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	Material: 5875
	Personal: 320 000
	Administration: 
	Utgifter totalt: 325 875
	Ort och datum: Umeå, 21-12-2022
	Namnförtydligande: Emil Juslin
	Adress: Ängesvägen 3
	Postadress och land: 903 20, Umeå Sverige
	Telefon och fax inklusive landskod: +32 470 576 419
	Namnförtydligande_2: 
	Organisation_2: 
	Adress_2: 
	Postadress och land_2: 
	Telefon och fax inklusive landskod_2: 
	Projektnamn: DNR 2021-017 "Alkoholkonsumtion vid stängda gränser. Hur coronapandemins restriktioner påverkat den inhemska alkoholförsäljningen" Mars 2021-november 2022
	Organisation: IOGT-NTO, 802001-5569
	Syfte och Mål: Målet med projektet formulerades som följande: "Genom att studera likheterna och olikheterna mellan länder i effekten av pandemin som världsunik händelse hoppas vi bidra med att både ge en första systematisk bild av effekterna av pandemirestriktionerna på alkoholkonsumtionen samt öka förståelsen för effekterna av en potentiell långsiktig restriktion av EU:s införselregler. " Projektet hade två delmål:Mål 1: Framtagande av en vetenskaplig artikel som redogör för pandemirestriktionernas effekter på alkoholkonsumtionen med fokus på gränshandelsfrågan.Mål 2: att relevanta civilsamhällesorganisationer och beslutsfattare på nationell och europeisk nivå, med fokus på den Nordisk-baltiska regionen, ska ha kännedom om studien och dess resultat.Måldefinitionerna har inte nämnvärt förändrats under projekttiden, förutom att tidsspannet för artikeln utökades, dels på grund av att den vetenskapliga artikeln tog längre tid att producera än vad som uppskattades vid projektansökan, och dels på grund av att den EU-politiska processen att se över gränshandelsreglerna har skjutits upp av EU-kommissionen. 
	Tänkta aktiviteter: Mars: LitteraturanalysMars/april: Insamling, bearbetning och omvandling av månatliga skattedata för omkring tretton nordeuropeiska länderApril: DataanalysApril: Möte med tjänstemän på EU-kommissionen för att presentera preliminära slutsatserApril-Maj: Färdigställande av vetenskaplig artikelMaj: Peer-review processMaj: Produktion av sammanfattning samt pressmeddelande (centralt och lokala)Maj: Eventuellt uppföljande möte med tjänstemän på EU-kommissionen för att presentera slutgiltiga slutsatserMaj-juni: Möte med det slovenska inkommande ordförandeskapet i EU:s ministerråd.Maj-Juni: Spridning av pressmeddelande samt individuella mediakontakterMaj-oktober: Möten med beslutsfattare, med fokus på Norden-Baltikum, samt organisationer aktiva i EU-frågorJuni-Oktober: Spridning av rapportens slutsatser vid europeiska och nordiska civilsamhälleskonferenser och interna mötenSeptember-Oktober: Möte med det inkommande franska ordförandeskapet i EU:s ministerråd.Oktober-December: utskick av material till medlemsstaternas förhandlare i införselfrågan efter Kommissionens lagförslag under vintern 2021På grund av den högaktuella frågan och pågående lagstiftningsberedning ligger fokus att snabbt få klar datainsamling och analys av fenomenet. Spridningsmålet har sedan längre, mindre intensiv, tidshorisont.
