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Förord 

Hur den totala alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder förändras är en fråga 
som tilldrar sig stort intresse i Sverige, inte minst eftersom utvecklingen är en faktor 
som beaktas vid alkoholpolitiska beslut. Det är därför inte heller förvånande att den 
alkoholstatistik som presenteras även utsätts för kritisk granskning med mer eller 
mindre konstruktiva inslag (Ramstedt & Svensson, 2007). Den slutsats vi drar utifrån 
Monitorprojektets insamlade statistik, att minskad resandeinförsel och smuggling har 
bidragit till minskad totalkonsumtion i Sverige under 2006, har exempelvis ifrågasatts 
vid ett flertal tillfällen under 2007. Man pekar då främst på att minskningen inte är 
förenlig med ökningen i tullens alkoholbeslag under 2006 och på siffror om ökade 
leveranser av öl från svenska bryggerier till Tyskland.  
 
Vad gäller tolkningen av tullens statistik kan emellertid invändas att tullen fick 
direktiv om att öka insatserna mot alkoholsmuggling under 2006 och att ökade insatser 
ligger bakom ökningen, snarare än faktiskt ökad smuggling (Hradilova Selin & 
Svensson, 2007). Vidare har statistiken över leveranser av svenskt öl till Tyskland 
alltför många oklarheter för att den i nuläget ska kunna beaktas. Bland annat saknas 
uppgifter om volymer samt i vilken utsträckning svenska resenärers inköp av tyskt öl 
minskar som ett resultat av att alltmer svenskt öl finns i gränsbutikerna.  
 
Det finns också andra omständigheter som talar för att införsel och smuggling kan ha 
minskat under senare år. För det första det faktum att Monitorskattningarna baseras på 
ett relativt stort urval (18 000 intervjuade per år) och att mätningarna dessutom har 
genomförs på exakt samma sätt som under tidigare år. Detta torde öka sannolikheten 
att fånga in eventuella förändringar givet att undersökningens kvalitet inte har 
försämrats. Några sådana indikationer finns inte i dagsläget. Vidare bör man beakta att 
den aktuella nedgången noteras efter en exceptionellt långvarig och kraftig uppgång i 
den totala alkoholkonsumtionen i Sverige som till stor del betingats av ökad införsel 
och smuggling. Kulmen nåddes år 2004 då införselkvoterna i praktiken avskaffades 
och fler svenskar än någonsin tidigare tog med sig alkohol från utlandet och dessutom 
större mängder per resa än tidigare. År 2004 tog t.ex. 63 procent av svenska 
utlandsresenärer med sig alkohol mot 57 procent 2006 och dessutom tog man klart 
mindre mängder under 2006. Detta talar för hypotesen om ”nyhetens behag” dvs. att 
det i samband med de nya kvoterna skedde en uppgång i resandeinförsel som för vissa 
grupper blev en engångsföreteelse.  
 
Det går inte heller att bortse från att Systembolagets försäljningsökning kan vara ett 
tecken på att införsel och smuggling minskar, speciellt som en aktuell studie påvisat att 
ökad införsel tidigare har samvarierat med minskad försäljning på Systembolaget 
(Norström & Ramstedt, kommande). En ytterligare faktor som talar för minskad 
införsel är bensinpriserna som steg med ca 2 kr per liter mellan 2003 och 2006. En 
annan indikation är slutsatsen i en rapport från det danska skatteministeriet, där man 
konstaterar att färre svenskar handlade alkohol i Danmark under 2005 och 2006 i 
jämförelse med 2004 (se http://www.skm.dk/publikationer).  
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Att det finns ett antal indikatorer som talar för en nedgång i den oregistrerade 
alkoholkonsumtionen innebär inte att man varken kan eller bör vara tvärsäker på detta 
resultat – det finns en betydande osäkerhet i skattningar av oregistrerad alkohol inte 
minst när det gäller illegala delmängder som smuggling. Det går inte heller att helt 
utesluta att svenskarna nu konsumerar alltmer från befintliga lager vilket i så fall 
innebär att den uppmätta nedgången är överskattad då vår statistik baseras på aktuella 
inköp. Först när man har en längre tidsserie blir det möjligt att värdera den aktuella 
nedgången - var den början på en längre neråtgående trend eller stabilisering av 
alkoholkonsumtionen i Sverige, eller möjligen en tillfällig parentes i en långsiktig 
uppgång?  
 

Stockholm, December 2007 
 
Mats Ramstedt 
Johan Svensson
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Sammanfattning  

 
Under 2006 drack en vuxen svensk i genomsnitt ungefär 6.5 liter sprit, 30 liter vin, 55 
liter starköl och 17 liter folköl, vilket motsvarade 9.7 liter ren alkohol per invånare 15 
år och äldre. Detta var en minskning med 4 procent jämfört med 2005 då 
konsumtionen skattades till 10.1 liter eller 6.9 liter sprit, 31 liter vin, 57 liter starköl 
och 18 liter folköl Alkoholkonsumtionen i Sverige minskade därmed för andra året i 
rad efter många års oavbruten uppgång som kulminerade 2004. Nedgången under 2006 
kan främst tillskrivas minskande resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning 
(oregistrerade delmängder), men även minskad spritförsäljning på Systembolaget och 
lägre folkölsförsäljning (registrerade delmängder). I motsats till den allmänna 
minskande tendensen noterades däremot uppgångar för Systembolagets försäljning av 
öl och vin, som steg med 5 respektive 8 procent mellan 2005 och 2006. Den 
uppmärksammade alkoholinförseln via Internet var oförändrad men utgör i jämförelse 
med övriga delmängder en obetydlig andel av totalkonsumtionen, mindre än 0.1 
procent. Sammantaget innebar dessa förändringar att den registrerade 
alkoholkonsumtionens andel i Sverige ökade från 64 till 69 procent under 2006. Störst 
andel registrerad konsumtion noterades för vin med 80 procent, medan andelen för 
starköl och speciellt sprit var lägre och uppgick till 69 respektive 44 procent.  
 
Nedgången i den totala alkoholkonsumtionen berörde inte hela landet; den var mest 
markant i södra Sverige medan alkoholkonsumtionen i Norrland till och med ökade 
något. Dessa skillnader beror framförallt på att införsel och smuggling minskade mer i 
södra Sverige än i Norrland och har lett till en viss regional utjämning av 
alkoholkonsumtionen i Sverige. Sett i ett lite längre tidsperspektiv ligger 
alkoholkonsumtionen i Sverige fortfarande på en mycket hög nivå, trots den aktuella 
nedgången. Den uppgång som skedde från mitten av 1990-talet och fram till 2004 var 
exceptionellt kraftig och konsumtionen under 2006 är fortfarande närmare 25 procent 
högre än på slutet av 1990-talet. 
 
De analyser av självrapporterade alkoholvanor som redovisas i denna rapport kunde 
bara delvis ge stöd för resultatet om minskad alkoholkonsumtion under 2006. Den 
självrapporterade genomsnittskonsumtionen minskade inte, men däremot fanns tecken 
på minskad intensivkonsumtion och nedgångar i olika negativa konsekvenser 
relaterade till hög alkoholkonsumtion. Vår tolkning av diskrepansen mellan dessa 
konsumtionsindikatorer är att självrapporterade uppgifter inte fångar in mindre årliga 
förändringar i den faktiska konsumtionen. Det bör även nämnas att liknande 
erfarenheter har uppmärksammats i andra länder bl.a. i Finland (Mustonen m.fl, 2005), 
och att man då generellt utgår ifrån att uppgifter som baseras på försäljningsstatistik 
plus skattningar av oregistrerad alkohol, har en bättre förmåga att fånga in faktiska 
förändringar.  
 
Däremot uppvisade de två måtten en relativt samstämmig säsongsvariation (i termer av 
månatlig variation), och i allmänhet påvisades ett starkt samband mellan skattad 
totalkonsumtion och både självrapporterad genomsnittskonsumtion och 
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intensivkonsumtion. Som väntat toppade konsumtionen under sommaren samt i 
december månad. 
De självrapporterade uppgifterna möjliggör även en beskrivning av skillnader mellan 
olika grupper. Män dricker mer än dubbelt så mycket som kvinnor vilket innebär att 
männens konsumtion under år 2006 uppgick till närmare 14 liter ren alkohol per 
person, jämfört med cirka 6 liter bland kvinnor. Om vi antar att män endast skulle 
konsumera starköl innebär detta en snittkonsumtion på närmare 540 burkar per år dvs. 
ca en och halv burk om dagen. Skillnaden mellan män och kvinnor är ännu mer 
påfallande när det gäller intensivkonsumtion dvs. att dricka mycket vid ett och samma 
tillfälle; andelen frekventa intensivkonsumenter (minst en gång i veckan) var tre 
gånger större bland män. 
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Inledning 

 
Sedan juni år 2000 har Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning 
(SoRAD) vid Stockholms universitet följt utvecklingen av den totala 
alkoholkonsumtionen i Sverige inom ramen för det s.k. Monitorprojektet. I projektet, 
som finansieras av Socialdepartementet, estimeras svenskarnas konsumtion av 
oregistrerad alkohol (införsel, smuggling och hemtillverkning) som tillsammans med 
försäljningen av alkohol på Systembolaget, restauranger och i butiker (folköl) ger en 
bild av hur mycket alkohol som dricks totalt sett och hur konsumtionen förändras.  
Resultaten i rapporten baseras på månadsvisa frågeundersökningar riktade till den 
vuxna delen av Sveriges befolkning (16-80 år) vilka genomförs vid varje månadsskifte 
och avser ett slumpmässigt urval om 1500 personer. Särskild vikt läggs vid skattningar 
av den oregistrerade alkoholkonsumtionen och frågornas konstruktion utgår till stor 
del på tidigare forskning på området. I huvudsak baseras dessa skattningar på frågor 
om köp av oregistrerad alkohol. Utöver frågor som syftar till att skatta den 
oregistrerade alkoholkonsumtionen ingår även frågor som avser att belysa 
alkoholvanor och alkoholrelaterade problem i olika delar av befolkningen. Dessa 
frågor baseras istället på självrapporterade uppgifter; t.ex. hur ofta och mycket man 
dricker och råkar ut för olika typer av problem. En mer utförlig beskrivning av 
mätmetoder och andra metodologiska aspekter i denna frågeundersökning redovisas i 
bilagor.   
Huvudsyftet med denna rapport är att redovisa den aktuella utvecklingen av 
alkoholkonsumtionen i Sverige med fokus på år 2006. Rapporten består av två delar. I 
den första delen redovisas skattningar av den totala alkoholkonsumtionen och dess 
olika delmängder för 2006 vilka jämförs främst med 2005 men även sätts i ett längre 
tidsperspektiv och i regional belysning. Rapportens andra del fokuserar på hur 
alkoholvanor och alkoholrelaterade problem varierar i olika undergrupper av 
befolkningen, med utgångspunkt i frågor i den löpande undersökningen som handlar 
om dryckesvanor och problem. 
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1. Alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder 

Ulrika Boman, Mats Ramstedt, Johan Svensson 
 
I detta avsnitt redovisas hur den totala alkoholkonsumtionen och dess olika 
delmängder utvecklats i Sverige under senare år. Avsnittet inleds med en redovisning 
av förändringar mellan år 2005 och 2006 och sedan redovisas utvecklingen i ett lite 
längre tidsperspektiv, i de flesta fall från och med mitten av 1990-talet1 Därefter 
beskrivs utvecklingen i olika delar av landet och avsnittet avslutas med en mer 
detaljerad redogörelse av resandeinförsel och av införsel av alkohol via Internet. 
 
 
1.1 Alkoholkonsumtionen under år 2006 samt förändringar från år 2005 

 
I Tabell 1 redovisas den totala alkoholkonsumtionen och konsumtionen av de olika 
delmängderna under år 2006 samt förändringar i dessa delmängder i jämförelse med år 
2005. Uppgifterna är grupperade efter typ av dryck och omräknade till ren (100 %) 
alkohol per invånare 15 år och äldre.  
 
Total alkoholkonsumtion fördelad på typ av alkoholslag 
Den totala alkoholkonsumtionen uppgick år 2006 till 9,7 liter ren alkohol per invånare 
15 år och äldre, vilket är en minskning med 4 procent från år 2005. Uttryckt i mer 
konkreta termer motsvarar detta en genomsnittlig konsumtion per vuxen svensk (15 år 
och äldre) på knappt två flaskor vin i veckan eller drygt en halv flaska (0,65 flaskor) 
sprit i veckan eller knappt 7 burkar starköl (50 centilitersburkar) i veckan2.  
Konsumtion av sprit utgjorde 25 procent av den totala alkoholkonsumtionen år 2006 
och uppgick till 2,5 liter, vilket motsvarar knappt 9 flaskor (75 cl med en alkoholhalt 
på 38 %).  
Jämfört med 2005  minskade konsumtionen av sprit med 6 procent. Minskningen beror 
på nedgångar i resandeinförsel och smuggling; den förra minskade med 11 procent till 
0,9 liter alkohol, den senare med 3 procent till 0,3 liter. I relativa termer minskade 
även hemtillverkningen kraftigt mellan åren 2005 och 2006 (-25 %), men volymerna 
är små i förhållande till andra delmängder (med undantag för restaurangspriten). År 
2006 skattades svenskens genomsnittliga årskonsumtion av hembränd sprit till 0,1 liter 
ren alkohol. 
Försäljningen av sprit på Systembolaget och på restauranger minskade något i 
jämförelse med år 2005 (-1 %) och uppgick år 2006 till 0,9 liter ren alkohol respektive 
0,1 liter.  

                                                 
1 På grund av efterhandskorrigeringar av befolkningstal och alkoholhalter har tidigare redovisade årsestimat i 
några fall korrigerats i denna rapport. 
2 Detta är en rent statistisk beskrivning av konsumtionen, och innebär givetvis inte att gemene man faktiskt 
konsumerar dessa mängder, eller ens att merparten av den vuxna, svenska populationen har denna årskonsumtion 
av alkohol. Alkoholkonsumtionen är kraftigt snedfördelad och merparten svenskar konsumerar därför betydligt 
mindre mängder än den angivna genomsnittliga årskonsumtionen. 
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Vin är den vanligaste alkoholdrycken i Sverige (i termer av alkohol 100%) och 
svarade år 2006 för 38 procent av den totala alkoholkonsumtionen. Konsumtionen av 
vin uppgick år 2006 till 3,7 liter ren alkohol vilket motsvarar en årskonsumtion per 
svensk (15 år och äldre) på knappt 30 liter. 
I jämförelse med år 2005 minskade vinkonsumtionen totalt sett med 5 procent under 
2006. Det är den oregistrerade vinkonsumtionen som minskat; såväl resandeinförseln 
som hemtillverkningen av vin minskade med ca en fjärdedel för att år 2006 uppgå till  
0,6 respektive 0,1 liter alkohol. Vinsmugglingen minskade med knappt en femtedel 
och uppgick år 2006 till 0,1 liter alkohol.  
Försäljningen av vin på Systembolaget ökade med 2 procent och uppgick år 2006 till 
2,7 liter ren alkohol. Restaurangförsäljningen minskade marginellt (-1 %) och 
skattades år 2006 till 0,2 liter.  
Starköl svarade år 2006 för 30 procent av den totala alkoholkonsumtionen. 
Konsumtionen uppgick totalt till 2,9 liter ren alkohol, vilket motsvarar en 
genomsnittlig konsumtion per vuxen svensk på knappt 110 burkar (50 centiliters). 
Konsumtionen av starköl har minskat med 3 procent sedan 2005. Liksom vad gäller 
sprit och vin beror nedgången i den totala starkölskonsumtionen på sjunkande 
oregistrerad starkölskonsumtionen. Resandeinförseln minskade med nära en femtedel 
till 0,4 liter ren alkohol år 2006. Smugglingen minskade även den (- 15 %) och 
uppgick år 2006 till 0,5 liter alkohol. Även för starkölsförsäljningen på restaurang 
noterades en mindre nedgång (-3 %) och år 2006 uppgick denna till 0,5 liter ren 
alkohol. Försäljningen av starköl på Systembolaget ökade med 8 procent och uppgick 
år 2006 till 1,4 liter ren alkohol per person.  
Hemtillverkning av öl har stått för en mycket liten del av såväl den totala ölkonsum-
tionen som den totala alkoholkonsumtionen i Sverige under tidigare år. På grund av 
detta har frågor om hemtillverkning av öl utgått ur de månatliga frågeundersökning-
arna från och med år 2004. I redovisningen används därför de beräknade uppgifterna 
om hemtillverkningen av öl från år 2003. 
Folkölskonsumtionen minskade med 0,02 liter (räknat i 100% alkohol) jämfört med år 
2005,  vilket innebär en nedgång med 3 procent. År 2006 uppgick 
folkölskonsumtionen till 0,6 liter vilket motsvarade 7 procent av den totala 
alkoholkonsumtionen detta år. Absoluta merparten av den konsumerade folkölen köps 
i livsmedelsbutiker; enbart 1 % av den totala folkölsförsäljningen sker på restauranger. 
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Tabell 1 Den totala alkoholkonsumtionen av sprit, vin, starköl och folköl i Sverige 
under år 2006 i jämförelse med år 2005, uppdelad på olika dryckesslag och 
anskaffningssätt. 
 
