1 19 0.8 1.3 0.05 

Medelvärde 54.2 20.4 9.3 3.9 64.3 0.87 4.3 0.07 
Standard-
avvikelse 150.9 16.3 20.7 6.7 298.2 0.53 11.7 0.08 
Totalt 15709 18,5 2683 3,2 17801 1.1 1246 0.08 

Liknande variation finns bland antalet serveringstillstånd, både i absoluta och relativa mått, 

men variationen är något mindre och det är en jämnare spridning där det fortfarande är fler 

kommuner som har få serveringstillstånd jämfört med många, men det är mindre extremt än 

för tillsynsbesök.  

Tabell 1 –Antalet serveringstillstånd, serveringstillstånd med sent öppet (efter kl 01), tillsynsbesök och sanktioner i 
absoluta och relativa mått. Serveringstillstånd relativt är per 10 000 invånare över 15 år. Tillsynsbesöken och 
sanktionerna relativt är per serveringstillstånd. Sanktionerna är ett snitt över de senaste tre åren. År 2019. Källa: 
Folkhälsomyndigheten (2021). 
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Variationen för sanktioner är avsevärt mindre. Men fördelningen är mer fokuserad kring låga 

mått, hälften av kommunerna har utfärdat 1,3 sanktioner eller färre i snitt de senaste tre åren. 

Medelvärdet är 4,3 och kommunen med flest sanktioner gav ut 139,7. Det relativa måttet, per 

serveringstillstånd, har en högre variation. Medianen är 0,05, medelvärdet 0,07 och 

standardavvikelsen 0,08. Samtidigt som kommunen med flest sanktioner per 

serveringstillstånd utfärdade 0,58. Alltså är de allra flesta kommuner centrerade kring lägre 

värden och några sticker ut med högre värden.  

Totalt fanns 15 709 serveringstillstånd 2019, varav 2 683 hade öppet sent. Det genomfördes 

17 801 tillsynsbesök totalt, eller 1,1 per serveringstillstånd. Totalt utfärdades 1 246 sanktioner 

i snitt de senaste tre åren, eller 0,08 per serveringstillstånd. I Sverige fanns det 18,5 

serveringstillstånd per 10 000 invånare över 15 år, varav 3,2 hade sent öppet.  

Tabell 2 listar kommuner efter vilka som har flest tillsynsbesök och flest tillsynsbesök per 

serveringstillstånd. Det är inte samma kommuner som har flest tillsynsbesök och per 

serveringstillstånd. Det är en stor skillnad mellan Stockholm, 4525, och Malmö, 672, trots att 

båda är bland de tre kommunerna med flest tillsynsbesök så skiljer det sig nästan 3 900 

tillsynsbesök.7 

Flest tillsynsbesök totalt Flest tillsynsbesök per serveringstillstånd 

Kommun Totalt Per serveringstillstånd Kommun Totalt Per serveringstillstånd 

Stockholm 4525 1,99 Järfälla 135 2,93 

Göteborg 1862 2,02 Örkelljunga 22 2,44 

Malmö 672 1,39 Ovanåker 36 2,4 

 

 

 

 

 

7 De kommuner med minst antal tillsyn, både absolut och relativt, har inga och är: Vännäs, Malå, Lerum, Grums, 
Munkfors, Härryda, Norsjö, Sollefteå, Arboga, Halmstad och Jokkmokk kommun.  

Tabell 2 – Topplista över kommuner med flest tillsynsbesök i absoluta mått och per serveringstillstånd. År 2019. Källa: 
Folkhälsomyndigheten (2021). 
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Kommunjämförelse 

För att bättre förstå variationen går det att studera liknande kommuner. Ett bra exempel är 

Ludvika och Arvika. Kommunerna är båda landsbygdskommuner, ligger geografiskt nära 

varandra, har kring 26 000–27 000 invånare och samma försörjningskvot 0,9. Trots det skiljer 

sig antalet tillsynsbesök kraftigt, Arvika genomförde 29 tillsynsbesök, eller 0,88 per 

serveringstillstånd, och Ludvika genomförde 45 tillsynsbesök, eller 1,88 per 

serveringstillstånd. Arvika hade 33 och Ludvika 24 serveringstillstånd.  

Utvecklingen 

I figur 2 går det att se utvecklingen för serveringstillstånd och tillsynsbesök under det senaste 

decenniet.  Det har skett en stabil ökning av serveringstillstånd på ca två procent per år. 

Tillsynsbesökens utveckling har varit mer sporadisk. 2013 skedde en kraftig ökning och 2016 

en kraftig minskning, övriga år följer en stabil trend som liknar den för serveringstillstånd.  

Figur 2 demonstrerar att utvecklingen antalet serveringstillstånd och tillsynsbesök inte följer 

varandra år till år, även om det är möjligt att de följer samma trend. Om det fanns ett tydligt 

samband mellan antalet serveringstillstånd och tillsynsbesök borde det synas i figuren. 