	Aktiviteter: 0
	Förväntat resultat: Studieresultat & hypotesDe studier och den preliminära data som kommit under 2020 tyder på att alkoholkonsumtionen totalt sett sjunkit i flera länder i Europa. Sannolikt beror detta på att den samlade effekten av pandemirestriktionerna på tillgängligheten till alkohol varit starkare än de pandemiförhållanden som påverkar konsumtionen uppåt.Vår hypotes är därför att alla eller merparten av länderna kommer uppvisa en minskat total alkoholkonsumtion och mest i de länderna med störst förändring i restriktioner som begränsar tillgången till alkohol.Eftersom restriktioner för folksamlingar och öppettider på restauranger finns i alla länder (men viss variation) tror vi vidare att konsumtionseffekten blir störst i länder med tidigare störst införsel; detta eftersom reserestriktionernas effekter på alkoholinförseln får störst betydelse på den totala alkoholkonsumtionen i dessa länder. Samtidigt är det just dessa länder som vi tror kommer uppvisaden största ökningen av den inhemska försäljningen; detta då en viss del av de tidigare omfattande införselsvolymerna ersätts med alkohol inköpt i hemlandet.Detta innebär följande för studien testbara antaganden med underliggande antaganden i underpunkt:1. Länder med låga nivåer av, eller små nettoskillnader mellan införsel och utförsel uppvisar en minskad inhemsk alkoholförsäljning. Minskningen (effekten) är störst under månaderna med störst restriktioner.a. Vi utgår från att förändringen i försäljning (minskning) i dessa länder speglar en faktisk förändring (minskning) i alkoholkonsumtion. Detta kan därigenom sannolikt kopplas till andra pandemieffekter än reserestriktioner, framförallt restaurangrestriktioner.2. Länder med stor nettoinförsel uppvisar under 2020 en ökning av den inhemska försäljningen. Ökningen (effekten) är störst under månaderna med störst restriktioner.a. Vi utgår från att en förändring (ökning) i försäljning i dessa länder inte speglar en faktisk förändring (ökning) i alkoholkonsumtion. Den faktiska konsumtionen bör snarare minska och dessutom i större utsträckning än för länderna under punkt 1. Detta kommer kunna verifieras genom kompletterande faktiska totalkonsumtionsmätningar för vissa berörda nordiska länder.3. Länder med stor nettoutförsel 2019 (och bakåt) uppvisar under 2020 en minskad inhemsk försäljning som är kraftigare än för länderna under punkt 1.a. Vi utgår från att en förändring i försäljning i dessa länder inte speglar en faktisk förändring i alkoholkonsumtion.Den faktiska alkoholkonsumtionen bör uppvisa en minskad konsumtion i ungefär samma storleksordning som för länder under punkt 1 ovan.Resultat av studiens färdigställande och spridning- Stärkande av nationella och europeiska beslutsfattares kunskap i gränshandelsfrågan och den roll den spelar i nationell alkoholpolitik- Stärkande av civilsamhällets roll som kunskapsförmedlare i gränshandelsfrågor nationellt och i Bryssel- Nationell medial uppmärksamhet kring studiens resultat som bidrar till att öka kunskapen om gränshandelsfrågan i det allmänna samtalet- Ett synliggörande av skattereglernas roll vid gränshandel av alkohol som annars hamnat i skuggan den nationella diskussionen kring skattenivåer
	Resultat: +19125
	Inte genomfört: Det som inte kunde genomföras är mest kopplat till spridningen av studien inom det uppkommande lagförslaget om att förändra gränshandelsreglerna för alkohol. När projektet påbörjades hade EU-kommissionen aviserat att detta förslag skulle släppas i tredje kvartalet 2021. I skrivande stund (december 2022) har förslaget ännu inte presenterats av EU-kommissionen och därmed har den legislativa processen inte påbörjats. På grund av detta har inte studien haft samma direkta policyrelevans som var förväntad, det gör också att mindre möten har tagits med direkta beslutsfattare som EU ländernas EU-representationer i Bryssel. Förhoppningen är att dessa aktiviteter ska gå att genomföra när förslaget väl publiceras. 