Typ av dryck och 
anskaffningssätt 
 

Per invånare 15 
år och äldre, i 

liter ren alkohol 

Förändring 2005-
2006 

Andel 
registrerad 

/oregistrerad 
alkohol av 
respektive 

dryck 

Andel av den 
totala 

konsumtionen 
(i ren alkohol)

SPRIT 2,5 liter - 6%      25 % 
Systembolaget 0,9 -1%     10 % 
Restauranger 0,1#  -   1 % 
Registrerad1    44%  
Resandeinförsel 0,9 -11%   9 % 
Smugglad 0,3 -3%   4 % 
Hembränd 0,1 -25%   1 % 
Internet 0,0 (0,021) - **   0 % 
Oregistrerad2    56%  
     
VIN 3,7 liter - 3%      38 % 
Systembolaget 2,7 +5%   28 % 
Restauranger 0,2# -  3  % 
Registrerad1   80%  
Resandeinförsel 0,6 -26%  6 % 
Smugglat 0,1 -19%  1  % 
Hemtillverkat 0,1 - 24%  1 % 
Internet 0,0 (0,0084) - **  0 % 
Oregistrerad2   20%  
     
STARKÖL 2,9 liter -  3%      30 % 
Systembolaget 1,4 +8%   15 % 
Restauranger 0,5 -3%  6  % 
Registrerad1   69%  
Resandeinförsel 0,4 -19%  4 % 
Smugglat 0,5 -15%  5  % 
Hemtillverkat* 0,0 (0,02) ---  0  % 
Internet 0,0 (0,0076)  **  0  % 
Oregistrerad2   31%  
     
FOLKÖL 0,6 liter  -  3%      7 % 
Livsmedelsbutiker 0,6 -  3%  7 % 
Restauranger 0,0 - 25%  0 % 
     
Summa            9,7 liter  - 4%        100% 

Källor: SoRAD, Systembolaget, Statens folkhälsoinstitut. Förändringar och andelar är beräknade på värden med två 
decimaler. 
1Registrerad konsumtion: Systembolagets försäljning plus försäljning på restauranger.  
2Oregistrerad konsumtion: Resandeinförsel, smuggling, hemtillverkning samt Internet. 
*Beräkningar från år 2003 
** För Internetalkoholen redovisas inte uppgifter om förändringar från år 2005 för enskilda alkoholslag. 
#   Baserat på 2005 års data. 
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Total alkoholkonsumtion fördelad på olika anskaffningssätt 
I Tabell 2 redovisas samma uppgifter som i föregående tabell, men här med 
utgångspunkt från typ av anskaffningssätt i stället för dryckesslag.  
Försäljningen av alkohol på Systembolaget stod år 2006 för 52 procent av den totala 
alkoholkonsumtionen. Försäljningen ökade totalt sett under 2006 med 5 procent och 
uppgick till 5,1 liter vilket motsvarar drygt 50 flaskor vin per vuxen svensk (15 år och 
äldre) och år, eller ca 18 flaskor sprit (75-centiliters med en alkoholhalt på 38%). Vin- 
och starkölsförsäljningen ökade (+5 % respektive +8 %) medan försäljningen av sprit 
sjönk något (-1 %). Vin svarade för merparten av den alkohol som säljs på 
Systembolaget med en andel på 53 procent. Starkölets andel av den totala 
försäljningen av alkohol uppgick till 28 procent, och spritens andel till 19 procent.  
Försäljning av alkohol på restauranger svarade år 2006 för en tiondel av den totala 
alkoholkonsumtionen och uppgick till 0,9 liter. För vin- och spritförsäljningen finns än 
så länge inga siffror att tillgå, men vad gäller starkölsförsäljningen syns en nedgång 
med 3 procent i jämförelse med år 2005. Folkölsförsäljningen på restauranger 
minskade med en fjärdedel mellan 2005 och 2006. Starköl är det dominerande 
alkoholslaget på restauranger och svarade år 2006 för 58 procent av den totala 
försäljningen av alkohol. Därefter följer vin som svarade för 27 procent av all försåld 
alkohol.  
Resandeinförseln svarade för knappt en femtedel av den totala alkoholkonsumtionen 
under år 2006. Den genomsnittliga införsel uppgick till 1,9 liter, vilket är en minskning 
med 17 procent jämfört med år 2005. Minskningar noterades för samtliga alkoholslag 
med mellan 10 och drygt 20 procent. Närmare hälften av den totala resandeinförseln 
utgjordes år 2006 av sprit (49%), medan andelen vin uppgick till 29 procent och 
andelen sprit till 22 procent av den totala resandeinförseln. 
Konsumtionen av smugglad alkohol är storleksmässigt i nivå med konsumtionen av 
alkohol på restauranger, d v s smugglingens andel av den totala alkoholkonsumtionen 
uppgick år 2006 till knappt 10 procent. Den genomsnittliga konsumtionen av 
smugglad alkohol uppgick till 0,9 liter, vilket är en minskning med 11 procent sedan år 
2005. För samtliga alkoholslag noterades nedgångar, procentuellt sett dock mest för 
starköl och vin (-15% respektive -19%). Mer än hälften (53%) av smuggelalkoholen 
konsumerades under år 2006 i form av starköl, 38 procent utgjordes av sprit och endast 
9 procent av vin.    
Hemtillverkad alkohol svarade för enbart 2 procent av den totala 
alkoholkonsumtionen år 2006. Konsumtionen av hemtillverkad alkohol minskade med 
nära en fjärdedel jämfört med året före och uppgick år 2006 till 0,2 liter ren alkohol i 
genomsnitt per individ 15 år och äldre. Minskningen gäller både sprit och vin. Som 
nämnts tidigare är hemtillverkningen av öl så pass liten att den har utgått ur de 
månatliga frågeundersökningarna. Av de olika dryckesslagen dominerar vin och sprit 
med andelar på drygt 50 respektive knappt 40 procent av den totala hemtillverkningen.  
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Införsel av alkohol via Internet visar på oförändrade nivåer under år 2006 jämfört 
med 2005. Internethandeln är dock i jämförelse med andra anskaffningssätt liten och 
skattades såväl 2005 som 2006 till ca 0,04 liter ren alkohol per person3.  
 
Tabell 2 Konsumtionen av alkohol i Sverige under år 2006 i jämförelse med år 2005, 
uppdelad på anskaffningssätt och typ av dryck. 

Anskaffningssätt och  
typ av dryck 
 

Per invånare 15 
år och äldre, i 

liter ren alkohol 

Förändring  
2005-2006 

 

Andel  (%) av 
respektive 

anskaffningssätt 
 

Andel (%) av 
 den totala 

konsumtionen 
 

Systembolaget 5,1 liter + 5 100       52 
Sprit 0,9 - 1  19 10 
Vin 2,7 + 5  53 28 
Starköl 1,4 + 8 28 15 
Restauranger 0,9 liter - 2  100       10 
Sprit 0,1 - 1 15 1 
Vin 0,2 - 1 27 3 
Starköl 0,5 - 3   58 6 
Folköl 0,0  - 25  0 0 
Livsmedelsbutiker(Folköl) 0,6 liter - 3  100        7 
Resandeinförsel 1,9 liter - 17  100       19 
Sprit 0,9 - 11 49 9 
Vin 0,6 - 26 29 6 
Öl 0,4 - 19  22 4 
Smuggling 0,9 liter - 11  100        9 
Sprit 0,3 - 3  38 4 
Vin 0,1 - 19 9 1 
Öl 0,5 - 15 53 5 
Hemtillverkning 0,2 liter - 23  100        2 
Sprit 0,1 - 25 39 1 
Vin 0,1 - 24 52 1 
Öl* 0,0 (0,02) --- 9 0 
Internet  0  liter 

(0,04) 
0         0 

Sprit 0,0 (0,021) - **  0 
Vin 0,0 (0,008) - **  0 
Öl 0,0 (0,008) - **  0 

Summa           9,7 liter - 4       100 

Total registrerad alkohol 6,7  + 3         69  

Totalt oregistrerad alkohol 3,0 - 16         31  
Källor: SoRAD, Systembolaget, Statens folkhälsoinstitut. Förändringar och andelar är beräknade på värden med två 
decimaler. 
*Beräkningar från år 2003. 
** För Internetalkoholen redovisas inte uppgifter om förändringar från år 2005 för enskilda alkoholslag. 

 

                                                 
3 För Internethandeln, till skillnad från de andra delmängderna som redovisas i denna rapport, avser 
skattningarna befolkningen 16-80 år. 
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Registrerad och oregistrerad alkoholkonsumtion år 2005 och 2006 
I Tabell 3 sammanfattas förändringar i den registrerade och oregistrerade 
alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder under åren 2005 och 2006.  
 
Tabell 3. Den totala alkoholkonsumtionen under år 2006 och år 2005 i ren (100 %) alkohol 
efter anskaffningssätt. 

Anskaffningssätt Liter ren (100 %) 
alkohol per invånare 15 
år och äldre 

Förändring 
2005-2006 

Andel av den totala 
konsumtionen 

 2005 2006  2005 2006 
Registrerad konsumtion:      
     Systembolaget 4,9 5,1 + 3 % 48 % 52 % 
     Restauranger 1,0 0,9 -  2 % 9 % 10 % 
     Livsmedelsbutiker 0,7 0,6 -  3 % 6 %  7 % 
      
     Summa 6,5 6,7 + 2% 64 % 69 % 
      
Oregistrerad konsumtion:      
     Resandeinförsel 2,3 1,9 - 17 % 22 %  19 % 
     Smuggling 1,0 0,9 - 11 % 10 %   9 % 
     Hemtillverkning 0,3 0,2 - 23 %  3 %   2 % 
     Internet 0,0  (0,04) 0,0 (0,04)  + - 0 %  0 %   0 % 
      
     Summa 3,6 3,0 -  16% 36 %  31 % 
      
Totalt 10,1* 9,7 - 4 % 100 % 100 % 

Källor: SoRAD, Systembolaget, Statens folkhälsoinstitut.  
P.g.a. avrundning är summan av delmängderna inte alltid densamma som totalsumman. 
* 2005 års skattning  är i denna rapport något reviderad jämfört med föregående års rapport 

 

Den registrerade alkoholkonsumtionen, bestående av alkoholförsäljning på 
Systembolaget och på restauranger/i butiker, ökade från drygt 6,5 liter år 2005 till 
knappt 6,7 liter 2006. Motsatt tendens framkom för den oregistrerade 
alkoholkonsumtionen, d.v.s. resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning, som 
sjönk från 3,6 liter år 2005 till 3,0 liter år 2006. Man kan notera att ökningen av den 
registrerad konsumtionen helt beror på en ökad Systembolagsförsäljning, då 
försäljningen på restaurang och i livsmedelsbutiker sjönk något mellan 2005 och 2006. 
Detta innebär att den registrerade alkoholens andel av totalkonsumtionen har ökat från 
64 till 69 procent år 2006 och därmed att den oregistrerade konsumtionens andel 
minskat i motsvarande grad; från 36 procent till att år 2006 utgöra 31 procent av den 
totala alkoholkonsumtionen.  
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1.2 Alkoholkonsumtionen 2006 i ett längre perspektiv 

Under detta avsnitt redovisas utvecklingen av alkoholkonsumtionen under i huvudsak 
den senaste tioårsperioden, d.v.s. mellan 1996 och 2006. Utvecklingen presenteras i 
diagramform och sifferunderlaget till diagrammen redovisas i Tabell A-C i 
Tabellbilagan. 
  
Den totala alkoholkonsumtionen samt konsumtionen av olika alkoholslag 
I Diagram 1 (Tabell A i Tabellbilagan) redovisas utvecklingen av den totala 
alkoholkonsumtionen i Sverige från år 1989 fram till och med år 2006.  
Av tabellen framgår att även om den totala alkoholkonsumtionen minskat något under 
de senaste två åren är konsumtionen, sett i ett längre tidsperspektiv, på en mycket hög 
nivå. Som lägst låg konsumtionen på 7,7 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre i 
slutet av 80-talet och i början av 90-talet. Sedan början av 1990-talet ökade 
konsumtionen stadigt och kulminerade år 2004 på 10,5 liter ren alkohol per individ 15 
år och äldre. Därefter har den minskat för att år 2006 vara tillbaka på, eller t.o.m. något 
under 2002 års nivå, 9,7 liter. 
Om man ser till enskilda drycker minskade den totala spritkonsumtionen under slutet 
av 1980-talet och fram till år 2000, men steg därefter igen fram till och med år 2004 då 
den låg på 2,8 liter. Under de två senaste åren har spritkonsumtionen dock återigen 
sjunkit något.  
Vinkonsumtionen började gå upp kring mitten av 1990-talet och uppgick år 2003-2005 
till knappt 4 liter ren alkohol per person och år. Under år 2006 sjönk vinkonsumtionen 
något.  
Även starkölskonsumtionen började gå upp kring mitten av 1990-talet och låg under 
den studerade perioden som högst år 2004 då den uppgick till drygt 3 liter. Därefter 
har konsumtionen minskat något. 
Folkölskonsumtionen var i stort sett oförändrad under slutet av 1980-talet fram till 
mitten av 1990-talet. Mätt i ren alkohol konsumerades då i den vuxna befolkningen i 
genomsnitt 1,3 liter per person.  Därefter har folkölskonsumtionen stadigt minskat för 
att år 2006 uppgå till 0,6 liter ren alkohol, d v s folkölskonsumtionen har mer än 
halverats under den gångna tioårsperioden. 
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Diagram 1. Utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen samt den totala konsumtionen 
av sprit, vin och starköl i befolkningen 15 år och äldre. Liter 100% alkohol. (Observera att det 
för åren mellan 1990 och 2000 enbart finns skattningar med två- eller treårsintervall)   
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Alkoholkonsumtionens olika delmängder 
I Diagram 2 (Tabell B, Tabellbilagan) visas utvecklingen av de olika delmängder som 
tillsammans utgör den totala alkoholkonsumtionen under perioden 1996 – 2006.  Som 
framgår av diagrammet har konsumtionen från olika källor haft en delvis olikartad 
utveckling under den senaste 10-årsperioden.  
Försäljningen på Systembolaget har ökat under hela perioden med undantag för 
perioden mellan år 2003 och 2004. I volymer uppgår ökningen till drygt en liter ren 
alkohol per person 15 år och äldre, från strax under 4 liter år 1996 till drygt 5 liter år 
2006. Konsumtionen av alkohol på restauranger har legat tämligen konstant kring 1 
liter ren alkohol. Folkölsförsäljningen har mer än halverats från ca 1,3 liter alkohol 
till 0,6 liter. Även hemtillverkningen har stadigt minskat, år 1996 uppgick 
konsumtionen av hemtillverkad alkohol till 0,7 liter ren alkohol per vuxen svensk 
medan motsvarande siffra år 2006 var drygt 0,2 liter. 
För resandeinförseln skedde en kraftig ökning mellan år 1996 och år 2004, från ca 1,1 
liter till ca 2,7 liter ren alkohol. Under de senaste två åren har resandeinförseln dock 
sjunkit till strax under 2 liter ren alkohol, vilket innebär att införseln nu är tillbaka på 
de nivåer som rådde kring år 2002. Även smugglingen har ökat kraftigt under den 
studerade perioden, från ca 0,2 liter år 1996 till 0,9 liter år 2006, och till skillnad från 
den legalt införda alkoholen syns här inte alls samma avmattning efter år 2004   
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Diagram 2. Utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen samt olika delmängder i 
befolkningen 15 år och äldre under perioden 1996 - 2006. Liter 100% alkohol. 
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Konsumtionen av olika alkoholslag 
 
Sprit 
I Diagram 3 (Tabell B, Tabellbilagan) redovisas utvecklingen av spritkonsumtionen, 
totalt och uppdelad på olika anskaffningssätt mellan åren 1996 och 2006. 
År 1996 låg den totala spritkonsumtionen på 2,7 liter ren alkohol per individ 15 år och 
äldre vilket enbart är marginellt högre än de 2,5 litrar som genomsnittssvensken 
konsumerade tio år senare, år 2006.  
Sett till hela tioårsperioden kan konstateras att försäljningen av sprit på Systembolaget 
minskat, från ca 1,4 liter år 1996 till drygt 0,9 liter år 2006. Som framgår av 
diagrammet är minskningen i stort sett helt hänförbar till perioden före år 2004, och  
därefter har spritförsäljningen på Systembolaget på det hela taget legat stilla. En 
delmängd som minskat avsevärt under perioden är hemtillverkad sprit. År 1996 var 
konsumtionen av hembränd sprit lika stor som resandeinförseln; 0,5 liter ren alkohol 
per individ 15 år och äldre, men år 2006 uppgick den genomsnittliga konsumtionen av 
hembränd sprit till 0,09 liter. Restaurangförsäljningen av sprit har i stort sett varit 
oförändrad under perioden (omkring 0,1 liter). 
Att den totala spritkonsumtionen inte minskat i någon större omfattning under den 
senaste tioårsperioden trots ovan nämnda minskningar vad gäller hemtillverkning och 
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försäljning på Systembolaget beror på att konsumtionen av införd sprit ökat. 
Resandeinförseln av sprit ökade från 0,5 liter år 1996 fram till år 2004 då den nådde 
sin topp med 1,2 liter. Därefter har den minskat till 0,9 liter alkohol. Även den illegala 
spritinförseln, d.v.s. smugglingen, har ökat från ca 0,2 liter till drygt 0,3 liter. 
 