Särskilt då det är nationellt aggregerade uppgifter som inte borde påverkas av lokala trender.  
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Figur 2 - Serveringstillstånd och tillsynsbesök, utveckling 2011-2019. Källa: Folkhälsomyndigheten (2021) 
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Typer av kommuner 

För att förstå hur olika typer av kommuner varierar är det nyttigt studera central och 

spridningsmått av kommuner uppdelat på grupper av liknande kommuner, i detta fall en 

modifierad version av SKR:s kommungruppsindelning.8  

Om variationen är beroende på bakgrundsfaktorer borde kommuner som liknar varandra ha ett 

liknande antal tillsynsbesök, alltså borde standardavvikelsen (sd.) vara låg. I tabell 3 går det 

att se att variationen är väldigt stor även inom kommungrupperna. I alla kommungrupperna är 

standardavvikelsen för de absoluta talen större eller nästan lika stor som medelvärdet. Det 

innebär att variationen inom grupperna är väldigt stor. I de relativa måtten för tillsynsbesök, 

per serveringstillstånd, är variationen mindre men fortfarande stor. Liknande kommuner 

varierar mycket i sin tillsyn. 

Hur stor är variationen mellan kommuners alkoholtillsyn? 

Svaret på studiens första fråga blir därför att kommunerna varierar mycket. Det finns en stor 

generell skillnad mellan kommuner. Kommuner som liknar varandra i deras förutsättningar 

varierar i tillsynen. Inom kommungrupper finns en stor variation kring tillsynen. Därför går 

det att konstatera att variationen mellan kommuners alkoholtillsyn är omfattande.  

 

 

 

 

 

 

8 SKR:s indelning delar in kommuner i tre huvudgrupper och nio undergrupper. Den modifierade versionen som 
används här slår samman pendlingskommunerna till en gemensam för pendlingskommuner, samt slår samman 
större stad, mindre stad och lågpendlingskommun nära större stad. Detta görs för att variationerna inom 
grupperna efterliknar varandra och då gruppindelningens effekt på variationen kan förväntas likna varandra.  

 

Sanktioner, 
antal 

Sanktioner, 
relativt 

Tillsynsbesök, 
antal 

Tillsynsbesök, 
relativt 

 Snitt Sd. n Snitt Sd. n Snitt Sd. n Snitt Sd. n 
Storstäder 96.9 40.2 3 0.105 0.072 3 2353 1972 3 1.8 0.36 3 
Pendlingskommun 2.1 3.6 147 0.074 0.094 147 24.1 29.2 141 0.88 0.52 141 
Städer 6.4 9 85 0.08 0.064 85 70 83 84 0.89 0.47 84 
Landsbygdskommun 1.5 2.3 40 0.046 0.05 40 19.5 23.3 35 0.67 0.62 35 
Landsbygdskommun 
med besöksnäring 3 2 15 0.078 0.084 15 55.2 46.7 14 0.95 0.5 14 

Totalt 4.3 11.7 290 0.073 0.081 290 64.3 298 277 0.87 0.53 277 

Tabell 3 – Medelvärde och standardavvikelse för Sanktioner, i absoluta tal och per serveringstillstånd, och tillsynsbesök, i 
absoluta tal och per serveringstillstånd. Uppgifterna är uppdelade efter den modifierade kommungruppsindelningen. 
Sanktionerna är ett snitt över de senaste tre åren.  Källa: Folkhälsomyndigheten (2021), SKR (2017). 
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Överlåten tillsyn 

2018 var det 88 kommuner som överlät sin verksamhet, 2021 var det 102.9 Det finns ingen 

större skillnad i hur många tillsynsbesök som görs mellan kommuner som överlåter eller inte. 

Kommuner som överlät sig verksamhet genomförde i genomsnitt 0,88 tillsynsbesök per 

serveringstillstånd, övriga kommuner genomförde 0,87 i genomsnitt. Även variationen inom 

grupperna är liknande. Kommuner som överlåter har en standardavvikelse på 0,51 och övriga 

på 0,54. Sanktioner är ungefär lika jämt mellan grupperna.  

Det går inte att säga att det finns någon större skillnad i antalet tillsynsbesök och sanktioner 

mellan de överlåtande och ej överlåtande kommunerna. Men kommunerna skiljer sig på andra 

sätt. De överlåtande kommunerna har i snitt en mindre befolkning och mindre arbetstid för 

alkoholhandläggning. Det gör det svårt att säga om det finns en skillnad mellan överlåtande 

och ej överlåtande ceteris paribus.  

 

 

9 Notera att de två uppgifterna är insamlade på olika sätt, den senare är egeninsamlad. Den senare har heller inget 
bortfall, medan uppgifterna från 2018 saknar 19 kommuner.  
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6. Resultat – Vad beror variationen på? 

Kapitlet ämnar besvara studiens andra frågeställning ”Vilka lokala faktorer kan förklara 

variationen i tillsyn mellan kommuner?” Resultatkapitlet är uppdelat i två avsnitt, den första 

undersöker effekten på intensiteten och den andra på striktheten. Avsnitten är uppdelade efter 

kapacitet, politik och organisering för att undersöka de olika delarna var för sig och pröva de 

olika hypoteserna. Avsnitten avslutas med ett övergripande resultat som ger en helhetsbild.  

I varje avsnitt undersöks de förväntade sambanden genom sex regressionsmodeller. 

Modellerna prövar de olika faktorerna separat och sedan tillsammans i en samlad modell.  