	Positivt: De positiva erfarenheterna är utformandet av artikeln och det tydliga och användbara resultat som studien har presenterats. Det är positivt att hypoteserna i stort har bekräftats och forskningsartikeln utgör därför ett tydligt resultat om hur pandemin påverkade alkoholförsäljningen, och konsumtionen, under COVID-19 pandemin. Det är även positivt att artikeln blev accepterad i en välansedd vetenskaplig tidskrift, vilket stärker legitimiteten för både metod, datainsamling och resultat samt garanterar att artikeln kan användas långsiktigt.  Den databas som även byggts upp i samband med projektet ses också som ett viktigt positivt resultat från studien. Projektgruppen tror att det finns mycket intressant forskning som kan vidareutvecklas baserat på databasen och att det ännu finns mycket outforskat av att mäta alkoholförsäljning genom skattedata. En avslutande positiv erfarenhet är att artikeln bedöms som effektivt i påverkanssyfte och har gett möjlighet till att bygga kontakter och lyfta frågan både i EU-kommissionen och i Sverige. Projektgruppen anser att framför allt mötena och kontakten med EU-kommissionen har varit mycket positiv, där det tydligt visar att artikeln varit ett viktigt tillägg för den aktuella policyprocessen om att revidera gränshandelsreglerna på EU-nivå. 
	Negativt: De negativa erfarenheterna är främst att den politiska processen på EU-nivå, som tidigare nämnts, har gravt försenats vilket har gjort att gränshandelsfrågan generellt varit mindre policyrelevant än vad som hade förutspåtts. Då artikelns slutsatser är tydligt ihopkopplade med det kommande förslaget har det försvårat spridningsarbetet bland europeiska beslutsfattare. En annan negativ erfarenhet är att gränshandelsfrågan från civilsamhällets perspektiv är fortsatt nedprioriterad för många civilsamhällesorganisationer från andra delar av Europa utanför Norden och Baltikum. Det gör att artikeln inte spridits lika mycket som projektgruppen förhoppades. En trolig anledning till varför gränshandelsfrågan prioriteras ned i andra EU-länder är att just alkoholindustrin, till stor del, fångat debatten om gränshandelsfrågan som en ursäkt för att argumentera för lägre skatter. Detta verkar ha gjort många folkhälsoförespråkare osäkra i att lyfta frågan.  
	Tidsperiod: Mars 2020 - December 2022
	Budget aktiviteter: 0
	Budget material: 10 000
	Budget Personal: 370 000
	Budget Administration: 
	Budget Utgifter totalt: 395 000
	Budget Resultat: 0
	Utfall Egen ekonomisk insats: 120 000
	Utfall Annan finansiering: 0
	Utfall Inkomster totalt: 345 000
	Utfall Bidrag fran andra: 0
	Utfall Ansokt bidrag: 225 000
	Budget Ansokt bidrag: 225 000
	Budget Bidrag fran andra: 20 000
	Budget Egen ekonomisk insats: 150 000
	Budget Annan finansiering: 0
	Budget Inkomster totalt: 395 000
	Budget Ovrigt: 10 000
	Ovrigt: 0
	Organisation1: IOGT-NTO
	Genomförda aktiviteter: Mars: Litteraturanalys Genomfördes under det första stadiet av forskningsartikelnMars/april: Insamling, bearbetning och omvandling av månatliga skattedata för omkring tretton nordeuropeiska länder Genomfördes under sommaren 2021 där projektet totalt samlade in skattedata för 14 europeiska länder. Skattedatan, för in princip samtliga länder, sträcker sig mellan 2015-2020.April: DataanalysGenomfördes under hösten 2021 där all data sammanställdes i ett dokument och där Håkan Leifman genomförde så kallade tidsserieanalyser av materialet.April: Möte med tjänstemän på EU-kommissionen för att presentera preliminära slutsatserGenomfördes i slutet av februari 2021 där Kalle Dramstad och Håkan Leifman presenterade för generaldirektoratet för skattefrågor (DG TAXUD) som är ansvariga för gränshandelsfrågan på EU-nivå. April-Maj: Färdigställande av vetenskaplig artikelArtikeln färdigställdes i slutet av september 2021 och skickades sedan in till ett flertal vetenskapliga tidsskrifter.Maj: Peer-review processPeer-review processen påbörjades i januari 2022 och slutfördes i mars 2022 hos tidsskriften BMC Public Health. Maj: Produktion av sammanfattning samt pressmeddelande (centralt