Diagram 3. Den totala spritkonsumtionen under perioden 1996 och 2006, samt 
uppdelad efter anskaffningssätt.  
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Vad ovanstående utvecklingstendenser innebär för den totala spritkonsumtionens 
fördelning på olika delmängder framgår av Diagram 4 (nedan). I diagrammet, som 
avser perioden 2001 – 2006, framkommer att Systembolaget förlorat marknadsandelar 
till utlandsinförd alkohol. År 2001 svarade försäljningen från Systembolaget för 
knappt hälften av den totala spritkonsumtionen för att tio år senare stå för 40 procent. 
Resandeinförsel och smuggling sammanräknat har under denna period ökat från 34 till 
52 procent. Hemtillverkningens andel av den totala spritkonsumtionen har mer än 
halverats och uppgick år 2006 till endast 4 procent av den totala spritkonsumtionen, 
vilket innebär att den nu är mindre än restaurangspritens andel. 
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Diagram 4. Spritkonsumtionens fördelning på olika delmängder mellan 2001 och 
2006. 
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Vin 
Konsumtionen av vin har totalt sett gått upp kraftigt under den senaste tioårsperioden, 
se Diagram 5 (Tabell B, Tabellbilagan). Framförallt inträffade denna ökning mellan år 
1996 och fram till år 2003 då konsumtionen ökade från 2,3 liter ren alkohol till 3,9 
liter. Efter 2003 har emellertid konsumtionsökningen planat ut och gick t.o.m. ner 
något under 2006.  
Konsumtionen av vin på Systembolaget har i stort sett ökat under hela perioden, alltså 
även under de senaste åren då den totala vinkonsumtionen planat ut. Ökningen uppgår 
till ca 1 liter ren alkohol, från 1,7 liter år 1996 till 2,7 liter år 2002. Försäljningen av 
vin på restauranger har legat ganska konstant kring 0,2 liter under hela den studerade 
perioden. 
Resandeinförseln av vin steg mellan 1996 och 2004 då den nådde sin topp på drygt 0,8 
liter alkohol, men har därefter under två år i rad minskat till drygt 0,5 liter. 
Vinsmugglingen har liksom resandeinförseln ökat under perioden. Ökningen skedde 
fram till år 2003 för att därefter plana ut. Även om det skett en ökning är de 
insmugglade volymerna av vin fortfarande mycket låga och har de senaste åren legat 
kring 0,08 – 0,09 liter vilket är betydligt lägre än såväl sprit- som ölsmugglingen. 
Hemtillverkning av vin är, liksom smuggling, en tämligen marginell delmängd och här 
syns en något minskande tendens under de senaste åren. 
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Diagram 5. Den totala vinkonsumtionen under perioden 1996 och 2006, samt 
uppdelad efter anskaffningssätt.  
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Ser man till fördelningen mellan de olika delmängderna kan konstateras att tendensen 
för vin snarast varit den motsatta mot den som framkom för spritkonsumtionen 
(Diagram 6).  Systembolagets andel av den totala vinkonsumtionen var högre år 2006 
än 2001 och att andelen vin från utlandet (resandeinförsel plus smuggling) har 
minskat.  
 

 

 

 

 20



 

Diagram 6. Vinkonsumtionens fördelning på olika delmängder mellan 2001 och 2006. 
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Starköl 
I Diagram 7 (Tabell B, Tabellbilagan) visas hur starkölskonsumtionen har utvecklats 
under perioden 1996 till 2006. Som synes ökade den totala starkölskonsumtionen 
mycket kraftigt fram till år 2004, från 1,7 liter ren alkohol per vuxen svensk till 3,1 
liter. Under 2005 och 2006 har dock en viss minskning av starkölskonsumtionen skett.  
Ser man till enskilda delmängder framkommer att Systembolaget ökat sin försäljning 
av starköl under hela perioden med undantag för mellan år 2003 och 2004 då den 
sjönk något. År 1996 uppgick Systembolagets starkölsförsäljning till 0,8 liter och tio år 
senare var motsvarande siffra drygt 1,4 liter. Restaurangförsäljningen har legat ganska 
konstant kring 0,6 liter. 
Både resandeinförseln och smugglingen ökade fram till år 2004 men har därefter 
sjunkit. Man kan också konstatera att sedan år 2005 har smugglingen varit något större 
än resandeinförseln.  
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Diagram 7. Den totala starkölskonsumtionen under perioden 1996 och 2006, samt 
uppdelad efter anskaffningssätt.  
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I Diagram 8 visas starkölskonsumtionens fördelning på olika delmängder under 
perioden 2001 till 2006. Systembolagets andel låg år 2006, liksom även år 2001, kring 
50 procent, men var år 2004 nere på endast 41 procent. Detta sammanföll med att 
Systembolagsförsäljningen sjönk det året samtidigt som det resandeinförda ölet nådde 
sin topp. Restaurangförsäljningens andel av den totala ölkonsumtionen har minskat 
från 23 procent år 2001 till 19 procent år 2006. Det från utlandet införda ölet svarade 
år 2006 för 30 procent av totalkonsumtionen av öl, vilket är en ökning med tre 
procentenheter jämfört med år 2001. Här kan noteras att andelen resandeinfört öl 
minskat, medan det insmugglade ölets andel ökat; resandeinförselns andel har mellan 
år 2001och 2006 gått ner från 19 till 14 procent, medan andelen smugglat öl ökat från  
8 till 16 procent.  
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Diagram 8. Starkölskonsumtionens fördelning på olika delmängder mellan 2001 och 
2006. 
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Registrerad och oregistrerad alkohol 
Ett ökat resande och speciellt Sveriges inträde i EU, har inneburit att en allt större del 
av alkoholkonsumtionen kommit att härröra från andra (oregistrerade) källor än den 
inhemska försäljningen (registrerad alkoholkonsumtion). Hur den registrerade och den 
oregistrerade alkoholen har utvecklats under perioden 1990 och 2006 redovisas i 
Diagram 9 (Tabell C, Tabellbilagan). Som diagrammet visar har det skett en betydligt 
större förändring av den oregistrerade alkoholen jämfört med den registrerade 
alkoholen. Konsumtionen av den registrerade alkoholen har visserligen fluktuerat lite 
under perioden men var endast marginellt högre år 2006 jämfört med år 1990; 6,7 liter 
ren alkohol per individ 15 år och äldre mot 6,4 liter.  
Konsumtionen av oregistrerad alkohol ökade kraftigt mellan år 1990 och fram till år 
2004 då genomsnittskonsumtionen låg på 4 liter ren alkohol. Därefter har 
konsumtionen sjunkit med ca 1 liter men var ändå år 2006 mer än dubbelt så hög som 
år 1990 (3,0 mot 1,4 liter). I Diagram 10 förtydligas den totala alkoholkonsumtionens 
fördelning på registrerad respektive oregistrerad alkohol. År 1990 svarade den 
registrerade alkoholen för mer än 80 procent av den totala alkoholkonsumtionen i 
landet. Under efterföljande år fram till år 2004 minskade den registrerade 
konsumtionens andel med 20 procentenheter till 62 procent. Genom de två senaste 
årens utveckling med en relativt kraftig minskning av resandeinförseln parat med 
försäljningsökningar på Systembolaget har denna långvariga, neråtgående trend vänt 
och år 2006 uppgick andelen registrerad alkohol till 69 % av den totala 
alkoholkonsumtionen.  
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Diagram 9. Utvecklingen av den registrerade och den oregistrerade 
alkoholkonsumtionen under perioden 1990 – 2006. Liter alkohol (100%) per individ 
15 år och äldre. (Observera att det inte är lika antal år mellan datapunkterna) 
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Diagram 10. Utvecklingen av andelen registrerad respektive oregistrerad alkohol 
under perioden 1990 – 2006. 
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Ovan redovisades utvecklingen av oregistrerad alkohol totalt sett. I Diagram 11 
(Tabell D, Tabellbilagan) redovisas utvecklingen mellan åren 1996 och 2006 för olika 
typer av oregistrerad alkohol, såsom resandeinförsel, smuggling, införsel via Internet 
samt hemtillverkning. Utifrån diagrammet framkommer att utlandsinförd alkohol ökat 
kraftigt under perioden även om det för resandeinförseln och smugglingen noterats 
minskningar under de senaste en till två åren. Införsel via Internet, för vilken det finns 
skattningar från år 2004, är i jämförelse med övriga delmängder relativt liten men har 
ändå fördubblats sedan 2004. För hemtillverkningen är trenden den motsatta. Denna 
har minskat från ca 0,7 liter alkohol per vuxen svensk år 1996 till drygt 0,2 liter tio år 
senare.  
 
Diagram 11. Utvecklingen av den oregistrerade alkoholen under perioden 1996 - 
2006. Resandeinförsel, smuggling, hembränning samt Internethandel med alkohol.  
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Den totala alkoholkonsumtionen under perioden 2001 – 2006 fördelad på dryck och 
anskaffningssätt 
I Tabell 4 presenteras alkoholkonsumtionen under perioden 2001-2006 utifrån typ av 
dryck och på vilket sätt dryckerna anskaffades, d.v.s. om de var köpta på Systembola-
get, konsumerade på restauranger, införda i landet i samband med resor, insmugglade 
eller hemtillverkade (rangordnsat efter 2006 års data). Procenttalen anger dryckens och 
anskaffningssättets andel av den totala alkoholkonsumtionen mätt i ren alkohol. 
En uppdelning enligt ovan visar att försäljning av vin på Systembolaget ligger i topp 
av tabellen. Av all alkohol som konsumerades under 2006 svarade vin inköpt på 
Systembolaget för 28 procent. På en andraplats i tabellen kommer starköl från 
Systembolaget med 15 procent av den totala alkoholkonsumtionen. Sprit från 
Systembolaget svarar för 10 procent av all konsumerad alkohol och den 
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resandeinförda spriten för 9 procent. Längst ner i tabellen återfinns bland annat 
konsumtionen av insmugglat vin och restaurangförsäljningen av folköl, som uppgår till 
en procent eller mindre av den totala alkoholkonsumtionen.  
 

Tabell 4. Den totala alkoholkonsumtionen under perioden 2001 till 2006 fördelad på 
dryck och anskaffningssätt. Tabellen är rangordnad utifrån år 2006. 
Typ av dryck och 
anskaffningssätt 

Andel av den totala alkoholkonsumtionen 
                                         (i ren alkohol) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Förändring i 
antal 

procentenheter 
2001-2006 

        
        
Vin, Systembolaget 24  25  25  24  26  28  + 4 
Starköl, Systembolaget 13  13  13  12  13  15  + 2 
Sprit, Systembolaget 13  12  11  9  9  10   - 3 
Sprit, resandeinförsel 7  7  9  12  10  9  + 2 
Folköl, 
livsmedelsbutiker 

10  8  8  6  6  7   - 3 

Vin, resandeinförsel 7  7  7  8  7  6  - 1 
Starköl, restauranger 6  6  6  6  6  6     0 
Starköl, smugglat 2  3  4  5  5  5  + 3 
Starköl, resandeinförsel 5  5  5  6  5  4  - 1 
Sprit, smugglad 2  3  2  2  4  4  + 2 
Vin, restauranger 3  3  3  3  2  3     0 
Vin, hemtillverkat 2  3  2  2  2      1  - 1 
Sprit, hembränd 3  2  1  2  1  1   - 2 
Sprit, restauranger 2  2  2  1  1  1   - 1 
Vin, smugglat 0  0  1  1  1  1  + 1 
Starköl, hemtillverkat 0  0  0  0   0  0     0 
Folköl, restauranger 0  0  0  0  0  0     0 

Summa  100  100  100  100  100  100   

Källor: SoRAD, Systembolaget, Statens folkhälsoinstitut. P.g.a. avrundning är summan av delmäng-
derna inte alltid densamma som totalsumman. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att under de nära tio år som följt efter den svenska 
anslutningen till EU har den totala alkoholkonsumtionen ökat kontinuerligt för att år 
2004 nå sin topp på 10,5 liter ren alkohol per vuxen svensk. Därefter har 
alkoholkonsumtionen minskat under två år i rad för att år 2006 skattas till 9,7 liter.  
Nedgången beror framförallt på en minskad resandeinförsel.  
 
Fortfarande är dock konsumtionen mycket hög med svenska mått mätt, med en 
genomsnittlig konsumtion som är ca 2 liter högre jämfört med tiden kring det svenska 
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EU-inträdet. Den relativt kraftiga nedgången i resandeinförseln som inträffat under 
åren 2005 och 2006, i kombination med försäljningsökningar på Systembolaget, har 
också inneburit att den registrerade alkoholens andel av totalkonsumtionen ökat. 
 
 
Regionala analyser av den totala alkoholkonsumtionen under perioden 2001 – 2006  
I Tabell 5a-c nedan redovisas skattningar av den totala alkoholkonsumtionen under 
åren 2001 t.o.m. 2006 i sju olika regioner i Sverige. Den totala alkoholkonsumtionen i 
respektive region redovisas utifrån försäljningen på Systembolaget, på restauranger, i 
livsmedelsbutiker (folköl), resandeinförsel, smuggling samt hemtillverkning. 
Redovisningen kan därmed ge en indikation på om den generella trenden på riksnivå 
är lokaliserad till speciella regioner och/eller speciella delmängder.  
 
Det skall framhållas att nedbrytningen av resultaten som här görs på regional nivå och 
på olika delmängder, innebär att det finns ett relativt stort osäkerhetsintervall kring de 
enskilda estimat som baseras på urvalsundersökningar av den vuxna befolkningen, 
d v s resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning. Man bör av den anledningen 
undvika att dra alltför långtgående slutsatser avseende förändringar som framkommer 
för dessa delmängder mellan enskilda år i någon viss region, utan mer försöka se till 
övergripande mönster och tendenser i olika landsdelar under hela den studerade 
tidsperioden.   
 
I analysen har Sverige delats in i följande sju regioner: 
 

1. Skåne 
2. Blekinge/Kronoberg/Halland 
3. Västra Götalands län 
4. Övriga län i Götaland (Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland) 
5. Stockholms län 
6. Övriga län i Svealand (Uppsala, Södermanland, Värmland, Örebro, 

Västmanland, Dalarna) 
7. Norrland (Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten) 

 
Som framgår av tabellen ökade den totala alkoholkonsumtionen i Sverige från 9,1 till 
10,5 liter ren alkohol mellan åren 2001 och 2004, för att därefter sjunka till 9,7 liter år 
2006. För samtliga sju regioner kan konstateras att den totala alkoholkonsumtionen i 
stort sett följer detta mönster av uppgångar fram till år 2003/2004 och därefter en 
minskad eller i något fall utplanad alkoholkonsumtion. Vissa regionala skillnader 
framträder dock. 
 
Om vi koncentrerar oss på den nedgång i alkoholkonsumtionen som skett sedan år 
2004 är nedgången störst, såväl i liter som procentuellt, i södra Sverige. Framförallt 
tycks konsumtionen ha minskat i Skåne och i Blekinge/Kronoberg/Halland. 
Tillsammans med Stockholms län låg dessa två regioner i täten vad gäller 
alkoholkonsumtionen under år 2003 och 2004, men omkring eller t.o.m. under 
riksgenomsnittet år 2006. Även i övriga regioner i Götaland och i Stockholmsområdet 
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har den totala alkoholkonsumtionen gått ned, om än i mindre omfattning. I Svealand 
(med undantag för Stockholms län) och i Norrland har den totala konsumtionen varit 
oförändrad eller endast sjunkigt marginellt sedan år 2004. 
 
De senaste årens nedgång i den totala alkoholkonsumtionen är således främst 
koncentrerad till de sydligaste regionerna i landet. Den minskade totalkonsumtionen 
beror nästan uteslutande på en minskad införsel av alkohol från utlandet, både vad 
gäller den legala (resandeinförsel) och den illegala införseln (smuggling).  Enligt våra 
data har införseln i volymer räknat minskat mest i Skåne och i 
Blekinge/Halland/Kronoberg sedan 2004.  
 
Man kan också notera att efter 2004 har Systembolagsförsäljningen ökat i samtliga sju 
regioner, och att Systembolagets marknadsandel likaså ökat i hela landet, men relativt 
sett mer i södra Sverige. År 2004 svarade exempelvis försäljningen på Systembolaget 
för 28 procent av den totala alkoholkonsumtionen i Skåne medan andelen i Norrland 
uppgick till 62 procent. Motsvarande andelar år 2006 var 36 respektive 64 procent.  
 
Av tabellen framkommer vidare att skillnaden mellan olika landsdelar i konsumerade 
mängder tenderat att minska under den studerade perioden. Detta framkommer då 
indexvärdena vid periodens början jämförs med indexvärdena vid periodens slut. 
Indexvärdena anger den totala alkoholkonsumtionen i en viss region i förhållande till 
alkoholkonsumtionen i riket ett visst år. År 2001 uppgick det högsta indexvärdet till 
124 (Stockholms län) och det lägsta till 80 (Norrland). Den genomsnittliga 
alkoholkonsumtionen var således 24 procent högre i Stockholm jämfört med landet 
som helhet, medan den i Norrland låg 20 procent lägre än riksgenomsnittet. Även år 
2006 konsumerades störst mängder alkohol bland invånarna i Stockholms län och lägst 
bland personer bosatta i Norrland, men skillnaden mellan dessa delar av landet har 
minskat påtagligt. Detta indikeras av att indexvärdet för dessa regioner uppgick till 
108 respektive 92. 
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Tabell 5a. Skattning av den totala alkoholkonsumtionen i sju regioner uppdelat på 
anskaffningssätt år 2001 – 2006. 
       