Hypoteser 

1. Kapacitet 
a. Mindre kapacitet ger en mindre intensiv tillsyn. 

2. Politik 
a. Kommuner där politiker är mer för en restriktiv alkoholpolitik har en 

intensivare tillsyn.  
b. Ett tydligt näringslivsfokus leder till en mindre intensiv tillsyn. 
c. Vänsterstyre i kommuner leder till en mer intensiv tillsyn.  

3. Organisering 
a. Närhet till liknande angränsande verksamhet gör att tillsynen blir mer intensiv. 
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  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
  Antal tillsynsbesök per serveringstillstånd, indelad i 10 grupper, genomsnitt 2017–2019 

Log 10 Befolkning 
2.163*** 
(0.301)       

1.922*** 
(0.407) 

1.725*** 
(0.384) 

Alkoholhandläggning, arbetstid per 
serveringstillstånd 

66.98*** 
(16.60)       

68.07*** 
(19.80) 

112.8*** 
(17.91) 

Andel vänster i KF, S och V   0.0205 (1.871)     1.288 (1.889) 2.500 (1.791) 
Maktskifte Vänster, dummy   0.751* (0.399)     0.302 (0.396) 0.375 (0.389) 
Maktskifte Borgligt, dummy   0.433 (0.666)     0.710 (0.777) 0.721 (0.825) 
Införa hårdare krav för att få servera alkohol på 
restaurang/bar/pub   1.125 (0.814)     0.585 (0.919) -0.189 (0.846) 
Bedriva en mer restriktiv kommunal 
alkoholpolitik   

-2.469*** 
(0.865)     -0.686 (0.987) 0.516 (0.922) 

Nettokostnaden för kommuners 
näringslivsfrämjande åtgärder per invånare   -1.049 (0.808)     -0.247 (0.839) 0.0311 (0.800) 
Socialnämnd utan ANDT-Samordning     0.906** (0.419)   0.438 (0.385) 0.798** (0.368) 

Socialnämnd med ANDT-Samordning     
1.468*** 
(0.507)   0.608 (0.461) 0.959** (0.454) 

Myndighetsnämnd     0.568 (1.023)   0.489 (1.086) 0.961 (0.756) 
Andel förvärvsarbetare i Hotell- och 
restaurangverksamhet       11.93 (9.233) 0.727 (9.353) 5.677 (9.501) 
Nettokostnaden för kommuners turistverksamhet 
per invånare       -0.814 (1.452) 1.519 (1.803) -0.801 (1.514) 

Landareal i kvadratkilometer Log 10       
-0.783*** 
(0.292) -0.599 (0.364) 

-1.016*** 
(0.362) 

  
Ej överlåten 
2018 

Ej överlåten 
2018 

Ej överlåten 
2018 

Ej överlåten 
2018 

Ej överlåten 
2018 

Ej överlåten 
2021 

Konstanter 
-5.394*** 
(1.374) 

9.638*** 
(2.085) 

4.682*** 
(0.245) 

7.061*** 
(0.852) -3.116 (3.507) -4.033 (3.219) 

N 164 164 124 166 122 121 
R2 0.285 0.111 0.079 0.061 0.386 0.483 
Justerad R2 0.277 0.078 0.056 0.044 0.306 0.415 
Standardfel i parenteser * p<0.10  ** p<0.05  *** p<0.01       

 

Tabell 4 – Regressionsmodeller för tillsynens intensitet  
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6.1 Effekter på tillsynens intensitet 

Kapacitet 

Större kapacitet förväntas enligt hypotesen leda till en mer intensiv tillsyn. I både modell 1 

där sambandet undersöks i isolation och i modell 5 och 6 där sambandet undersöks 

tillsammans med övriga faktorer är sambandet tydligt och starkt. Både befolkningsstorleken 

och årsarbetskraft per serveringstillstånd för alkoholhandläggare har signifikanta samband 

med tillsynens intensitet.  

För varje tiopotens som befolkningen ökar så ökar antalet tillsynsbesök per serveringstillstånd 

med ca 0,4 och för varje årsarbetskraft per 100 serveringstillstånd för alkoholhandläggare 

ökar antalet tillsynsbesök med ca 0,1–0,2 per serveringstillstånd10. Modell 1 förklarar en stor 

del av variansen, justerad R2 = 0,277. Vilket innebär att en stor del av variansen av tillsynens 

intensitet kan förklaras av kapacitet.  

Huruvida sambandet är kontinuerligt eller har tydliga brytpunkter som diskuterades i 

teorikapitlet kring systemkapacitet går inte att utläsa från en regression. I kompletterande 

undersökningar har ingen tydlig brytpunkt funnits, effekten verkar vara kontinuerlig.11 

Politik 

Det politiska området består av flera hypoteser, kring effekten av politikers åsikter kring 

alkoholpolitik, kommunens näringslivsfrämjande fokus och vem som styr.  

Modell 2 undersöker politiken i isolation och finner att kommuner där kommunfullmäktiges 

ledamöter i genomsnitt är mer positiva till att bedriva en restriktiv alkoholpolitik genomförs 

paradoxalt nog färre tillsynsbesök. Detta beror troligen på att landsbygdskommuners 

ledamöter oftare är mer negativa till alkohol men samtidigt har en sämre tillsyn.12 Sambandet 

är inte signifikant i modell 5 och 6 när sambandet kontrolleras för andra faktorer.  