och lokala)Pressmeddelandet färdigställdes och skickades ut till civilsamhällesorganisationer, media och beslutsfattare den 1 juni 2022. Den producerade sammanfattningen färdigställdes och skickades ut tillsammans med pressmeddelandet.Maj: Eventuellt uppföljande möte med tjänstemän på EU-kommissionen för att presentera slutgiltiga slutsatserEtt uppföljande möte ägde rum i februari 2022 med 6-7 tjänstepersoner på EU-kommissionen. Håkan Leifman och Emil Juslin presenterade studiens slutsatser.Maj-juni: Möte med det slovenska inkommande ordförandeskapet i EU:s ministerråd.Detta ägde inte rum då studien tog längre tid att genomföra än förväntat. Slovenska ordförandeskapet hade avgått innan studien presenterades. Maj-Juni: Spridning av pressmeddelande samt individuella mediakontakterPressmeddelandet spreds i juni 2022 till dels en större nationell presslista och även lokala tidningsstationer i framför allt södra Sverige. Pressmeddelandet, som skrev på engelska, spreds även till ett antal tidningar som bevakar EU-nyheter. Maj-oktober: Möten med beslutsfattare, med fokus på Norden-Baltikum, samt organisationer aktiva i EU-frågor. Juni-Oktober: Spridning av rapportens slutsatser vid europeiska och nordiska civilsamhälleskonferenser och interna mötenHåkan Leifman och Emil Juslin har träffat ett flertal olika beslutsfattare för att sprida studiens resultat. Juni 2021: Studien presenterades på en större EU-workshop, kallad DEEP SEAS som handlade om gränsöverskridande alkoholpolitik April 2022: Studien presenterades för svenska finansdepartementetMaj 2022: Studen presenterades på Alkoholpolitiskt forums medlemsmöteVåren 2022: Studien presenterades för  Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor (SLAN)s styrelseJuli 2022: Studien presenterades kort för franska EU-representationenOktober 2022: Studien presenterades på Forum AnsvarSeptember-Oktober: Möte med det inkommande franska ordförandeskapet i EU:s ministerråd.Mötet skedde i juli 2022, dock inte som egenskap av inkommande ordförandeskapsland.Oktober-December: utskick av material till medlemsstaternas förhandlare i införselfrågan efter Kommissionens lagförslag under vintern 2021Har inte gjorts då förslaget ännu inte publicerats.
	Uppnått Resultat: Övergripande resultat:Studien blev färdigställd som planerat och publicerad i BMC Public Health, en välansedd tidsskrift för hälsoforskning. Detta sågs som det viktigaste steget i projektet då det rejält stärker studiens anseende samt ger starkt vetenskapligt stöd för studiens metod och slutsatser.Studiens resultat:Det förväntade resultatet av studiens slutsatser blev bekräftade av studien. Vi kunde se att länder utan gränshandel, varken till eller från landet, såg en minskad totalförsäljning, och troligtvis konsumtion, av alkohol. Indikationer från Belgien och Irland påvisar att detta främst verkar bero på den minskade tillgängligheten av alkohol på grund av stängda restauranger och barer.Dock visade studien att länder med en historisk hög införsel av alkohol hade en ökad nationell försäljning av alkohol. Detta då alkohol som tidigare köptes utanför landet inte kunde göras det under pandemin. Vad som dock fallstudien av Sverige visade i artikeln var att Sverige mest troligt hade en ännu större minskning av totalkonsumtionen än länder utan gränshandel.Studien visade även att länder med en hög historisk utförsel av alkohol innan pandemin, till exempel Luxemburg, hade ännu större minskningar av alkoholförsäljningen. Det tros bero på att färre åkte till länderna för att köpa alkohol och sedan ta hem. Studien kunde inte gå in i djupet i hur förändringen såg ut över specifika månader, förutom i analysen av den tyska regionen Schleswig-Holstein i Tyskland, en av de regioner i Tyskland som har mest utförsel av alkohol. Där kunde studien visa att regionen hade som mest utförsel i mars-april, precis när restriktionerna var som starkast samt i november då restriktionerna återigen blev hårdare.Ett annat spännande resultat som studien också kunde visa är att den metod som användes har visat sig vara