Region 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
       
Skåne       
Systembolaget 3,1 3,3 3,2 3,0 3,1 3,3 
Restauranger 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 
Livsmedelbutiker 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 
Resandeinförsel 4,1 4,8 4,9 5,2 5,4 3,6 
Smuggling 0,7 1,0 1,3 0,8 1,2 0,8 
Hemtillverkning 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 
Totalt 9,9 11,2 11,4 10,9 11,1 9,0 
Index: hela landet=100 109 113 111 104 110 93 
       
Blekinge/Kronoberg/Halland       
Systembolaget 3,4 3,8 3,9 3,6 3,7 3,9 
Restauranger 0,7 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 
Livsmedelbutiker 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 
Resandeinförsel 2,6 2,5 3,4 5,9 3,7 3,4 
Smuggling 0,5 1,0 0,9 0,9 1,3 0,7 
Hemtillverkning 0,2 0,4 0,3 0,1 0,5 0,4 
Totalt 8,1 9,1 9,8 11,8 10,6 9,8 
Index: hela landet=100 89 92 95 113 105 102 
       
Västra Götaland       
Systembolaget 4,3 4,9 5,0 4,6 4,7 4,9 
Restauranger 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 
Livsmedelbutiker 0,8 0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 
Resandeinförsel 2,2 2,2 2,6 3,3 2,5 2,0 
Smuggling 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2 
Hemtillverkning 0,5 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 
Totalt 9,6 10,6 10,8 10,9 10,0 10,2 
Index: hela landet=100 106 107 105 105 99 105 
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Tabell 5 b. Skattning av den totala alkoholkonsumtionen i sju regioner uppdelat på 
anskaffningssätt år 2001 – 2006. 
       
Region 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
       
Övriga län i 
Götaland 

      

Systembolaget 4,0 4,3 4,4 4,1 4,2 4,4 
Restauranger 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 
Livsmedelbutiker 1,1 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6 
Resandeinförsel 1,3 1,9 1,9 2,2 1,9 1,8 
Smuggling 0,8 0,7 1,1 1,5 1,0 1,0 
Hemtillverkning 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 
Totalt 8,5 9,1 9,8 9,7 8,9 8,7 
Index: hela 
landet=100 

94 93 95 92 88 90 

       
Stockholms län       
Systembolaget 6,0 6,3 6,3 6,1 6,1 6,2 
Restauranger 2,3 2,0 1,9 1,7 1,6 1,6 
Livsmedelbutiker 1,0 1,1 0,9 0,8 0,8 0,6 
Resandeinförsel 1,4 1,4 2,1 1,6 1,6 1,2 
Smuggling 0,1 0,2 0,2 0,7 0,8 0,6 
Hemtillverkning 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 
Totalt  11,3  11,2  11,9 11,2 11,1 10,5 
Index: hela 
landet=100 

124 114 115 107 110 108 

       
Övriga län i 
Svealand 

      

Systembolaget 4,8 5,3 5,5 5,1 5,1 5,4 
Restauranger 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 
Livsmedelbutiker 1,1 0,8 0,9 0,7 0,7 0,6 
Resandeinförsel 1,0 0,9 1,1 2,1 1,5 1,5 
Smuggling 0,2 0,4 0,4 1,0 1,3 1,3 
Hemtillverkning 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,2 
Totalt 8,3 8,8 9,1 10,1 9,8 9,8 
Index: hela 
landet=100 

91 89 88 96 97 101 
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Tabell 5c. Skattning av den totala alkoholkonsumtionen i sju regioner uppdelat på 
anskaffningssätt år 2001 – 2006. 
       
Region 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
       
Norrland       
Systembolaget 4,8 5,3 5,6 5,5 5,5 5,7 
Restauranger 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 
Livsmedelbutiker 0,6 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 
Resandeinförsel 0,5 0,4 0,9 1,0 0,7 0,8 
Smuggling 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 0,5 
Hemtillverkning 0,5 0,8 0,3 0,7 0,3 0,5 
Totalt  7,2  8,1 8,4 8,9 8,5 8,9 
Index: hela 
landet=100 

80 82 82 85 84 92 

       
Riket       
Systembolaget 4,6 5,0 5,1 4,8 4,9 5,1 
Restauranger 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 
Livsmedelbutiker 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 
Resandeinförsel 1,8 1,9 2,3 2,7 2,3 1,9 
Smuggling 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 0,9 
Hemtillverkning 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 
Totalt 9,1 9,9  10,2 10,5 10,1 9,7 
Index: hela 
landet=100 

100 100 100 100 100 100 
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1.3 Resandeinförsel och införsel av alkohol via Internet 

Som redovisats tidigare i denna rapport är en av de större förändringar som skett inom 
alkoholområdet under den senaste 10-årsperioden att införseln av alkohol från utlandet 
ökat. Detta gäller såväl den legalt införda alkoholen, benämnd resandeinförsel, som 
den illegalt införda och i kommersiellt syfte vidareförsålda alkoholen, d v s smuggling.  
Bakgrunden till detta är de successivt slopade begränsningar för hur mycket alkohol en 
resenär får föra med sig in i Sverige från annat EU-land. Åren närmast efter EU-
anslutningen hade Sverige ett undantag från EU:s bestämmelser för hur mycket alko-
holdrycker resenärer fick föra in i landet utan att någon svensk alkoholskatt behövde 
betalas. Från och med år 2000 höjdes dock kvoterna successivt, se Tabell 6, för att den 
1:a januari 2004 höjas till de nivåer som gäller allmänt inom EU-området. Dessa nu 
gällande nivåer är dock enbart indikativa, vilket innebär att det är tillåtet att föra in 
mängder över dessa nivåer om man kan göra gällande att alkoholen är för personligt 
bruk.  
 

Tabell 6. Införselkvoter. Uppgifterna avser antal liter per resenär över 20 år vid 
inresor till Sverige från andra EU-länder.  

Tidsperiod Sprit Starkvin Vin Öl 

1/1 1995-        1 sprit eller 3 starkvin  5 15 
1/7 2000- 1 3 20 24 
1/1 2001- 1 6 26 32 
1/1 2002- 2 6 26 32 
1/1 2003- 5 6 52 64 
1/1 2004- (EU-kvot) 10 20 90 110 

Källor: Rådets direktiv 2000/44/EG, Finansdepartementet och Tullverkets hemsida. 

 
I följande avsnitt kommer mer detaljerade analyser av resandeinförselns utveckling 
under den senaste 10-årsperioden att redovisas.  Inledningsvis ges en deskriptiv 
redovisning av hur resandeinförseln utvecklats, totalt och för de olika alkoholslagen. 
Dessutom redogörs för resandeinförselns utveckling utifrån ett regionalt perspektiv. 
Slutligen redovisas resultaten från en analys av karaktäristiken hos dem som för in 
alkohol från utlandet.  
 
 
Resandeinförseln under perioden 1996 till 2006   
I Diagram 12 (Tabell E, Tabellbilagan) redovisas hur dels den totala resandeinförseln 
(sprit, vin och starköl sammanslaget), dels resandeinförseln för olika alkoholslag har 
utvecklats sedan mitten av nittiotalet och fram till och med år 2006. Mellan år 1996 
och 2004 ökade den totala resandeinförseln från 1,1 liter ren alkohol per person 15 år 
och äldre till 2,7 liter, vilket motsvarar en ökning med närmare 150 procent. Som 
framgår av grafen har dock ökningen inte skett jämnt under perioden, utan mer 
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språngvis. Mellan åren 1996 och 1998 ökade resandeinförseln kraftigt för att därefter 
öka i en betydligt långsammare takt fram år 2002. Mellan 2002 och 2004 skedde så 
åter en kraftig ökning av den totala resandeinförseln. Från att år 2002 ha uppgått till 
1,9 liter ren alkohol per individ 15 år och äldre ökade resandeinförseln till 2,7 liter år 
2004, en ökning med ca 45 procent. Detta ska givetvis ses mot bakgrund av de 
kvotförändringar som trädde i kraft vid denna tid; den 1:a januari 2003 höjdes 
införselkvoterna till kring det dubbla (från 2 till 5 liter för sprit, från 26 till 52 liter för 
vin respektive från 32 till 64 liter för öl), och den 1:a januari 2004 höjdes kvoterna 
ytterligare till de gängse inom EU-området; 10 liter sprit, 90 liter vin, 110 liter öl. 
 
Under de två senaste åren, d v s mellan 2004 och 2006, har resandeinförseln kraftigt 
minskat och var år 2006 tillbaka på 2002 års nivå, d.v.s. 1,9 liter ren alkohol. Den 
procentuella nedgången mellan dessa två år uppgår till 31 procent. Resandeinförseln är 
nu således tillbaka på de nivåer som rådde vid tiden före avskaffandet av 
införselkvoterna. 
 
Som grafen visar är den kraftiga uppgång som skedde för resandeinförseln mellan åren 
2002 och 2004 framförallt hänförbar till en ökad införsel av sprit. Mellan dessa år nära 
nog fördubblades införseln av sprit medan införseln av vin och starköl ökade betydligt 
mindre. År 2001 och 2002 var införseln av sprit och vin, mätt i ren alkohol, lika stor, 
men år 2006 var införseln av sprit nära dubbelt så stor som införseln av vin. Förutom 
ovan nämnda kvothöjningar under dessa år, som berörde samtliga alkoholslag,  
sänktes skatten på sprit i Danmark den 1:a oktober 2003, vilket kan vara  
en förklaring bakom den relativt sett större ökningen av spritinförseln.  
 
Diagram 12. Utvecklingen av den totala resandeinförseln i Sverige under perioden 
1996 – 2006 samt resandeinförseln av olika alkoholslag. 
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I Diagram 13 redovisas hur den totala resandeinförseln fördelar sig på sprit, vin och 
starköl. Här framkommer tydligt den förskjutning som blir följden av att införseln av 
sprit under de senaste åren ökat mer än införseln av vin och öl, d v s att sprit kommit 
att utgöra en allt större del av den införda alkoholen. År 2001 svarade sprit för 38 % av 
införseln, vin för 36 % och öl för 27 %. År 2006 utgjordes nära hälften av all 
resandeinförsel av sprit (49 %), medan vin- och ölinförseln utgjorde 29 respektive 22 
procent. 
 
Diagram 13. Resandeinförselns fördelning på sprit, vin och starköl under perioden 
2001 – 2006. 
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Som redovisats ovan har den totala resandeinförseln minskat kraftigt mellan 2004 och 
2006. Huruvida detta kan föras tillbaka på ett minskat resande i allmänhet eller om det 
beror på att färre personer tar med sig alkohol in i landet alternativt tar in mindre 
mängder har därför studerats, se Tabell 7. 
 
Om man ser till andelen personer som uppger sig ha rest utomlands under den senaste 
30-dagarsperioden har denna legat ganska konstant kring 17-18 % under åren 2001 
t.o.m. 2006. Resandefrekvensen i form av genomsnittligt antal resor under den senaste 
30-dagarsperioden har också legat ganska stabilt även om en något högre siffra 
framkommer för åren 2003 och 2004 än för åren därefter. 
 
Resandet tycks alltså inte ha förändrats i någon nämnvärd utsträckning. Däremot 
förefaller intresset för att ta med alkohol från utlandsresor ha minskat. Färre personer 
tar med alkohol från utlandsresor och de som tar in alkohol tar in mindre mängder nu 
jämfört med år 2004 då resandeinförseln var som högst. Av dem som varit utomlands 
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under den senaste 30-dagarsperioden har andelen som tagit med alkohol vid senaste 
inresan minskat med 6 procentenheter under de två senaste åren, från 63 % år 2004 till 
57 % år 2006. Likaså har införselmängderna minskat; de som år 2004 tog in alkohol 
tog i genomsnitt in 2,2 liter ren alkohol vid den senaste inresan till medan motsvarande 
siffra år 2006 uppgick till 1,4 liter. Uttryckt i antal burkar (50 centiliters) starköl 
innebär dessa siffror drygt 80 burkar starköl år 2004 och drygt 50 burkar år 2006. 
 
 
Tabell 7. Olika aspekter av resandet och införseln av alkohol under perioden 2001 till 
2006. 
       
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
       
       
Skattning av den totala 
resandeinförseln 

1,8 1,9 2,3 2,7 2,3 1,9 

       
       
Andel som rest utomlands under de 
senaste 30 dagarna 

17 16 17 18 17 17 

       
Genomsnittligt antal resor 
utomlands under de senaste 30 
dagarna (beräknat på antalet 
personer som varit utomlands 
senaste 30 dagarna) 

1,5 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 

       
Andel som tagit med alkohol vid 
den senaste resan bland dem som 
varit utomlands under de senaste 
30 dagarna 

63 62 63 63 61 57 

       
Genomsnittlig införselmängd (liter 
100% alkohol) vid den senaste 
inresan bland dem som varit 
utomlands de senaste 30 dagarna 

0,8 0,9 0,9 1,4 0,9 0,8 

       
Genomsnittlig införselmängd (liter 
100% alkohol) bland dem som 
tagit in alkohol vid senaste inresan 

1,2 1,4 1,5 2,2 1,5 1,4 
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Utvecklingen av resandeinförseln under perioden 2002 – 2006 i olika regioner 
Vi har hittills redovisat resandeinförselns utveckling för landet som helhet. Eftersom 
resandeinförseln till stor del är geografiskt betingad är det inte säkert att utvecklingen 
ser likadan ut i olika delar av landet. I detta avsnitt kompletteras därför redovisningen 
av den generella utvecklingen av resandeinförseln med en beskrivning av utvecklingen 
utifrån ett regionalt perspektiv. För att undvika alltför stor osäkerhet i skattningarna 
har en tämligen grov indelning av landet gjorts enligt följande; södra Sverige, 
mellersta Sverige samt norra Sverige. Regionerna består av följande län; 
 
Södra Sverige; Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Västra Götalands 
län 
Mellersta Sverige; Kalmar, Gotland, Östergötland, Södermanland, Örebro och 
Stockholms län 
Norra Sverige; Uppsala, Västmanland, Dalarna, Värmland, Gävleborg, 
Västernorrland, Jämtland, Västerbotten samt Norrbottens län 
 
Den totala resandeinförseln i södra, mellersta och norra Sverige 
I Diagram 14 visas hur den totala resandeinförseln utvecklats under åren 2002 – 2006 
i södra, mellersta respektive norra Sverige. Som grafen visar har resandeinförseln 
under hela perioden varit högst i södra Sverige, näst högst i mellersta Sverige och lägst 
i norra Sverige. Även om det generella mönstret är likartat i de olika regionerna, kan 
dock vissa skillnader noteras. Den ökade införseln mellan 2002 och 2004 är mest 
markant i södra landet och även nedgången därefter är betydligt större i södra Sverige 
jämfört med övriga landet. Mellan 2002 och 2004 ökade införseln i denna region med 
över 1 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre; från 3 till strax över 4 liter. 
Nedgången i södra Sverige har därefter varit än större och låg år 2006 under 3 liter 
alkohol, vilket är lägre än införseln år 2002. I mellersta Sverige har såväl uppgången 
mellan åren 2002 och 2004 som den efterföljande nedgången varit mindre dramatisk 
och nivån på införseln 2006 låg på samma nivå som 2002.  I norra Sverige ökade 
resandeinförseln ganska kraftigt mellan 2002 och 2004 medan nedgången under de 
senaste två åren varit ganska liten. Norra Sverige är den enda av de tre regionerna där 
resandeinförseln låg högre år 2006 än 2002.  
Sammantaget har alltså den geografiska spridningen i införseln minskat sedan 2002. 
År 2006  låg visserligen södra delen av landet betydligt högre vad gäller införsel men 
skillnaden gentemot mellersta och norra Sverige är mindre jämfört med 2002.  
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Diagram 14. Den totala resandeinförselns utveckling i olika regioner under år 2002 – 
2006. 
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Sprit 
Diagram 15 återger hur införseln av sprit utvecklats i södra, mellersta och norra 
Sverige. Mönstret är detsamma i hela landet, d v s en ökning i införseln mellan 2002 
och 2004 och därefter en minskning till år 2006. När regionerna jämförs kan dock 
konstateras att svängningarna varit kraftigast i södra Sverige. I samtliga regioner är 
dock införseln högre år 2006 jämfört med år 2002.  
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Diagram 15. Resandeinförseln av sprit i olika regioner under år 2002 – 2006. 
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Vin 
Vad beträffar införseln av vin noteras ett delvis avvikande mönster i södra Sverige 
jämfört med resten av landet, se Diagram 16. I södra Sverige har införseln av vin 
sjunkit markant sedan 2004; från att ha legat på 1,4 liter (100 %) per person 15 år och 
äldre till drygt 0,8 liter. I mellersta Sverige har däremot införseln legat på en ganska 
jämn nivå under hela perioden även om en viss nedgång kan skönjas. För norra 
Sveriges del har utvecklingen, sett över hela perioden, inneburit en ökning av 
vininförseln. Sammantaget innebär detta att de regionala skillnaderna i vininförsel har 
minskat under perioden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 38