 

10 Beroende på om det är modell 5 eller 6 som används.  
11 Alternativa regressioner prövades med olika brytpunkter, de presterade sämre än. Även i grafiska 
uppställningar finns ingen tydlig brytpunkt. Sambandet verkar vara exponentiellt.  
12 Genomsnitt för KF-ledamöters vilja att bedriva en hårdare kommunal alkoholpolitik är 3,3 för 
landsbygdskommuner och 2,9 för alla kommuner. Landsbygdskommuner genomför i snitt 0,67 tillsynsbesök per 
serveringstillstånd, för alla kommuner är genomsnittet 0,87.  
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Om det har skett ett maktskifte till höger eller vänster har ingen effekt på tillsynens 

intensitet.13 Andelen vänstermandat i KF har heller ingen effekt.14 Resultatet går tydligt emot 

hypotes 2c, vänsterstyrda kommuner har inte en signifikant intensivare tillsyn än andra 

kommuner. Inte heller kommunens näringslivsfrämjande åtgärder har ett signifikant samband 

med intensiteten.15 

När de politiska variablerna undersöks tillsammans med övriga faktorer i modell 5 och 6 har 

inga av variablerna någon signifikant effekt på tillsynens intensitet. Detta tillsammans med att 

modell 2 endast förklarar en liten del av variansen mellan kommuner, justerad R2 = 0,078, går 

emot de politiska hypoteserna. Politik kan inte förklara variationen i tillsynsintensitet mellan 

kommuner.  

Organisering 

Tillsynsverksamhet som är organiserad närmare liknande angränsande verksamhet förväntas 

vara intensivare. Modell 3 undersöker det i isolation och finner att kommuner där 

socialnämnden utför tillsynsverksamheten än kommuner där en generell nämnd utför 

tillsynsverksamheten. Där både ANDT-samordnaren och tillsynen är på socialnämnden är 

tillsynen ännu mer intensiv än där endast tillsynen är på socialnämnden.   

Sambanden håller även i modell 6, men inte i modell 5, där alla faktorer inkluderas och inte 

endast de politiska variablerna. Troligen håller inte sambandet i modell 5 på grund av att 

uppgifterna av vilka kommuner som överlåtit sin verksamhet är från 2018 och uppgifterna för 

nämnder är från 2021 i modell 5. Det betyder att fel nämner utesluts för att de sambanden ska 

gå att studera. Modell 6 där uppgifterna över vilka som överlåtit sin verksamhet är från 2021 

bör vara mer jämförbara med de organisatoriska variablerna och därför bör sambanden i 

modell 6 vara mer tillförlitliga.  

 

13 I med att maktskiftet är för 2012–2015 och den beroende variabeln är ett genomsnitt för 2017–2019 skulle det 
kunna vara så att effekten inte fördröjs utan sker direkt. Alternativt att ytterligare maktskiften 2019 försvagar 
resultatet. Alternativa modeller där ett maktskifte för 2015–2019 används och med olika år för den beroende 
variabeln har prövats, ingen av de prövade har ett signifikant samband med intensiteten.  
14 I tidigare versioner av studien har ibland KD ingått i vänsterblocket då KD historiskt har profilerat sig som 
restriktiva inom alkoholpolitiken. Det har ingen betydande påverkan på resultatet. Andelen KD mandat har även 
undersökts separat men inte heller då haft någon effekt.  
15 Ett alternativt sätt att undersöka näringslivsfokus prövades i alternativa modeller. Främst huruvida kommunen 
har ett tydligt näringslivsfrämjande fokus i sin myndighetsutövning kring serveringstillstånd. Det har heller inte 
ett signifikant samband med intensiteten.  
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Modell 3 förklarar en viss del av variansen, justerad R2 = 0,056. Som förväntat har 

socialnämnder mer intensiv tillsyn, särskilt när ANDT-samordnaren samlokaliseras. Den 

förväntade effekten för myndighetsnämnder besannades dock inte. Regressionerna visar att 

närhet till annan social verksamhet ökar tillsynsintensiteten, men närhet till annan 

tillsynsverksamhet har inte någon effekt. Hypotes 3a bekräftas därför delvis, organisation kan 

förklara en del av variationen mellan kommuner.  

Övergripande 

I modell 5 och 6 undersöks alla grupper av variabler tillsammans, de är dessa som enar det 

förklarande resultatet. Modellerna skiljer sig i vilka kommuner som överlåtit sin tillsyn. 

Modell 5 innehåller endast kommuner som inte överlåtit sin tillsyn 2018 och modell 6 de som 

inte överlåtit 2021. Modell 6 bör vara mer tillförlitligt för de politiska variablerna och model 5 

för de övriga.  