effektiv i att fånga nya fenomen inom alkoholforskningen. I många länder, till exempel Norge, visar studien att gränshandeln in i Norge är mycket mer omfattande än vad Norska forskare och institut tidigare förutspått i egna mätningar. Då gränshandeln verkar mycket högre i Norge innebär detta också att uppskattningar om norsk alkoholkonsumtion generellt är underskattade. Det gör att studien visar på vikten av att korrekt skatta gränshandeln för att kunna få träffsäkra mätningar av ett lands alkoholkonsumtion. Resultat av studiens färdigställande och spridning: - Stärkande av nationella och europeiska beslutsfattares kunskap i gränshandelsfrågan och den roll den spelar i nationell alkoholpolitikDet här resultatet uppnåddes. Studien presenterades till ett flertal centrala beslutsfattare för det kommande EU-förslaget att se över gränshandelsreglerna. EU-kommissionen sågs av projektet som en nyckelaktör och där har ett flertal möten hållits. Projektgruppen har även fått indikationer att forskningsartikeln är hänvisat i EU-kommissionens konsekvensanalys av gränshandelsförslaget, men då denna ännu inte är publicerad går det inte ännu att bekräfta. Fler möten med andra europeiska länder, och framför allt baltiska länder, hade också varit målsättningen men då förslaget ännu inte presenterats har policyrelevansen inte varit lika hög som förväntad. Förhoppningsvis hoppas projektgruppen kunna träffa dessa regeringsrepresentanter när förslaget presenteras.- Stärkande av civilsamhällets roll som kunskapsförmedlare i gränshandelsfrågor nationellt och i BrysselDetta resultat är svårare att mäta men ses som delvis uppnått. I de möten projektgruppen haft med EU-kommissionen har projektgruppen blivit inbjuden som expertaktör i frågan och blivit rådfrågad om att tillgodose mer material och analys utanför själva slutsatserna av studien. Håkan Leifman blev även inbjuden till en EU-workshop i egenskap av expert i frågan. - Nationell medial uppmärksamhet kring studiens resultat som bidrar till att öka kunskapen om gränshandelsfrågan i det allmänna samtaletDet här målet har inte uppnåtts. Den mediala uppmärksamheten för studien var lågt men uppmärksammades i ett fåtal tidningar. En trolig anledning till att frågan inte fick så mycket medialt utrymme beror troligen dels på att frågan fortsatt är ganska nischad inom alkoholpolitiken samt att det EU-förslag som studien planerades att släppas i samband med inte gått framåt. - Ett synliggörande av skattereglernas roll vid gränshandel av alkohol som annars hamnat i skuggan den nationella diskussionen kring skattenivåerDetta målet uppfylldes i beskrivningen av rapporten. Under lång tid har främst gränshandeln används som ett argument från alkoholindustrin för att verka för lägre skatter, istället för att diskutera gränshandelns faktiska inverkan och utmaningar. Projektgruppen upplever att forskningsstudien har nyanserat den diskussionen och visat att gränshandeln bidrar till en ökad alkoholkonsumtion, men att lösningen inte är att sänka skatterna utan att leta andra lösningar som att t.ex. sänka miniminivåerna på EU-nivå. 
	Övrig information: Projektgruppen, och framför allt de anställda på IOGT-NTO:s Brysselkontor, hoppas kunna genomföra de delar av spridningsprojektet som ännu inte genomförts när EU-kommissionens förslag presenteras. Därmed kommer projektet att fortsätta internt på IOGT-NTO. Kommentarer kring budgeten:Utfallet blev längre än initialt planerat av följande anledningar:1. Kalle Dramstad avslutade sin anställning på IOGT-NTO och bidrog därefter till projektet på en volontär basis. Runa Neely tillkom till projektet för slutet av 2021 och början av 2022. 2. På grund av Håkan Leifmans anyktning till Karolinska Institutet kunde studien publiceras i BMC Public Health utan kostnad.3. Studiens sammanfattning layoutades in house på IOGT-NTO vilket sparade kostnader.Den egna ekonomiska insatsen är svårskattad för IOGT-NTO då den största ekonomiska insatsen har varit arbetstid för Emil Juslin, Kalle Dramstad och Runa Neely.
	E-post_2: 
	E-post: emil.juslin@iogt.se