 

Diagram 16. Resandeinförseln av vin i olika regioner under år 2002 – 2006. 
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Öl 
För ölets del framkommer ett liknande mönster som för det resandeinförda vinet 
(Diagram 17), d v s uppgången mellan 2002 och 2004 och den därpå följande 
nedgången har varit mer markerad i södra Sverige. År 2002 uppgick resandeinförseln 
av öl i södra Sverige till 0,9 liter ren alkohol per individ 15 år och äldre. År 2006 hade 
införseln av öl i denna region minskat till 0,7 liter. I mellersta Sverige skedde en 
uppgång av det resandeinförda ölet mellan 2002 och 2003 men därefter har införseln 
minskat varje år och år 2006 var införseln av öl t.o.m. något lägre jämfört med 2002; 
0,3 liter mot 0,2 liter. I norra delen av landet uppgick införseln av öl år 2002 till 0,1 
liter och har därefter årligen, bortsett från perioden 2004 – 2005, ökat till att 2006 
uppgå till 0,3 liter.  
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Diagram 17. Resandeinförseln av öl i olika regioner under år 2002 – 2006. 
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Resandeinförselns ursprung 
I Tabell 8 visas resandeinförselns ursprung under perioden 2003 - 2006. Av tabellen 
framgår att under samtliga fyra år är Tyskland det enskilda land som svarar för störst 
andel av all resandeinförd alkohol. Sedan 2004 har Tyskland svarat för drygt 40 
procent av den införda alkoholen. Danmark har under perioden svarat för drygt 20 
procent av all införsel. Sammantaget stod båda dessa EU-länder således för drygt 60 
procent av den totala resandeinförseln år 2006, mätt i 100 procent alkohol.  
Om man ser till de enskilda dryckesslagen framkommer vissa skillnader vad gäller 
införselns ursprung. Införseln av sprit är i lägre utsträckning koncentrerad till Tyskland 
och Danmark än vad gäller vin och öl. Knappt hälften av all införd sprit kom år 2006 
från Tyskland och Danmark mot ca 75 procent av det resandeinförda vinet och ölet. 
Beträffande starkölet har Tyskland, sett till hela perioden, ökat sin andel av all införd 
öl under perioden 2003-2006, medan andelen från Danmark minskat. År 2003 kom 42 
procent av den införda ölen från Tyskland för att år 2006 uppgå till 51 procent. 
Motsvarande andelar för Danmark var 33 respektive 26 procent. Införseln av vin har 
varit ganska oförändrad under perioden. År 2006 kom 49 procent av den totala 
vininförseln från Tyskland och 26 procent från Danmark. Värt att notera är att andelen 
sprit som kommer från länder utanför EU har minskat kraftigt, från 22 till 14 procent 
mellan 2003 och 2006. Förklaringen är att de tre baltiska staterna och Polen återfanns i 
denna kategori år 2003, men däremot inte år 2006 eftersom länderna blev medlemmar 
i den europeiska unionen i maj 2004. Som framkommer i Tabell 8 svarade dessa fyra 
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länder för 8 procent av den totala spritinförseln till Sverige år 2006, vilket motsvarar 
den observerade minskningen i kategorin ’utanför EU’. 
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Tabell 8 Resandeinförselns ursprung: vilka länder som den resandeinförda alkoholen köptes i under 2003, 2004, 2005 samt 2006. 
                 
 Ren alkohol Sprit Vin Starköl 
                 
 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 
                 
Danmark 24 22 22 21 15 19 17 15 28 24 27 26 33 25 25 26 
Tyskland 38 43 42 41 29 34 32 31 46 49 46 49 42 52 55 51 
Finland 7 6 6 6 7 7 8 8 4 5 3 3 8 6 8 6 
Övriga EU* 18 17 20 23 27 22 29 32 15 14 16 16 8 10 10 14 
Utanför EU* 13 12 9 9 22 18 14 14 7 8 8 5 9 7 2 3 
                 
Totalt 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 
                 
* Eftersom nya medlemsländer tillkommit i EU under perioden är kategorierna inte identiska vad gäller de länder som ingår. 
 
 
 



Eftersom det kan vara intressant att särskilja införseln från de baltiska länderna och 
Polen redovisas en lite mer detaljerad bild av resandeinförselns ursprung i Tabell 9. 
Tabellen visar att dessa fyra länder tillsammans ökade sin andel av den totala 
resandeinförseln mellan 2005 och 2006 från 3 till 6 procent. Detta beror främst på 
ökad införsel av öl vars andel steg från 2 till 7 procent men även på ökad spritinförsel, 
som gick upp från 6 till 8 procent. Alkoholinförseln från dessa länder har således inte 
oväntat blivit mer förekommande, och numera köper svenskarna lika mycket alkohol i 
dessa länder som på Finlandsfärjorna. 
 
 
Tabell 9. Resandeinförselns ursprung under åren 2005 och 2006. Procent (%). 
 
         
 Ren alkohol Sprit Vin Starköl 
         
 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
         
Danmark 22 21 17 15 27 26 25 26 
Tyskland 42 41 32 31 46 49 55 51 
Finland 6 6 8 8 3 3 8 6 
Estland/Lettland/Litauen 2 4 4 5 1 1 1 4 
Polen 1 2 2 3 1 1 1 3 
Övriga EU 17 17 23 25 14 14 8 7 
Utanför EU 9 9 14 14 8 5 2 3 
         
Summa: 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Alkoholinförsel via Internet 
Sedan några år tillbaka mäts, inom ramen för Monitorundersökningen, förutom den 
vanliga resandeinförseln även införseln av alkohol via Internet. Vi har i en tidigare 
kartläggning redovisat utvecklingen av Internetinförseln under perioden april 2004 till 
och med år 2005 (Boman, m.fl., 2005), och i denna rapport uppdateras utvecklingen 
med ytterligare ett år, det vill säga fram till och med december 2006. 
  
I Diagram 18 visas en skattning av andelen i befolkningen 16-80 år som har beställt 
alkohol via Internet under de senaste 12 månaderna. Månadsmätningarna har här 
slagits ihop kvartalsvis och sträcker sig från 2:a kvartalet 2004 till och med 4:e 
kvartalet 2006.  
 
Andelsskattningarna har varierat under perioden mellan 0,3 och 0,9 procent, vilket 
motsvarar ca 20 000 – 60 000 personer i åldern 16-80 år. I figuren kan skönjas något 
av ett tudelat mönster, med en brytpunkt under hösten 2005. Dessförinnan låg andelen 
Internetbeställare på nivåer kring 0,4 – 0,6 procent av den vuxna befolkningen. Från 
och med kvartal 3 år 2005 är det fler som säger sig ha beställt alkohol via Internet 
under den senaste 12-månadersperioden; ca 0,7 – 0,9 procent av den vuxna 
befolkningen uppger under denna senare del av perioden Internetbeställningar av 
alkohol.  
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Diagram 18. Andelen personer i åldern 16-80 år som uppger att de har beställt alkohol 
via Internet under den senaste 12-månadersperioden, april 2004 t.o.m. december 2006. 
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Man kan således konstatera att det visserligen blivit vanligare att ha beställt alkohol 
via Internet, om man ser till hela den studerade perioden, men att det sedan hösten 
2005 ändå varit en relativt stabil andel av befolkningen som uppger 
Internetbeställningar. Hur ser då utvecklingen ut beträffande de införda volymerna av 
Internetalkohol under denna tid? 
 
I Diagram 19 redovisas skattningar av den genomsnittliga införseln via Internet per 
kvartal i befolkningen 16-80 år sedan slutet av år 2003 och fram till och med kvartal 4 
år 2006. Den genomsnittliga införseln avser liter alkohol (100 %) per person 16-80 år. 
Av diagrammet framgår att de beställda mängderna stadigt ökade från våren 2004 och 
fram till slutet av år 2005. Även om volymerna, sett i relation till annan alkohol som 
konsumeras i vårt land, är tämligen blygsamma, mer än fördubblades de beställda 
mängderna av alkohol via Internet under år 2004 och 2005. Under 2006 har emellertid 
denna uppåtgående trend i beställningsvolymerna brutits, och för det andra halvåret 
2006 syns snarast en neråtgående tendens i införseln.  
 
Om man på basis av dessa kvartalsskattningar redovisar helårsskattningar uppgick den 
genomsnittliga införseln av alkohol via Internet år 2004 till 0,02 liter ren alkohol per 
vuxen svensk i åldern 16-80 år. Åren 2005 samt 2006 uppgick skattningen till 0,04 
liter.  
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Diagram 19. Genomsnittlig införsel av alkohol via Internet per kvartal i befolkningen 
16-80 år under perioden april 2004 t.o.m. december 2006.  
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Sammanfattning 

 
Under 2006 noterades för andra året i rad en nedgång i den totala 
alkoholkonsumtionen. Den genomsnittliga konsumtionen per individ 15 år och äldre 
minskade från 10,1 liter ren alkohol år 2005 till 9,7 liter, vilket motsvarar en nedgång 
med 5 procent. Nedgångar noterades för samtliga alkoholslag, d.v.s. öl, vin och sprit.  
Nedgången i den totala alkoholkonsumtionen beror en minskad införsel av alkohol 
från utlandet. Framförallt minskade resandeinförseln, men våra skattningar visade 
även på en nedgång av smugglingen. De senaste årens trend med en allt mindre 
konsumtion av hemtillverkad alkohol fortsatte även under år 2006. 
Vad gäller den registrerade alkoholen, d v s den alkohol som säljs på Systembolag, 
restauranger och i livsmedelsbutiker, kan konstateras att försäljningen på 
Systembolaget ökade med 3 % medan försäljningen av starköl och folköl på restaurang 
och i livsmedelsbutiker minskade något under 2006. Sammantaget innebär dessa 
förändringar att den registrerade (statistikförda) alkoholens andel av den totala 
alkoholkonsumtionen ökade från 64 till 69 procent år 2006. Den oregistrerade delen 
minskade i motsvarande grad från 36 till 31 procent. Även om den registrerade 
konsumtionens andel av den totala alkoholkonsumtionen är ca tio procentenheter lägre 
än i början av 1990-talet har ändå de senaste två årens kraftiga nedgång av 
resandeinförseln inneburit att den registrerade konsumtionens andel idag ligger på 
samma nivå som år 2002, d v s innan införselkvoterna höjdes till EU-nivå. 
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Tabellbilaga 

 

 
Tabell A. Alkoholkonsumtionen i Sverige under perioden 1989-2006: totalt och per 
dryckesslag (i antal liter ren [100 %] alkohol per invånare 15 år och äldre). 

Typ av 
dryck 

1989 1990 1993 1995 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Sprit 3,0 2,9 2,9 2,7 2,7 2,5 2,3 2,5 2,6 2,6 2,8 2,6 2,5 
Vin 2,3 2,4 2,2 2,2 2,3 2,6 3,0 3,4 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 
Starköl 1,3 1,3 1,3 1,6 1,7 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9 3,1 3,0 2,9 
Folköl 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 

Totalt * 7,7 7,8 7,7 7,8 8,0 8,1 8,4 9,1 9,9 10,2 10,5 10,1 9,7 
Källor: Kühlhorn, et al. 2000; Kühlhorn 2001; Leifman & Trolldal 2002; Leifman 2003; Norström 
1997; Leifman & Gustafsson 2003; Gustafsson & Trolldal 2004. 
Den totala konsumtionen beräknas utifrån den registrerade alkoholkonsumtionen samt utifrån skatt-
ningar av oregistrerad konsumtion. 
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Tabell B. Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 och 2005 uppdelad på dryckesslag och anskaffningssätt, i liter 
ren alkohol per invånare 15 år och äldre.  

Dryckesslag och 
anskaffningssätt 

1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Sprit, totalt 2,7 (34%) 2,6  (32%) 2,3  (27%) 2,5 (27%) 2,6  (26%) 2,6  (25%) 2,8 (26%) 2,6 (26%) 2,5 (25%) 
Systembolaget 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 
Restauranger 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
Resandeinförsel 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 1,0 1,2 1,0 0,9 
Smugglad 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 
Hembränd 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 
Internet       0,0 0,0 0,0 

Vin, totalt 2,3  (29%) 2,7  (33%) 3,0  (36%) 3,3  (36%) 3,8  (38%) 3,9  (39%) 3,9 (37%) 3,8 (38%) 3,7 (38%) 
Systembolaget 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 2,6 2,5 2,6 2,7 
Restauranger 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 
Resandeinförsel 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 
Smugglat1 --- --- 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
Hemtillverkning 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 
Internet       0,0 0,0 0,0 

Starköl, totalt 1,7  (21%) 1,8  (22%) 2,1  (25%) 2,4  (26%) 2,7  (27%) 2,9  (29%) 3,1 (30%) 3,0 (29%) 2,9 (30%) 
Systembolaget 0,8 0,8 1,1 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 
Restauranger 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 
Resandeinförsel 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,4 
Smugglat1 --- --- 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,5 
Hemtillverkning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Internet       0,0 0,0 0,0 

Folköl, totalt 1,3  (16%) 1,2  (14%) 1,0  (12%) 0,9  (10%) 0,8  (8%) 0,8  (8%) 0,7  (7%) 0,7  (7%) 0,6  (7%) 

Total alkoholkonsumtion 8,0 (100%) 8,2 (101%) 8,4 (100%) 9,1  (99%) 9,9  (99%) 10,2  (101%) 10,5  (100%) 10,1  (100%) 9,7  (100%) 

Källor: 1996, 1998; KALK-studien (Kühlhorn et al. 2000). 2000: Beräkningar av den s.k. KAMEL-gruppen (se Leifman et al. 2000). 2001, 2002: Monitordata 
(se Leifman, H. & Gustafsson, N-K. 2003). Övriga källor: Systembolaget, Statens folkhälsoinstitut 
1 Frågor om smuggling av vin och starköl ställdes inte 1996 och 1998 men kvantiteterna var med all sannolikhet lägre än de som uppmätts i de efterföljande 
mätningarna.  
P g a avrundning är summan av delmängderna inte alltid densamma som totalsumman.



Tabell C. Den registrerade och oregistrerade alkoholkonsumtionen samt Systembolagets 
detaljhandel i ren alkohol per person 15 år och äldre under perioden 1990 till 2006. 

Olika delmängder 
alkohol 

1990 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Registrerad 
alkoholkonsumtion 

         

   Liter ren alkohol 6,4 6,0 6,2 6,5 6,9 6,9 6,5 6,5 6,7 
   Andel av 
totalkonsumtionen 

82 % 75 % 74 % 71 % 70 % 67 % 62 % 64 % 69 % 

Oregistrerad 
alkoholkonsumtion 

         

   Liter ren alkohol 1,4 2,0 2,2 2,6 3,0 3,3 4,0 3,6 3,0 
   Andel av 
totalkonsumtionen 

18 % 25 % 26 % 29 % 30 % 33 % 38 % 36 % 31 % 

Totalt 7,8 8,0 8,4 9,1 9,9 10,2 10,5 10,1 9,7 
          
          
Systembolagets 
detaljhandel 

         

   Liter ren alkohol 4,5 3,9 4,3 4,6 5,0 5,1 4,8 4,9 5,1 
   Andel av 
totalkonsumtionen 

58 % 48 % 51 % 50 % 50 % 50 % 45 % 48 % 52 % 

P.g.a. avrundning är summan av delmängderna inte alltid densamma som totalsumman 
 
 

 
Tabell D. Oregistrerad alkohol under perioden 1996-2006, i liter ren (100 %) alkohol per 
invånare.  

Delmängd 1996 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Resande-
införsel 

1,1 1,6 1,8 1,9 2,3 2,7 2,3 1,9 

Smuggling 0,2 0,2 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 0,9 
Hem-
tillverkning 

0,7 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 

Internet      0,02 0,04 0,04 
Källor: 1996, 1998; KALK-studien (Kühlhorn m fl.2000) 
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Tabell E.  Resandeinförsel av alkohol 1996-2006, i liter ren (100 %) alkohol per invånare3.  

Resande-
införsel 

19961 1998 2000 20012 20022 2003 2004 2005 2006 

Sprit 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 1,0 1,2 1,0 0,9 
Vin 0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 
Starköl 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,4 

Totalt 1,1 1,6 1,6 1,8 1,9 2,3 2,7 2,3 1,9 
1 KALK:s huvudmaterial insamlat under perioden mars 1996 - februari 1997.  
2 Monitordata. 
3 Alla i tabellen redovisade undersökningar, förutom KALK (1996) och Monitormätningarna (2001, 2002 och 
2003) genomfördes på våren respektive år, med en observationstid på 12 månader.  
Källa: 1993-98: KALK-rapporten (Kühlhorn et al., 2000). Källa: 2000: KAMEL-rapport (Leifman et al., 2000). 
Summan för varje alkoholsort och totalsumman har beräknats på basis av två decimaler. P.g.a. avrundning är 
summan av delmängderna inte alltid densamma som totalsumman.  
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2. Alkoholvanor och alkoholrelaterade problem i olika delar av 

befolkningen 
 

Klara Hradilova Selin 
 
Inom ramen för Monitorprojektet ställs, förutom frågor om olika anskaffningssätt när 
det gäller alkohol, även frågor om respondenternas självrapporterade 
alkoholkonsumtion under de senaste 30 dagarna. Utöver mängden av konsumerad 
alkohol frågas även om dryckesmönster i termer av frekvensen av intensiva 
konsumtionstillfällen (motsvarande en flaska vin per tillfälle eller mer) och under vissa 
månader har dessutom en del frågor ställts om huruvida respondenten har upplevt 
negativa konsekvenser i samband med sitt eget drickande.  
Fördelen med denna typ av data är möjligheten att följa konsumtionsutvecklingen över 
tid i olika befolkningsgrupper – en analys som inte är möjlig att genomföra på 
anskaffningsbasis. När det gäller dryckesmönster och ett flertal typer av 
alkoholrelaterade problem, är det i stort sett enbart självrapporterade uppgifter som 
finns att tillgå. Medan främst hälsorelaterade alkoholskador finns i olika register, t.ex. i 
dödsorsaksregistret, är problem av social karaktär svåra att studera på annat sätt än 
genom direkta frågor (Hradilova Selin m fl., 2004). 
 