Båda modellerna har ett högt förklaringsvärde. Modell 5 har en justerad R2 = 0,306 och 

modell 6 har en justerad R2 = 0,415. Både kapacitet och organisering är viktiga faktorer för 

att förklara tillsynens intensitet i kommuner.  
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Tabell 5 – Regressionsmodeller för tillsynens strikthet

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
  Sanktioner, Samlat, snitt senaste tre åren, per serveringstillstånd 
Log 10 Befolkning 0.0378*** (0.0126)       0.0483*** (0.0162) 0.0269 (0.0193) 
Alkoholhandläggning, arbetstid per 
serveringstillstånd 0.551 (0.528)       1.750* (0.978) 3.918*** (1.254) 
Andel vänster i KF, S och V   -0.117 (0.0768)     -0.0899 (0.0898) -0.0192 (0.104) 

Maktskifte Vänster, dummy   -0.0265* (0.0136)     
-0.0448*** 
(0.0157) -0.0478** (0.0190) 

Maktskifte Borgligt, dummy   -0.00385 (0.0293)     -0.0506 (0.0549) -0.112* (0.0623) 
Införa hårdare krav för att få servera alkohol på 
restaurang/bar/pub   0.0446 (0.0302)     0.0163 (0.0409) 0.0237 (0.0481) 
Bedriva en mer restriktiv kommunal alkoholpolitik   -0.0414 (0.0314)     0.0295 (0.0412) -0.00941 (0.0501) 
Nettokostnaden för kommuners 
näringslivsfrämjande åtgärder per invånare   0.0290 (0.0289)     0.0261 (0.0348) 0.0346 (0.0418) 
Finns en tydlig styrning hos er om att kommunens 
myndighetsutövande ska ha ett näringslivsfrämjande 
perspektiv?   0.0138 (0.0116)     -0.00336 (0.0143) -0.0135 (0.0180) 
Socialnämnd utan ANDT-Samordning     0.0295* (0.0171)   0.00419 (0.0159) 0.00887 (0.0187) 
Socialnämnd med ANDT-Samordning     0.0166 (0.0210)   0.00204 (0.0198) 0.000921 (0.0237) 
Myndighetsnämnd     0.0335 (0.0436)   -0.0434 (0.0534) 0.0679* (0.0399) 
Andel förvärvsarbetare i Hotell- och 
restaurangverksamhet       0.207 (0.358) 0.583 (0.417) 0.719 (0.530) 
Nettokostnaden för kommuners turistverksamhet per 
invånare       -0.0885 (0.0553) 0.0321 (0.0740) -0.0476 (0.0891) 
Landareal i kvadratkilometer Log 10       -0.0126 (0.0109) -0.0232 (0.0178) -0.0240 (0.0215) 
  Ej överlåten 2018 Ej överlåten 2018 Ej överlåten 2018 Ej överlåten 2018 Ej överlåten 2018 Ej överlåten 2021 

Konstanter -0.100* (0.0573) 0.107 (0.0843) 
0.0682*** 
(0.00988) 0.112*** (0.0320) -0.220 (0.139) -0.0756 (0.172) 

N 176 122 136 183 91 90 
R2 0.052 0.077 0.025 0.031 0.277 0.296 
Justerad R2 0.041 0.021 0.003 0.015 0.132 0.154 
Standardfel i parenteser * p<0.10  ** p<0.05  *** p<0.01       
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6.2 Effekter på tillsynens strikthet16 

Kapacitet 

Den första modellen som undersöker kapacitetetens effekt på antalet sanktioner per 

serveringstillstånd visar en signifikant och positiv korrelation med befolkningens storlek. 

Alkoholhandläggare har ingen signifikant effekt. I Modell 5 och 6 som studerar kapacitet 

tillsammans med andra faktorer så finns olika signifikanta samband. Befolkningsstorleken 

påverkar striktheten i modell 5 och alkoholhandläggarnas arbetstid per serveringstillstånd i 

modell 6. Båda sambanden är positiva. 

Kapacitetens effekt på striktheten är otydlig. Modell 1 förklarar en mycket liten del av 

variationen mellan kommuner, R2 = 0,041. Större kapacitet verkar leda till striktare tillsyn, 

men resultatet är inte starkt.  

Politik 

I modell 2 finns inga signifikanta samband mellan politiska variabler och tillsynens strikthet. I 

modell 5 och 6 finns det endast ett signifikant samband, kommuner som haft ett maktskifte till 

vänster har en mindre strikt tillsyn. Även i modell 5 och 6 är sambandet signifikant. Varken 

näringslivsfrämjande åtgärder eller ett näringslivsfrämjande perspektiv har signifikanta 

samband med tillsynens strikthet. KF-ledamöters alkoholpolitiska åsikter har heller inga 

signifikanta samband med tillsynens strikthet.  

Modell 2 förklarar en mycket liten del av variationen, justerad R2 = 0,021. Därför verkar 

politik inte vara en viktig förklaring till variationen i strikthet.  

Organisering 

Det finns inga signifikanta korrelationer mellan organiseringsfaktorer och antalet sanktioner 

per serveringstillstånd. Varken i den isolerade modellen eller i de samlade. Modell 3 kan 

dessutom endast förklara en nästan obefintlig del av variansen, justerad R2 = 0,003. 

Organisering kan inte förklara variationen i strikthet.  