Syftet med detta kapitel är således att beskriva sambandet mellan totalkonsumtionen 
och den självrapporterade konsumtionen, att analysera utvecklingen av den 
självrapporterade årskonsumtionen och intensivkonsumtion samt att beskriva 
utvecklingen av de rapporterade negativa konsekvenserna i samband med eget 
drickande.  
 
Resultaten kommer att redovisas separat för kvinnor och män och i de flesta 
analyserna även för fyra olika ålderskategorier samt för personer bosatta i olika delar 
av landet.  
 
Kapitlet inleds med en diskussion om fördelar och nackdelar med att använda sig av 
självrapporterade uppgifter i jämförelse med totalkonsumtionen, dvs konsumtionen 
mätt på anskaffningsplanet. Därefter följer en beskrivning av utvecklingen av den 
självrapporterade årskonsumtionen och det därpå följande avsnittet beskriver 
utvecklingen av intensivkonsumtion. Kapitlet avslutas med en analys av utvecklingen 
av negativa konsekvenser i samband med den egna alkoholkonsumtionen.  
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2.1 Självrapporterad konsumtionsvolym 

 
Några metodologiska överväganden 
I de månatliga mätningarna har respondenterna uppgett hur ofta de har druckit olika 
alkoholdrycker under de senaste 30 dagarna (frekvens) samt den genomsnittliga 
mängden vid dessa tillfällen (kvantitet). Genom att kombinera dessa uppgifter om 
frekvens och kvantitet och lägga ihop uppgifter för varje månad erhålls ett mått på de 
intervjuade personernas självuppskattade alkoholkonsumtion under ett år. Detta sätt att 
fråga är allmänt vedertaget och har använts i många studier, i Sverige liksom 
internationellt, som ett mått på en individs alkoholkonsumtion. Till skillnad från 
Monitorprojektet baserar sig de flesta av dessa andra studier på ett tvärsnittsurval som 
dragits under en del av året och referensperioden är då vanligen de senaste 12 
månaderna. Att istället fråga om de senaste 30 dagarna resulterar i en delvis 
annorlunda skattning. Den största skillnaden är att andelen ’icke-konsumenter’ blir 
högre när referensperioden är 30 dagar eftersom de som enbart dricker några gånger 
per år tenderar att hamna bland icke-konsumenterna. När det gäller konsumenterna kan 
svaren förstås spegla en månadskonsumtion som inte är typisk för respondenten, d.v.s. 
man kan under de senaste 30 dagarna ha druckit mer eller mindre än man brukar under 
en typisk månad. Man kan dock anta att skillnaderna jämnar ut sig på gruppnivå när 
det gäller olika konsumentkategorier. Kortare referensperiod tenderar dessutom att 
minska risken för minnesfel (Kühlhorn m fl., 2000) och det är troligen en förklaring 
till att 30-dagars estimat, trots en högre andel nollkonsumenter, visar på en totalt högre 
nivå än 12-månaders estimat. De skattningar som redovisas här är alltså inte direkt 
jämförbara med årliga skattningar av självrapporterad konsumtion som presenterats i 
många andra studier (t.ex. Hälsa på lika villkor. Resultat från den nationella 
folkhälsoenkäten 2006, FHI 2007). 
Som redan nämnts bygger de skattningar av den totala alkoholkonsumtion som 
redovisats i de föregående avsnitten inte på dessa självuppskattade uppgifter om 
konsumtionen av alkohol. Totalkonsumtionsuppgifterna bygger på en kombination av 
försäljningsstatistik och uppgifter om införsel, köp av smugglad alkohol och 
hemtillverkning som erhålls från de månatliga frågeundersökningarna. Den totala 
konsumtionen mäts således på anskaffningsplanet. Detta sätt att beräkna den totala 
alkoholkonsumtionen kan dock endast användas på befolkningsnivå, eftersom det inte 
finns uppgifter om hur försäljningen av alkohol fördelar sig mellan män och kvinnor, 
unga och äldre etc. Dessutom behöver den som köpt alkoholen inte nödvändigtvis vara 
samma person som den som faktiskt dricker den.  
 
Bägge sätt att beräkna alkoholkonsumtionen har sina för- och nackdelar. Till de 
främsta fördelarna med totalkonsumtionen hör att stora delar av mörkertalet täcks in 
och att utvecklingen av olika delmängder, både illegal och legala kan beskrivas. Den 
främsta nackdelen är, som nämnts, att det inte går att dela in konsumtionen på olika 
befolkningsgrupper. Det sistnämnda är å andra sidan en av de främsta fördelarna med 
de självskattade uppgifterna samt att det möjliggör studier av konsumtionsmönster. De 
självskattade uppgifterna har dessutom den fördelen att det är en beprövad och 
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internationellt använd metod och som sådan möjliggörs även jämförelser med andra 
länder.  
Förutom att problemkonsumenter är underrepresenterade i frågeundersökningar är en 
av nackdelarna med den självskattade konsumtionen att även de som nås och 
intervjuas tenderar att glömma eller medvetet underrapportera de konsumerade 
mängderna (Kühlhorn m. fl., 2000). Den självskattade konsumtionen uppgår vanligtvis 
till ca 30-40 procent av den beräknade totalkonsumtionen. Mycket talar dock för att 
underrapporteringen, relativt sett, är ungefär lika stor från år till år.  
 
 
Sambandet mellan totalkonsumtion och självrapporterad konsumtion 

Givet de skillnader som ovan beskrivs i de olika måtten är det intressant att studera i 
vilken utsträckning de samvarierar över tid, både vad avser årliga och månatliga 
förändringar.  
 
I Diagram 1a-b redovisas dels årliga och dels månatliga jämförelser mellan den 
självuppskattade alkoholkonsumtionen (kvantitets- och frekvensfrågor avseende 
konsumtionen de senaste 30 dagarna) och den totala alkoholkonsumtionen (en 
sammanräkning av registrerad och oregistrerad konsumtion på anskaffningsbasis) 
under åren 2002-2006. Frågor om konsumtion av cider och starkvin började ställas 
först fr.o.m. år 2003 och i figuren redovisas därför två olika kurvor – en för estimat 
som inkluderar cider och starkvin (juli 2003 till december 2006) och en för det något 
lägre estimatet, utan cider och starkvin, för hela perioden. Syftet med jämförelsen är 
dels att validera dessa två estimat mot varandra och dels att kartlägga 
säsongsvariationen i konsumtionen. 
På årsbasis (Diagram 1a) visar inte jämförelsen på någon klar överensstämmelse 
mellan den självrapporterade och den totala konsumtionen, mätt på 
anskaffningsplanet. Under den studerade perioden steg den totala konsumtionen från 
9,9 liter ren alkohol år 2002 till 10,5 liter år 2004 - för att sedan sjunka till 9,7 liter det 
senaste året, 2006. Den självrapporterade konsumtionen följer inte samma utveckling, 
utan ligger på i stort sett samma nivå under denna period. Givet att uppgifter om 
totalkonsumtionen, som fångar stora delar av mörkertalet, är mer valida kan en 
förklaring vara att kvantitets-frekvensskalan är för okänslig för att fånga förändringar 
som inte är mer markanta än vad fallet varit mellan 2002 och 2006 (även om viss 
överensstämmelse kan observeras för 2003-2005).  
Diagram 1b visar trots allt att den självuppskattade konsumtionen överlag följer, om 
än inte perfekt, de månatliga förändringarna som gäller den totala 
alkoholkonsumtionen. En avvikelse gäller sommaren 2004, då den självrapporterade 
konsumtionen av någon anledning inte på samma proportionerliga sätt som övriga år 
följde den ökning som är typisk för sommarmånaderna och som kan observeras för 
den totala, anskaffningsbaserade konsumtionen. Totalt sett finns det dock en god 
överensstämmelse och högt statistiskt samband mellan dessa två typer av skattningar 
(Pearson’s korrelationskoefficient (r) =0,7-0,8). 
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I Diagram 2 presenteras månatlig variation i den självrapporterade 
alkoholkonsumtionen under 2003-2006 bland kvinnor och män samt i olika 
ålderskategorier. Diagrammen visar även en kurva över den totala, 
anskaffningsbaserade konsumtionen, för att ge en bild av sambandet mellan dessa två 
mått för olika grupper. Det framgår att sambandet är relativt högt och når samma värde 
för både män och kvinnor (r=0,69). Sambandet är samtidigt högst bland 30-49 åringar 
(r=0,77) medan det är bara hälften så starkt bland personer över 65 år. Medan dessa 
två mått alltså visar på en lika god samstämmighet för kvinnor som för män, tycks 
säsongsvariationen i konsumtionen inte vara densamma för alla åldersgrupper. 
Exempelvis så är konsumtionstopparna under sommar och jul inte lika markerade 
bland äldre som för andra delar av befolkningen. 
Även om den totala konsumtionen inte går att bryta ner till olika 
befolkningskategorier, är det möjligt att studera utvecklingen för de olika 
alkoholsorterna och jämföra med självrapporterade uppgifter om konsumtion av sprit, 
vin, starköl och folköl var för sig. Diagram 3 visar denna jämförelse för kvinnor 
respektive män. Totalt sett kan man konstatera att självrapporterad konsumtion av 
folköl är den mest valida, om den ställs mot totalkonsumtionen som ett facit. Även för 
starköl samt, bland kvinnor, för vin är sambandet mellan den självrapporterade och 
den anskaffningsbaserade konsumtionen relativt starkt medan överensstämmelsen är 
sämre för konsumtion av vin bland män (r=0,50) och speciellt för konsumtion av sprit 
bland kvinnor (r=0,28). 
Bortsett från de metodologiska aspekterna visar både Diagram 2 och 3 att 
alkoholkonsumtionen, enligt båda måtten, stiger mest under sommarmånaderna och 
når sin topp i juli, samtidigt som den även når relativt höga värden i december varje år. 
Detta gäller både kvinnor och män och i samtliga ålderskategorier, även om denna 
säsongsvariation är mindre uttalad bland äldre. Vin dricker man klart mest under 
sommaren medan sprit når ungefär lika hög nivå under julhelgerna, bland männen 
faktiskt den högsta sett över en ettårsperiod. Samtidigt uppvisar spritkonsumtionen 
inte lika uttalad säsongsvariation som vin och starköl. Även folkölkonsumtionen 
saknar decembertopparna som är typiska för andra drycker, åtminstone senare under 
perioden. För folköl kan man observera en tydlig nedgång mellan 2002 och 2003, 
enligt båda måtten samt för både kvinnor och män.  
Sammantaget kan man konstatera att de två mått som används i Monitorstudien, dvs. 
den självrapporterade konsumtionen och den anskaffningsbaserade totalkonsumtionen, 
i stor utsträckning mäter samma fenomen – även om självrapporterade data inte alltid 
följer de årliga förändringarna i totalkonsumtionen. Båda metoderna har alltså både 
brister och fördelar och bör alltså användas i olika syften. Medan den s.k. 
totalkonsumtionen i dagsläget är den bästa tillgängliga skattningen av hur mycket 
alkohol man faktiskt dricker i Sverige varje år, ger självrapporterad konsumtion 
möjlighet att jämföra olika grupper i befolkningen. Det finns även en möjlighet att 
kombinera dessa två metoder genom att sociodemografiska skillnader i den 
självrapporterade konsumtionen används vid en uppräkning till den totala 
konsumtionen. En sådan analys för 2006 års konsumtionsuppgifter presenteras längre 
fram. 
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Diagram 1a-b. Relationen mellan totalkonsumtionen och självrapporterade uppgifter. Liter 
100% alkohol. 
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Diagram 2. Månatlig variation i den månatliga självrapporterade konsumtionen (QF) under 2003-
2006 samt sambandet med totalkonsumtionen bland kvinnor och män och i olika ålderskategorier. 
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Diagram 3. Månatlig variation i den månatliga självrapporterade konsumtionen (QF) under juni 
2001-december 2006 för olika alkoholdrycker bland både kvinnor och män; självrapporterad vs 
totalkonsumtion. 
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Utvecklingen i självrapporterad årskonsumtion uppdelat på kön, ålder och 
region 
 
I Tabell 2 redovisas den självrapporterade medelkonsumtionen för kvinnor och män 
samt för fyra olika ålderskategorier under åren 2003-2006, d.v.s. för perioden då 
frågorna ställdes för samtliga alkoholdrycker (sprit, vin, öl, folköl och fr.o.m. juli även 
cider och starkvin).  
Män konsumerar mer än dubbelt så mycket alkohol som kvinnor, även om 
könsskillnaden är något lägre mot slutet av perioden. För båda könen gäller att den 
högsta konsumtionen återfinns i den lägsta åldersgruppen (16-29-åringar) och den 
lägsta konsumtionen i den högsta åldersgruppen (65 år och äldre). Detta gäller 
samtliga redovisade år. 
Den självrapporterade alkoholkonsumtionen har legat på i stort sett samma nivå under 
den aktuella perioden med undantag för män i åldern 30-49 år, där konsumtionen 
sjunkit signifikant från 6,9 liter ren alkohol per vuxen år 2004 till 6,2 liter år 2005 (6,4 
liter år 2006). Detta är en grupp som överlag konsumerar relativt mycket alkohol. En 
tendens till en konsumtionsökning kan observeras bland äldre, speciellt bland män. 
När det gäller regionala skillnader, d.v.s. konsumtionsutvecklingen i Svealand, 
Götaland respektive Norrland, kan inga statistiskt säkerställda förändringar noteras. 
Det finns dock dels en tendens till konsumtionsökning bland kvinnor i Svealand, dels 
kan man observera att männens konsumtion nådde högsta nivån år 2004 (d.v.s. det året 
då även totalkonsumtionen nådde sin topp) i både Götaland och Norrland.  
Tabell 3 innehåller delvis samma uppgifter som Tabell 2 men uppräknade till den 
anskaffningsbaserade totalkonsumtionen och enbart för år 2006. Eftersom 
självrapporterade data visade att män dricker 2.2 gånger mer än kvinnor, antas 
männens faktiska genomsnittskonsumtion uppgå till ca 14 liter och kvinnornas till ca 6 
liter. För unga män under 30 år uppgår konsumtionen till hela 16 liter ren alkohol och 
motsvarande siffra för unga kvinnor är 7 liter. I tabellens sista del presenteras en 
liknande uppräkning för konsumtion av öl, sprit, vin respektive folköl. Kvinnor dricker 
något mer vin än vad män gör (3.9 liter mot 3.5) men män dricker mer av övriga 
drycker; män dricker cirka tre gånger mer starköl och fyra gånger så mycket sprit som 
kvinnor.  
Även om den självrapporterade konsumtionen inte har förändrats nämnvärt i termer av 
den genomsnittliga volymen, kan den ha fått en annan fördelning när det gäller 
andelen nollkonsumenter, andelen normalkonsumenter och andelen storkonsumenter. I 
Diagram 4 redovisas dessa andelar år för år under 2003-06 bland kvinnor och män i 
tre olika ålderskategorier. Som storkonsumenter betraktas de som konsumerar minst 
30 gram (män) eller 20 gram (kvinnor) ren alkohol per dag, baserat på 30-dagars 
konsumtionsfrågor (30 gram motsvarar ca 2 glas vin). Under en fyraårig period kan 
man visserligen inte förvänta sig någon dramatisk omfördelning av konsumtionen och 
det är mycket riktigt så att de studerade andelarna är relativt stabila under dessa år, i 
synnerhet bland äldre. Unga män, d.v.s. de under 30, förefaller dock vara den grupp 
där en mest entydig förändring har ägt rum; storkonsumentkategorin har minskat något 
samtidigt som andelen nollkonsumenter har ökat i denna grupp. Också unga kvinnor 
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uppger nollkonsumtion i en ökande utsträckning. Bland äldre män har däremot andelen 
nollkonsumenter minskat under motsvarande period. Samtidigt är det för samtliga år så 
att andelen storkonsumenter är klart högst bland yngre och minskar med åldern medan 
det motsatta gäller andelen nollkonsumenter. Även med hänsyn till olika nivåer för 
storkonsumtion kan fler storkonsumenter och färre nollkonsumenter observeras bland 
män jämfört med kvinnor. 
 
Tabell 2. Självuppskattad alkoholkonsumtion åren 2003, 2004. 2005 och 2006, i liter 100% 
alkohol per person 16-80 år samt antalet tillfrågade respektive år.  

 Antal respondenter Liter ren alkohol / person 

 2003 2004 2005 2006 2003 
A 

2004 
B 

2005 
C 

2006 
D 

Totalt  18 016 15 3351) 17 999 17 972 4,52)  4,6 4,5 4,6 

Män 8 463 7 248 8 471 8 428 6,2  6,5 6,2 6,3 

16-29 år  1 918 1 614 1657 1660 7,9  7,7 7,6 7,3 
30-49 år  3 148 2 689 3282 3062 6,5  6,9 6,23) 6,4 
50-64 år  2 133 1 858 2181 2241 5,6  6,0 5,8 6,0 
65 år +  1 259 1 084 1347 1460 3,9  4,2 4,3 4,7 

Kvinnor 9 553 8 287 9 528 9 544 2,7  2,7 2,8 2,9 

16-29 år 2 069 1 647 1711 1638 3,1  3,5 3,5 3,3 
30-49 år 3 359 2 939 3383 3315 2,8  2,7 2,7 2,9 
50-64 år 2 486 2 242 2642 2773 2,8  2,7 2,8 3,1 
65 år + 1 634 1 451 1786 1855 1,7  1,6 1,9 1,7 

Män/kvinnor     2,3 2,4 2,2 2,2 

Svealand 6562 5335 6502 6355 4,8 4,8 4,8 4,8 
Kvinnor 3496 2848 3545 3452 3,0 3,0 3,1 3,2 
Män 3066 2487 2957 2903 6,6 6,6 6,6 6,5 

Götaland 8989 7750 9132 9201 4,5 4,7 4,4 4,6 
Kvinnor 4774 4161 4773 4798 2,6 2,7 2,6 2,8 
Män 4215 3589 4359 4403 6,4 6,7 6,1 6,4 

Norrland 2465 2450 2365 2416 3,4 3,8 3,7 3,5 
Kvinnor 1283 1278 1210 1294 2,1 2,0 2,1 2,1 
Män 1182 1172 1155 1122 4,7 5,5 5,3 4,9 

1) Under sista kvartalet 2004 ställdes konsumtionsfrågorna endast i Norra och Södra Sverige. 
2) Konsumtion av cider och starkvin började mätas fr.o.m. juli 2003, vilket innebär att den totala 

volymen är något underskattad för detta år. Skillnaden är dock marginell och påverkar inte vår 
slutsats om att inga statistiskt säkerställda förändringar i konsumtionen har skett under den 
aktuella perioden. 

3) Skillnaden statistiskt säkerställd jämfört med år 2004  enligt variansanalys 
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Tabell 3. Totalkonsumtionen år 2006 i olika åldersgrupper, tre regioner samt konsumtion av olika alkoholsorter bland kvinnor och män 
uppräknad enligt skillnader i självrapporterad konsumtion (QF). Liter ren alkohol per person 15 år och äldre 
 

 Kvinnor Män Samtliga 

 16-29 år 30-49 år 50-64 år 65år + Totalt 16-29 år 30-49 år 50-64 år 65år + Totalt  

Självrapporterad 
konsumtion 

3,3 2,9 3,1 1,7 2,9 7,3 6,4 6,0 4,7 6,3 4,6 

Uppräknat till 
totalkonsumtion 

6,9 6,1 6,5 3,6 6,1 15,8 13,8 13,0 10,1 13,6 9,7 

 
 Svealand Götaland Norrland 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Självrapporterad konsumtion 3,2 6,5 4,8 2,8 6,4 4,6 2,1 4,9 3,5 

Uppräknat till 
totalkonsumtion 

6,7 14,0 10,1 5,9 13,8 9,7 4,4 10,6 7,4 

 
 Kvinnor Män Totalt* 

 Vin Sprit Starköl Folköl Vin Sprit Starköl Folköl Vin Sprit Starköl Folköl 

Självrapporterad 
konsumtion 

1,6 0,3 0,5 0,2 1,4 1,3 2,7 0,6 1,5 0,8 1,6 0,4 

Uppräknat till 
totalkonsumtion 

3,9 0,9 0,9 0,3 3,5 4,1 4,9 0,9 3,7 2,5 2,9 0,6 

 
* Självrapporterade uppgifter för dessa fyra drycker summerar inte helt till 4,6 liter (se ’samtliga’ i första tabellen), då konsumtion av cider, motsvarande ca 0,3 liter 100% 
alkohol, inte är inräknad. Även summan av den uppräknade konsumtionen för kvinnor respektive män skiljer något från det totala, som resultat av avrundning



Diagram 4. Konsumtionsfördelning 2003-2006: andelen nollkonsumenter, normalkonsumenter och 
storkonsumenter (baserat på gram ren alkohol dag de senaste 30 dagarna).  
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Dryckesmönster: frekvensen av intensivkonsumtionstillfällen 
En annan dimension av alkoholvanorna, vid sidan om volymen, är dryckesmönstret, 
d.v.s. hur vi dricker snarare än själva genomsnittsmängden. Tidigare studier visar att 
dryckesmönster i termer av frekvensen av intensivkonsumtionstillfällen, i större 
utsträckning än genomsnittskonsumtionen, är relaterat till vissa skador. I den 
föreliggande analysen har vi valt att redovisa utvecklingen årsvis för perioden 2002-
2006, d.v.s. för de åren där frågan ställdes under samtliga 12 månader. Den fråga som 
ligger till grund för dessa beräkningar är ”Hur ofta under de senaste 30 dagarna har 
Du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol så att det motsvarar minst en flaska vin 
(75 cl) eller 5 snapsglas sprit (25 cl) eller 4 burkar starköl eller starkcider eller 6 
burkar folköl?”. I Tabell 4 redovisas andelen individer som intensivkonsumerat minst 
en gång per vecka under de senaste 30 dagarna. 
För samtliga tillfrågade visar resultaten på en viss uppgång mellan 2002 och 2003 
följd av en statistiskt säkerställd minskning i andelen intensivkonsumenter mellan 
2003 och 2006 – från 8,4 till 7,8 procent. En närmare granskning av de olika 
ålderskategorierna visar att denna nedgång är koncentrerad till kvinnor i åldern 30-49 
år och män under 30 år. Bland dessa unga män har dock andelen intensivkonsumenter 
egentligen återgått till samma nivå som i början av perioden, år 2002 (20,4 procent), 
efter att ha nått sin topp år 2003 (22,8 procent). När det gäller kvinnor i 30-49 års ålder 
låg andelen intensivkonsumenter på 3,5 procent under både 2002 och 2003, medan den 
under båda de senaste åren motsvarade 2,6 procent. Äldre män, d.v.s. 65 år eller äldre, 
är den enda kategorin där en ökning kan observeras i andelen intensivkonsumenter, 
åtminstone när det senaste året jämförs med år 2003 (2,1 respektive 3,5 procent). Det 
motsatta gäller för män i andra ålderskategorier; i samtliga fall är 
intensivkonsumtionen lägst just år 2003.  
Under hela perioden rapporterar kvinnor betydligt färre tillfällen med 
intensivkonsumtion än männen; andelen intensivkonsumenter är ungefär tre gånger så 
hög bland män jämfört med kvinnorna. Könsskillnaden tycks alltså vara ännu större 
när det gäller dryckesmönstret jämfört med den genomsnittliga konsumtionen. Den är 
dock mindre i den lägsta ålderskategorin, d.v.s. bland 16-29 åringar. Det är också i 
denna grupp som intensivkonsumtionen är i särklass mest frekvent, för både kvinnor 
och män. Andelen intensivkonsumenter sjunker successivt med stigande ålder. Bland 
äldre kvinnor motsvarar den enbart cirka en halvprocent.  
Regionalt sett kan man konstatera att det intensivkonsumeras mest i Svealand och 
minst i Norrland. Med andra ord, i regioner med något högre medelkonsumtion 
tenderar respondenterna att även uppge ett mer riskfyllt dryckesmönster. Skillnaden 
mellan Svealand och Götaland är dock marginell medan andelen intensivkonsumenter 
är klart lägre i Norrland och det är dessutom här som den största nedgången kan 
noteras under det senaste året, från 6,8 procent år 2005 till 5,4 procent år 2006. Även i 
jämförelsen med de tidigare åren innebär detta en statistiskt säkerställd minskning det 
senaste året. Det är främst norrländska män som minskat sin intensivkonsumtion under 
de senaste två åren. Också i Götaland kan man totalt sett konstatera viss nedgång 
mellan 2003 och 2006 medan inga säkerställda skillnader över tid kan observeras i 
Svealand. 
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Tabellens sista rad visar att andelen som inte har intensivkonsumerat under de senaste 
30 dagarna har stigit något under den aktuella perioden men har legat på samma nivå, 
70 procent, under 2004-2006. 
Uppgifterna om andelen som intensivkonsumerar minst en gång i veckan fångar dock 
inte självklart upp en eventuell ökning i frekvensen intensivkonsumtion. I Tabell 7 i 
Tabellbilagan presenteras därför en liknande analys för det genomsnittliga antalet 
intensivkonsumtionstillfällen. Resultaten visar på i stort sett samma mönster som det 
gällande andelen frekventa intensivkonsumenter, både beträffande utveckling över tid 
och skillnader mellan olika delar av befolkningen. År 2006  intensivkonsumerade 
svenska folket ca 1 gång i månaden i genomsnitt, vilket är en liten nedgång jämfört 
med periodens början. Till skillnad från andelen intensivkonsumenter är dock det 
genomsnittliga antalet intensiva konsumtionstillfällen högst år 2002. 

 63



 
Tabell 4. Andelen intensivkonsumenter (druckit minst en flaska vin eller motsvarande mängd 
annan alkohol vid ett tillfälle minst en gång i veckan) för år 2002-2006 

      
 2002 

A 
2003 

B 
2004 

C 
2005 

D 
2006 

E 

N 18 015 17 959 15 4831) 17 932 17 896 

Samtliga  8,0 8,4 8,2 7,9      7,8B

Män 12,2 12,9 12,7 12,4 12,2 

16-29 år  20,4    22,8A 22,0 21,9   20,4B

30-49 år 12,8 13,3 12,9 12,3 12,8 
50-64 år 8,7 9,0 8,9   8,1 8,4 
65 år + 3,0 2,1 3,0  3,2(B)   3,5 B

Kvinnor 3,8 3,9 3,8 3,5 3,4 

16-29 år 8,8 9,2 9,8 9,3 8,5 
30-49 år 3,5 3,5 3,1   2,6 A,B     2,6 A,B

50-64 år 2,0 1,9 1,4 1,5 2,0 
65 år + 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 

Svealand 8,3 8,9 8,6 8,4 8,6 
Kvinnor 3,9 4,4 4,3 4,1 3,7 
Män 12,9 13,5 12,9 12,9 13,7 

Götaland 8,1 8,5 8,4 7,8    7,8(B)

Kvinnor 3,8 3,7 3,7 3,2 3,4 
Män 12,3 13,3 13,2 12,3 12,2 

Norrland 6,6 6,3 6,7 6,8    5,4A,(C),D

Kvinnor 3,3 2,8 2,7 2,5 2,9 
Män 9,8 9,6 10,6 11,1      8,0 C,D

Ingen 
intensivkonsumtion 
de senaste 30 
dagarna (%) 

 
67 

 
68 

 
70 

 
70 

 
70 

Signifikanstest (Chi2: t ex XX A,(B) = skillnaden statistiskt säkerställd jämfört med år 2002 och på gränsen till 
säkerställd (p<0,10) för år 2003). 1) Under sista kvartalet 2004 ställdes konsumtionsfrågorna endast i Norra och 
Södra Sverige. 
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Diagram 3. Sambandet mellan månatliga uppgifter om intensivkonsumtion (andelen 
frekventa intensivkonsumenter) och totalkonsumtion under de senaste 30 dagarna. 
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Diagram 3 visar den månatliga variationen i intensivkonsumtionen bland kvinnor 
respektive män och dess samband med totalkonsumtionen. Liksom gällande volymen 
är även andelen intensivkonsumenter högre under sommarmånaderna och under julen. 
Bland männen samvarierar de två konsumtionsmåtten mycket väl, medan kvinnornas 
intensivkonsumtion inte i samma grad följer uppgifter om den totala volymen.  Till 
skillnad från totalkonsumtionen, som nådde sin topp sommaren 2004, var andelen 
intensivkonsumenter högst i juli 2003, både bland kvinnor och bland män. 
 

 
2.2 Alkoholrelaterade problem 

 
I det följande redovisas den senaste utvecklingen av ett antal alkoholrelaterade 
problem, som respondenterna enligt egen uppgift upplevt under de senaste 12 
månaderna. Frågorna gäller inblandning i alkoholrelaterade slagsmål, 
alkoholrelaterade gräl, alkoholens negativa inverkan på arbete & studier, på ekonomin 
samt på äktenskap och familjeliv och, slutligen, bilfärd med en berusad förare. 
Förutom det sistnämnda gäller alltså frågorna problem orsakade av respondentens eget 
drickande. Endast personer som uppgav att de druckit alkohol under de senaste 12 
månaderna fick besvara dessa frågor och det är enbart konsumenter som ingår i basen 
för beräkningar av procentandelar. Frågorna ställdes vidare endast under det andra 
halvåret för åren 2003 till 20064. I Diagram 4a och 4b visas förändringar i dessa 
                                                 
4 Problemfrågorna har ställts enbart till alkoholkonsumenter men definitionen av dessa har skiftat under den 
studerade perioden. För vissa månader utgick man från konsumtion under senaste 30 dagarna, för vissa månader 
utgick man från senaste 12 månaderna. T ex första halvåret 2005 samt större delen av år 2006 ställdes inte 12 
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alkoholrelaterade problem för kvinnor och män separat och räknat i andelar av 
respondenter som rapporterat att de upplevt respektive problem minst en gång under 
de senaste 12 månaderna. I Tabell 8a-c (Se Tabellbilagan) presenteras motsvarande 
siffror för fyra ålderskategorier bland både kvinnor och män samt totalt, inklusive 
tester av huruvida statistisk säkerställd förändringen är mellan de tre aktuella åren 
inom varje kategori. I Diagram 4c redovisas sedan förändringar i andelen kvinnor 
respektive män som upplevt minst 2 av dessa alkoholrelaterade problem under 2003-
2006. 
Generellt sett tycks det under den aktuella perioden ha skett en minskning i andelen 
respondenter som uppger alkoholrelaterade problem, då periodens första år jämförs 
med det sista. Det framgår tydligt inte minst i den sammanfattande figuren, Diagram 
4c. En granskning av de olika problemen visar dock att nedgången är statistiskt 
säkerställd för enbart tre av de sex studerade problemen: alkoholens inverkan på 
ekonomin (från 7 år 2003 till 5,5 procent år 2006), alkoholrelaterade gräl (från 8,5 
procent till 7,4 procent) och andelen personer som rapporterar att de åkt bil med en 
berusad förare (från 2,7 till 1,9 procent). Den mest markanta förändringen gäller 
minskning i andelen som rapporterar konsumtionens negativa inverkan på ekonomin; 
den gäller både kvinnor och män och kan observeras i flera ålderskategorier (se Tabell 
8b, Tabellbilagan). Nedgången i andelen som åkt bil med en berusad förare är däremot 
enbart koncentrerad till unga män, där den halverats under den aktuella perioden (från 
8,2 till 4,1 procent). Minskningen i alkoholrelaterade gräl är vidare säkerställd enbart 
bland män. Inblandning i slagsmål i samband med respondentens drickande 
rapporteras av relativt få men svaren pekar på en liknande utveckling, d.v.s. mot en 
nedgång. Det gäller dock även i detta fall i stort sett enbart män under 30 år och den 
har inte skett successivt under den studerade perioden utan största förändringen gäller 
de senaste två åren – från 11,1 procent till 7,3 procent. Även bland kvinnor i 30-49 års 
ålder kan en signifikant nedgång observeras men i absoluta tal är alkoholrelaterade 
slagsmål ett marginellt problem i denna grupp. Att uppge alkoholens negativa inverkan 
på äktenskap eller familjeliv är ännu mindre frekvent än förekomsten av slagsmål; 
omkring 1 procent av samtliga tillfrågade svarade jakande på frågan under alla av de 
studerade åren. Samtidigt är detta det enda problemet där en viss ökning kan 
observeras, åtminstone mellan 2004 och 2006. Ökningen gäller äldre män; i stort sett 
ingen man i åldern 65-80 påstod sig ha upplevt sådana problem under 2003-2005, men 
under 2006 har siffran stigit till 2,3 procent. Alkoholens negativa inverkan på arbete 

                                                                                                                                                         
månaders konsumtionsfrågor och problemfrågor samtidigt, vilket gör det omöjligt att skilja mellan 12 månaders 
konsumenter och icke-konsumenter. För att kunna jämföra samma period och utgå från samma bas, d.v.s. 
personer som konsumerat alkohol under de senaste 12 månaderna, ingår endast 2:a halvåret i analyserna. För 
2003-05 är detta en period då både 12 månaders konsumtions- och problemfrågor ställdes. Under 2006 ställdes 
12 månaders konsumtionsfrågor enbart under 3:e kvartalet och i vissa regioner.  För övriga månader och regioner 
kan detta, för år 2006, innebära att basen för beräkning av problem blir en annan då personer som uppger 
nollkonsumtion bara under senaste 30 dagarna betraktas som icke konsumenter - utan alkoholrelaterade problem. 
För att kontrollera för att detta inte har lett till en överskattning av nedgången i alkoholrelaterade problem har vi, 
för 3:e kvartalet 2006, jämfört 30-dagars respektive 12-månaders nollkonsumenter. Bland dem som uppger ingen 
konsumtion under de senaste 30 dagarna fanns det 188 personer (ca 10 %) som faktiskt druckit alkohol under de 
senaste 12 månaderna. Bland dessa är det dock enbart 6 personer som uppgav något av de studerade problemen. 
Då sammanlagt 824 ’problematiker’ ingår i 2006-års analysen, har vi antagit att skillnaden inte bör påverka 
slutsatsen om problemens nedgång. 
 