 

16 Notera att modellerna för strikthet innehåller en ny variabel: ”Finns en tydlig styrning hos er om att 
kommunens myndighetsutövande ska ha ett näringslivsfrämjande perspektiv?” 
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Övergripande 

Det finns signifikanta samband mellan politiska- och kapacitetsfaktorer. Dessa är inte lika 

tydliga som de som gick att se kring tillsynens intensitet. De olika modellerna har låga 

förklaringsvärden och de fångar dåligt vad det är som orsakar skillnaden mellan kommuners 

tillsynsstrikthet.  
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7 Slutsatser och analys 

 

Hypotes 1a: Mindre kapacitet ger en mindre intensiv tillsyn. 

Det är tydligt ifrån regressionsmodellerna att hypotesen besannats i stora delar. Kapaciteten är 

starkt korrelerat med tillsynens intensitet. Samtidigt som modellerna har starka 

förklaringsvärden. Både kommunens storlek och alkoholhandläggarnas arbetstid kan förklara 

en stor del av variationen i tillsyn. Kommunens storlek bör förstås som något som skapar 

kapacitet medan alkoholhandläggarnas arbetstid snarare är en indikator på kapaciteten. Att 

kommunens storlek fortfarande uppvisar ett så starkt samband indikerar att det troligen finns 

fler variabler som kapaciteten består av än endast alkoholhandläggarnas arbetstid.  

Frågan om det kommunerna har den system- eller policykapacitet som behövs är svår att 

besvara utifrån resultaten. Det finns ingen tydlig brytpunkt mellan kommuner som har 

tillräcklig kapacitet och de som inte har det. Men det är tydligt att mindre kommuner inte 

lyckas upprätthålla en lika intensiv tillsyn som större kommuner. Den systemkapacitet som 

Dalh och Tufte (1973) efterfrågar verkar inte finnas i mindre kommuner. Om det finns en 

brytpunkt så är det endast storstäderna som lyckas nå tillräcklig systemkapacitet. Frågan är 

bättre att förstå det som stordriftsfördelar, då det kontinuerliga samband och det inte handlar 

om brytpunkter.  

På flera andra kommunala verksamheter verkar det finnas stordriftsfördelar (Blom-Hansen m 

fl, 2014; Andrew och Boyne, 2009), denna studie visar att det även är så för alkoholtillsynen. 

Figur 3 - Modifierad version av studiens teoretiska modell efter slutsatserna. Notera att politik inte påverkar tillsyn. 
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Vidare så visar studien även på att det finns diversifieringsfördelar när alkoholtillsynen utförs 

organisationsmässigt nära annan ANDT-verksamhet.  

Hypotes 2: 

a. Kommuner där politiker är mer för en restriktiv alkoholpolitik har en 
intensivare tillsyn.  

b. Ett tydligt näringslivsfokus leder till en mindre intensiv tillsyn. 
c. Vänsterstyre i kommuner leder till en mer intensiv tillsyn.  

Återkommande i de olika regressionsmodellerna är att politiken spelar en mycket liten roll, 

även i de modeller där det finns signifikanta samband är de väldigt små. Korrelationer som i 

vissa fall kan ses verkar spuriösa och snarare bero på kommunstorlek eller liknande.  

Hypotes 2a får i regressionerna. Då sambanden är insignifikant i de samlade modellerna är det 

troligt att kommunpolitikernas alkoholpolitiska åsikter inte förklarar variationen mellan 

kommuner. Kanske uppfattas inte alkoholtillsynen vara en del av alkoholpolitiken. Utifrån 

Karlssons (2011) studie av politiseringen av alkoholpolitiken är det svårt att påstå att 

alkoholtillsynen inte skulle vara en del av den. Snarare kan det vara så att tillsyn tillhör en typ 

av verksamhet där den statliga informella styrningen är så pass stark att lokala politiken inte 

lyckas påverka tillsynen direkt.  

Kommuner med näringslivsfrämjande fokus verkar inte heller ha någon tydlig effekt på 

tillsynen. Frågan om alkoholtillsyn verkar därför heller inte behandlas som en 

näringslivsfråga. Resultatet ger inget stöd för hypotes 2b.   

Det finns heller inget stöd för att kommuner som är mer vänsterstyrda skulle ha en intensivare 

tillsyn. Varken maktskifte eller mandat i KF har några signifikanta samband med tillsynens 

intensitet. Generellt har politik en mycket liten effekt om någon alls på tillsynen. Det är 

anmärkningsvärt. I arbetet med uppsatsen har det framkommit att kommunernas strukturella 

arbete med alkoholtillsynen är likt i hur det presenteras, även om tidigare studier av Eriksson 

och Fondén (2006) har visat att alkoholhandläggare arbetar under väldigt olika 

förutsättningar. Samtidigt har det inte framkommit något större mellankommunalt arbete 

genom exempelvis SKR på området.  

Detta kan leda till slutsatsen att det måste vara den statliga styrningen genom 

Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelserna som leder till att politiken inte har möjlighet att 
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göra ett avtryck. Men utvärderingar från länsstyrelser (Länsstyrelsen Västra Götaland, 

2018:32) har visat att trots påpekade brister så åtgärdar inte kommunerna sin verksamhet. I 

stället kan det vara något inbyggt i styrmedlet tillsyn, dess likvärdighets logik, som hindrar 

politiken från att påverka den.  

Samtidigt är det fortfarande möjligt att politiken påverkar på andra sätt. På lång sikt är det 

politiken som sätter organisationen och som kan utveckla en kapacitet, men den direkta 

påverkan som förväntades enligt hypoteserna finns inte.  

Hypotes 3a: Närhet till liknande angränsande verksamhet gör att tillsynen blir mer intensiv. 

Det finns tydliga skillnader mellan kommuner beroende på var de placerar alkoholtillsynen 

inom sin organisation och om liknande social verksamhet är placerad på samma nämnd. Det 

är tydligt att när tillsynsverksamheten är placerad på socialnämnden så är tillsynen mer 

intensiv. Särskilt när ANDT-samordnaren är placerad på samma nämnd. Mot hypotesen så 

fanns ingen effekt av att placera verksamheten på en myndighetensnämnd. De innovativa 

länkar som Røiseland och Vabo (2019) pratar om verkar finnas mellan annan ANDT-

verksamhet och alkoholtillsynen men inte till annan tillsynsverksamhet.  

Diversifieringsvinster som tidigare studier påvisat på andra områden (ex Deller med flera, 

1988; Callan och Thomas, 2001) verkar även finnas på alkoholtillsynen, särskilt när 

verksamheten är verksam på samma område men inte har samma innehåll, alltså på 

socialnämnderna. Detta är intressant när det sätts i relation till Eriksson och Fondéns (2006) 

studie av kommunala alkoholhandläggare. Den studien är äldre och en del kan ha ändrats, 

men där efterfrågar handläggarna en större förståelse för alkoholpolitiska frågorna på sina 

förvaltningar, något som troligen finns mer på en socialnämnd än en myndighetsnämnd.  

Strikthet 

Studiens hypoteser har inte en tydlig koppling till tillsynens strikthet som till intensitet. 

Utifrån tidigare forskning är det svårt att säga vad variationen i strikthet beror på. Studiens 

resultat kunde visa att kommuner med en större kapacitet även är striktare i sin tillsyn. Vi har 

inte de teoretiska verktygen för att förstå varför det skulle kunna vara så. Kanske har 

kommuner med större kapacitet större möjlighet att utmana näringsintresset. Eriksson och 

Fondén (2006) beskriver i sin studie hur handläggare står ensamma mot näringspolitiska 
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intressen, speciellt i mindre kommuner med endast en handläggare. Kommuner med fler 

handläggare har möjligen större möjlighet att stå upp mot näringspolitiska intressen.  

Politiken verkade också ha någon form av effekt. I regressionerna visades hur kommuner som 

har haft ett maktskifte till vänster har en mindre strikt tillsyn. I en av modellerna finns även 

vissa tecken på att kommuner med ett maktskifte till höger har en mindre strikt tillsyn.17 Det 

är paradoxalt att vänsterkommuner skulle ha en mindre strikt tillsyn, särskilt när 

vänsterpolitiker är för en mer restriktiv alkoholpolitik än högerpolitiker (Karlsson, 2011). Ett 

annat perspektiv är om maktskifte, oavsett till höger eller vänster, leder till en mindre strikt 

tillsyn. Denna studie kan inte svara på varför det verkar finnas en minskad strikthet i tillsynen 

vid maktskifte.  

Även om det finns samband mellan politik och kapacitet till tillsynens strikthet så kan de 

endast förklara en liten del av variationen mellan kommuner. Särskilt när det jämförs med 

förklaringsvärdet för regressionsmodellerna av tillsynens intensitet. Tillsynens intensitet och 

strikthet bestäms av olika faktorer. Andra faktorer än kapacitet, politik och organisation 

orsakar variationen i kommuners strikthet. Kanske är det enskilda inspektörers bedömningar 

som påverkar tillsynens strikthet, något med de lokala serveringstillståndsinnehavarna eller 

kanske det är arbiträra skillnader. 

Det är svårt att säga något säkert om tillsynens strikthet utifrån denna studies resultat, förutom 

att de studerade faktorerna, kapacitet, politik och organisation har en väldigt svag, om någon, 

påverkan.  

Överlåten tillsyn 

Kommuner som överlåter sin tillsyn verkar vid första anblick inte skilja sig från andra 

kommuner. Men de skiljer sig i deras kapacitet. Om tillsynsverksamheten är liknande men 

kapaciteten är mindre så ser sambanden annorlunda ut än för ej överlåtande kommuner. Det är 

svårt att säga utifrån studiens resultat. Ingen av de riktigt stora kommunerna överlåter sin 

 

17 I tidigare versioner av studien där liknande men inte identiska regressionsmodeller används så fanns 
signifikanta negativa samband mellan politiskt maktskifte till höger och tillsynens strikthet.  

49



 

 

verksamhet, vilket gör att det är äpplen och päron som jämförs. Överlåtande kommuner måste 

studeras i jämförelse med liknande ej överlåtande kommuner.  

Samlade slutsatser  

Tillsynens intensitet och strikthet påverkas av olika faktorer. 

Serveringstillståndsverksamheten är inte särskilt sammanlänkad med tillsynens 

bestämningsfaktorer.18 Tillsynens intensitet går till stor del att förklara med kommunens 

kapacitet och organisation. Det finns tydliga stordrifts- och diversifieringsfördelar som går att 

uppnå för en stärkt tillsynsintensitet. Mindre kommuner verkar ha svårt att uppnå 

systemkapacitet.  

Tillsynens strikthet verkar inte vara påverkad av kommunens organisering. Vidare verkar 

politiken och kapaciteten endast ha svaga samband med striktheten. Trots det stora 

handlingsutrymmet och variationen går den knappt att förklara med de studerade faktorerna.   

Studien kan förklara en mycket stor del av variationen i tillsynsintensitet mellan kommuner. 

Modellerna har ett ovanligt högt förklaringsvärde och det går med säkerhet att säga att 

kapacitet och organisering är mycket viktiga faktorer för att förklara variationen i tillsynens 

intensitet.  

 

18 Samma regressionsmodeller som används för intensitet och strikthet prövades även för serveringstillstånden. 
Endast kommuners storlek och storleken på turistnäringen har en signifikant effekt på antalet.   
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8. Slutdiskussion 

Studiens syfte var att öka förståelsen för decentralisering av tillsynsverksamhet i 

flernivåsystem genom att studera hur och varför alkoholtillsynen varierar i kommuner. 

Slutsatserna lyckas visa att både kommuners kapacitet och organisering är viktiga faktorer för 

att förklara skillnad i intensitet, samtidigt som politiken förvånansvärt nog inte påverkar 

tillsynens intensitet direkt.  

Som diskuterades i teorikapitlet är alkoholtillsynen decentraliserad till lokal självförvaltning 

om vi utgår ifrån Pierre (2014) kategorisering. Om resultatet från studien generaliseras till all 

tillsyn skulle det innebära att tillsyn är en typ av verksamhet som fungerar att decentralisera 

till kommuner, om organiseringen regleras och kapaciteten säkerställs. De vinster som 

Erlingsson och Ödalen (2017) lyfter kring det lokalas bättre kännedom om lokala 

förutsättningar finns att hämta och de nackdelar som Pierre (2014) lyfter kring likvärdighet 

besannas inte genom politiken.  

Kapacitet och organisering är fortfarande stora anledningar till att tillsynen varierar, men de 

hade kvarstått som problem om det var en dekoncentrering av verksamhet, såsom när 

länsstyrelserna hade skött verksamheten. Kommunerna är idag en av få aktörer som finns 

lokalt i hela landet, och som lyftes i debatten som ledde till decentralisering så har staten inte 

den nödvändiga närvaron för att kunna utföra tillsyn effektivt i hela landet.  

Problemet kvarstår att tillsynens verksamhet inte är homogen i hela landet, serveringsställen 

blir väldigt olika granskade. Variationen är enorm och varierar både inom kommuner från år 

till år och mellan kommuner. De riskerna kring heterogenitet som Johannesson med flera 

(1999) menar uppstår av decentraliserad tillsyn har uppstått i alkoholtillsynen. Denna studie 

visar att det uppstår på grund av skillnader i kapacitet och organisering.  

Askim (2013) argument att starkare styrning och begränsningar av det lokala självstyret leder 

till ökad likvärdighet fungerar inte för alkoholtillsynen. Det är inte den politikens påverkan 

som orsakar skillnaderna, det är kommunernas kapacitet och organisation. Snarare behövs 

ökad styrning genom organiseringsformer och stöd till kapacitetsbyggande för att säkerställa 

likvärdighet. Samtidigt har kommunerna redan en frihet att ta ut den avgift som behövs för att 

51



 

 

säkerställa kapacitet till tillsynen. Alltså finns en möjlighet att bygga ut den nödvändiga 

kapacitet som behövs, men det görs inte.  

Kommunerna, särskilt mindre, kan uppfatta det som politiskt omöjligt att ta ut de avgifter som 

behövs för en tillräcklig alkoholtillsyn. Johannesson med flera (1999) lyfter den osunda 

konkurrens som uppstår kommuner emellan för att skapa den mest tillåtande tolkningen av 

lagen, den bör även påverka möjligheten att avgiftsfinansiera verksamheten. Mindre 

kommuner har därmed inte möjlighet att ta ut den avgiften som behövs för deras, mer 

kostsamma, verksamhet.  

Tillsyn är ett spännande styrmedel i ett flernivåsystem och denna studie har lagt en pusselbit 

för att vi ska förstå hur styrmedlet fungerar. Fler studier behövs på samma område för att 

bekräfta om resultaten gäller för andra typer av tillsyn som lokalt självförvaltas av kommuner. 

Samtidigt behövs en bättre förståelse för vilka mekanismer det är som gör att kapacitet och 

organisering påverkar tillsynens intensitet, även om studien pekar ut stordrifts- och 

diversifieringsfördelar så finns det mer kvar att utveckla. Vidare är detta en studie av 

tillsynsverksamheten och ger inget svar om hur detta påverkar tillsynens utfall: 

regelefterlevnaden.  
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Bilagor: 

I. Egeninsamlade data 

De egeninsamlade uppgifterna går att ladda ner i xlsx format här: http://schonbeck.nu/wp-

content/uploads/2022/02/Bilaga-1-Egeninsamlad-data.xlsx 
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