 66



och/eller studier har, bland samtliga tillfrågade, legat på en i stort sett oförändrad nivå, 
nämligen 2 procent, men en viss ökning återfinns bland män i åldern 50-64 år.  
Som Diagram 4a-c visar, förekommer samtliga problem oftare bland män jämfört 
med kvinnor och frekvensen av dessa problem har delvis en annan rangordning. För 
samtliga respondenter oavsett kön och under hela perioden gäller det dock att 
alkoholrelaterade gräl och sämre privatekonomi pga. alkohol är de i särklass vanligaste 
konsekvenserna av drickande – av dem problem som studeras här. Könsskillnaden är 
samtidigt lägst när det gäller bilfärder med en berusad förare, d.v.s. för den 
konsekvensen som inte direkt kan relateras till eget drickande.  
I Tabell 8a-c (Tabellbilagan) framgår det vidare att alkoholrelaterade problem är klart 
vanligast förekommande bland yngre, d.v.s. bland personer under 30 år, och 
frekvensen minskar sedan för varje ålderskategori. Speciellt unga män tycks vara en 
riskkategori men det är samtidigt i denna grupp som den största minskningen av vissa 
problem kan observeras. Åldersskillnaderna är inte lika uttalade för varje problemtyp. 
Exempelvis är alkoholrelaterade slagsmål nästan uteslutande ett ungdomsproblem och 
förekommer i stort sett inte bland personer som är 30 år gamla eller äldre. Däremot 
tenderar alkoholens negativa inverkan på familjelivet, förutom att den uppges av 
endast ett fåtal, vara jämnare fördelad över de olika ålderskategorierna.  
 
I Tabell 5 redovisas utvecklingen av alkoholrelaterade problem för Svealand, 
Götaland och Norrland. Det är i Svealand som de mest markanta förändringarna tycks 
ha ägt rum; för fyra av de sex studerade konsekvenserna kan man se en statistiskt 
säkerställd minskning mellan 2003 och 2006. Även i Norrland rapporteras vissa 
problem signifikant oftare för vissa år men det finns inget entydigt mönster mot vare 
sig ökning eller minskning under den aktuella perioden. En jämförelsevis annorlunda 
trend gäller alkoholens negativa inverkan på äktenskap/familjeliv, där en säkerställd 
ökning kan observeras för Norrlands del. Inte heller i Götaland har det skett någon 
lättolkad utveckling av de alkoholrelaterade problemen; möjligen kan nämnas en viss 
nedgång i andelen svarande som uppger att de åkt bil med en berusad förare.  
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Diagram 4a. Andelen konsumenter som uppgett olika typer av alkoholrelaterade problem 
under de senaste 12 månaderna. Män. 
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Diagram 4b. Andelen konsumenter som uppgett olika typer av alkoholrelaterade problem 
under de senaste 12 månaderna. Kvinnor. 
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Diagram 4c. Andelen svarande som uppgett minst 2 av 6 alkoholrelaterade problem. 
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Tabell 5. Alkoholrelaterade problem i Sveriges sju regioner. Andelen respondenter som upplevt problemet minst en gång under de senaste 12 
månaderna. Procent. Chi2-test (t ex. XX A = statistiskt säkerställd skillnad från år 2003) 
 
 
 

Gräl i samband med 
drickande  2003 2004 2005 2006 

 Slagsmål i samband med  
drickande                              2003   2004 2005 

 
2006 

 A B C    A B C  
Svealand 9,5    8,2(A) 8,8 7,8(A)  Svealand 2,0 2,0 2,1 1,4A,(B,C)

Götaland 7,7 7,0    8,1(B) 7,3  Götaland 1,8 1,4    1,9 (A) 1,6 
Norrland 8,9 9,3      7,1(A),B 6,6(A),B  Norrland  1,8 1,5 2,1 2,1 
           
Alkoholens negativa 
inverkan på 
arbete/studier 2003 2004 2005 2006 

 
Alkoholens negativa  
inverkan på ekonomin        2003 2004 2005 

 
 
2006 

 A B C    A B C  
Svealand 2,4 1,8 1,9 2,0  Svealand 7,7 8,1 6,8 5,8A,B

Götaland 1,9    1,1A    2,2B 2,0B  Götaland 6,5 5,9 6,2 5,6 
Norrland 1,2 2,5A    1,4(B) 2,2  Norrland  6,7 8,4 8,1 5,3B,C

           
Alkoholens negativa 
inverkan på 
äktenskap/familjeliv 2003 2004 2005 2006 

 Åkt i samma bil med en berusad förare 
 
                                              2003       2004 2005 

 
 
2006 

 A B C    A B C  
Svealand 1,1 0,9 1,1 1,3  Svealand 3,1 2,8 3,2 1,7A,B,C

Götaland 1,0 0,6(A) 0,8 1,0  Götaland 2,5 2,2 1,9 1,9(A)

Norrland 0,4 0,9 0,8 1,6A  Norrland  1,9 1,8   3,2(B) 2,6 
           



 

 
2.4 Sammanfattande diskussion 

Analysen av den senaste alkoholutvecklingen baserad på självrapporterade 
konsumtionsuppgifter visar inte på någon nämnvärd förändring i alkoholkonsumtionen 
i Sverige under perioden 2003-2006. De mängder som rapporterades under de första 
tre åren, nämligen 4,5 (2003), 4,6 (2004) respektive 4,5 (2005) liter ren alkohol per 
person, kan jämföras med den tidigare redovisade skattningen av den totala 
konsumtionen motsvarande 10,2, 10,5 respektive 10,1 liter. För dessa tre år återspeglas 
alltså utvecklingen i den totala, på anskaffningsplan beräknade konsumtionen, i 
respondenternas egna rapporter av hur mycket alkohol de faktiskt har druckit under 
samma period - även om den marginella förändringen i den självrapporterade 
konsumtionen inte är statistiskt säkerställd. När det dock gäller det senaste året, 2006, 
har den totala konsumtionen sjunkit med en hel halvliter till 9,7 liter medan 
självrapporterade uppgifter visar på en konsumtion motsvarande 4,6 liter ren alkohol 
per vuxen, d.v.s. samma nivå som under 2004. För detta år visar alltså de två 
konsumtionsindikatorerna på olika utveckling. I en analys av månatlig variation av 
konsumtionen framgår det att de trots allt tycks mäta samma företeelse; sambandet 
mellan månatliga uppgifter om total- respektive självrapporterad konsumtion är högt.   
Att årliga skattningar av den självrapporterade alkoholkonsumtionen inte alltid ger 
samma bild av utvecklingen som den totala konsumtionen är inte enkelt att förklara. 
Det är troligt att den självrapporterade konsumtionen inte förmår att fånga mindre 
dramatiska årliga förändringar i den faktiska konsumtionen. Det bör samtidigt noteras 
att den stora ökningen som uppmärksammats medialt gäller en tioårig period sedan 
mitten av 90-talet, d.v.s. inte samma period som den som studeras här. Data från 
Monitorundersökningen började samlas in mitt i denna ökningstrend och visar därför 
enbart senare delen av den stora konsumtionsökningen, dess topp under 2004 samt den 
påföljande nedgången under de senaste två åren. 
Enligt egna uppgifter dricker män mer än dubbelt så mycket jämfört med kvinnor och 
för båda könen är konsumtionen högst bland yngre och sjunker sedan successivt med 
ålder. Uppräknat till den totala konsumtionen uppskattas männens alkoholbruk under 
år 2006 till att motsvara nästan 14 liter ren alkohol per person, jämfört med cirka 6 
liter bland kvinnor. När det gäller dryckesmönster i termer av hur ofta man dricker 
stora mängder alkohol (minst en flaska vin) vid ett tillfälle, kan en nedgång noteras, i 
synnerhet bland 30-49 år gamla kvinnor och män under 30. Könsskillnaden är särskilt 
påfallande när det gäller dryckesmönstret; andelen intensivkonsumenter är tre gånger 
större bland män. Uppdelat på Svealand, Götaland och Norrland är inga förändringar 
statistiskt säkerställda när det gäller den självrapporterade konsumtionsvolymen och 
beträffande dryckesmönstret kan en nedgång i intensiva konsumtionstillfällen noteras 
under 2006 i Norrland och i viss grad även i Götaland. Under samtliga de studerade 
åren är både konsumtionsnivån och frekvensen av intensiva dryckestillfällen högst i 
Svealand och nästan lika högt i Götaland, medan i Norrland rapporteras det en klart 
lägre konsumtion och ett mindre riskfyllt dryckesmönster. Det gäller både kvinnor och 
män. 
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När det gäller tre av de sex studerade negativa konsekvenserna av drickande är 
andelen som uppger dessa signifikant lägre i slutet av perioden (2005-06) jämfört med 
2003. Det rör sig främst om alkoholens negativa effekt på ekonomin, alkoholrelaterade 
gräl och bilfärder med en berusad förare. Inblandning i alkoholrelaterade slagsmål 
rapporteras av få men svaren pekar mot en nedgång även i detta fall. Minskningen kan 
observeras bland både kvinnor och män och för vissa problem (slagsmål, bilfärd med 
berusad förare) är den särskilt tydlig bland yngre män, d.v.s. där andelen positiva svar 
samtidigt är högst. Det förekommer vidare en viss regional variation i utvecklingen av 
de alkoholrelaterade konsekvenserna. I termer av statistiskt säkerställda resultat är 
nedgången mest markant i Svealand; den gäller fyra av de sex studerade 
konsekvenserna. Det trots att den årliga konsumtionsvolymen i Svealand har legat på 
exakt samma nivå under 2003-06. I Götaland och Norrland har inga större 
förändringar skett i andelen som uppger negativa konsekvenser av drickandet. 
Det föreligger med andra ord en viss diskrepans mellan olika konsumtions- och 
problemindikatorer när det gäller slutsatser om alkoholutvecklingen över tid. Dels 
återspeglas inte de årliga förändringarna i totalkonsumtionen i den självrapporterade 
konsumtionsvolymen och dels ser vi en nedgång i de självrapporterade 
konsekvenserna av drickande men inte i själva konsumtionen under samma period. De 
svenska resultaten är dock inte unika; liknande förhållanden har även observerats i 
exempelvis Finland. Enligt Mustonen m fl. (2005) steg den totala konsumtionen med 
10 procent år 2004 utan att denna ökning återspeglades i frågeundersökningar. 
Författarna föreslår två hypotetiska förklaringar; enligt den första är det 
högkonsumenter snarare än normalkonsumenter som ökat sin konsumtion år 2004 och 
eftersom högkonsumenter är underrepresenterade i frågeundersökningar, fångas inte 
den totala ökningen av självrapporterade uppgifter. En sådan tolkning får även stöd av 
den dramatiska ökningen i bl.a. alkoholrelaterad dödlighet och -brottslighet som 
skedde under samma period. Enligt den andra förklaringen skulle även 
normalkonsumenterna öka sitt drickande men av okänd anledning hamnade just de 
som ökat sin konsumtion i bortfallet eller underrapporterade sin konsumtion vid 
intervjun. En specialstudie av bortfallet indikerade att det förekom ett sådant selektivt 
bortfall, även om detta inte kunde förklara hela diskrepansen mellan den totala 
konsumtionen och självrapporterade data. Sett till enbart den treåriga perioden 2003-
2005 följer egentligen självrapporterade uppgifter den totala konsumtionen något 
bättre än i Sverige än vad som har funnits i Finland.  
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Tabellbilaga 

 
 
Tabell 7. Antalet intensivkonsumtionstillfällen i genomsnitt under de senaste 30 dagarna för 
åren 2002-2006. Signifikanstest (variansanalys: t ex  XX A,B = skillnaden statistiskt säkerställd 
jämfört med år 2002 och 2003)  
 

 2002 
A 

2003 
B 

2004 
C 

2005 
D 

2006 
 

N 18 015 17 959 15 4831) 17 932 17896 

Samtliga  1,1 1,0 1,0A 0,9A,B 1,0 A

Män 1,5 1,5 1,4 1,3 A,B 1,4 
16-29 år 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 
30-49 år 1,7 1,7 1,6 1,4 A,B 1,5 A

50-64 år 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1 
65 år + 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 

Kvinnor 0,6 0,6 0,5 A 0,5 A,B 0,5 A

16-29 år 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 
30-49 år 0,6 0,6 0,5 A 0,4 A,B 0,4 A

50-64 år 0,3 0,3 0,2 A 0,2 0,3 
65 år + 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 

Svealand 1,1 1,1 1,0 0,9 A,B 1,1 
Kvinnor 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 
Män 1,6 1,6 1,4 1,4 1,6 

Götaland 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 A,B

Kvinnor 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 
Män 1,5 1,5 1,5 1,3 1,4 

Norrland 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 
Kvinnor 0,6 0,5 0,4 A 0,3 A 0,4 
Män 1,3 1,2 1,3 1,2 1,1 

Andelen icke 
berusade senaste 30 
dagarna (%) 

 
67 

 
68 

 
70 

 
70 

 
70 

1) Under sista kvartalet 2004 ställdes konsumtionsfrågorna endast i norra och södra Sverige. 
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Tabell 8a. Har du, under de senaste 12 månaderna…. (Hänt minst en gång. Andel av 
samtliga konsumenter). Procent. 
 
     
…hamnat i slagsmål i samband med 
ditt drickande? 

2003 
A 

2004 
B 

2005 
C 

2006 
D 

N 7 776 7 608 5 505 7 189 
Män     
16-29 år 10,8  8,2(A)  11,1B     7,3A,C

30-49 år 0,8 1,0   0,7 1,0 
50-64 år 0,3 0   0,3 0,2 
65-80 år 0,2 0   0,1 0,2 
Samtliga män 3,0 2,4   3,0     2,2 A,C

Kvinnor     
16-29 år 2,6 2,6 3,4 2,6 
30-49 år 0,1 0,5 0,3   0,6 A

50-64 år 0,3 0,1 0,1 0,2 
65-80 år 0,3 0 0 0,4 
Samtliga kvinnor 0,8 0,8 0,9 0,9 

Samtliga i riket 1,9 1,6 2,0(B)  1,6(A,C)

     
… hamnat i gräl i samband med ditt 
drickande? 

    

N 7 763 7 601 5 501 7 184 
Män     
16-29 år 25,8 23,2   29,0B    21,4A,C

30-49 år 7,3  6,8 6,3 6,3 
50-64 år 3,1    0,8 A   2,1B   2,7B

65-80 år 1,5 0,9      0,3(A)    1,2 
Samtliga män 9,9   8,5 A  10,1 B   8,3 A,C

Kvinnor     
16-29 år 19,3 19,7 18,1 20,4 
30-49 år 5,3 4,6   4,1    3,7A

50-64 år 2,0 2,1   1,8  2,0 
65-80 år 0,8 0,9      0,2     1,2 
Samtliga kvinnor 7,1 7,0   6,1 6,4 
Samtliga i riket 8,5 7,7(A)   8,2 7,4A
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Tabell 8b. Har du, under de senaste 12 månaderna… (Hänt minst en gång. Andel av 
samtliga konsumenter). Procent. 
 
     
… känt att ditt drickande hämmar ditt 
arbete/studier 

2003 
A 

2004 
B 

2005 
C 

2006 
D 

N 7 757 7 600 5 496 3 6711)

Män     
16-29 år 5,7 4,4 6,5(B) 5,7 
30-49 år 2,0 1,5 2,4 1,8 
50-64 år 1,4 0,8   0,6     2,4 B,C

65-80 år 0,2 0,3 0 0,7 
Samtliga män 2,5   1,9(A) 2,7B 2,7B

Kvinnor     
16-29 år 4,9 3,6 3,6 5,3 
30-49 år 0,6 0,8 0,7 0,8 
50-64 år 0,5 0,2 0,3 0,2 
65-80 år 0 0 0,3 0 
Samtliga kvinnor 1,5 1,2 1,2 1,3 

Samtliga i riket 2,0 1,5 A 2,0(B) 2,0B

     
… känt att ditt drickande haft negativ 
inverkan på din ekonomi? 

    

N 7 759 7 595 5 505 7 185 
Män     
16-29 år 26,9 23,9 25,3 22,3A

30-49 år 5,3 5,5 4,2 4,0(A),B

50-64 år 1,4 2,2 1,5 2,6(A)

65-80 år 1,4 1,1 1,8 1,5 
Samtliga män 9,0 8,6 8,4 7,6 A,(B)

Kvinnor     
16-29 år 16,7 17,9 17,0  12,2A,B,C

30-49 år 2,2 2,0 2,4 1,6 
50-64 år 0,8 1,2 0,1A,B 0,9C

65-80 år 0 1,1 0,9 0,3 
Samtliga kvinnor 4,9 5,4 4,9 3,5 A,B,C

Samtliga i riket 7,0 7,0 6,7 5,6 A,B

1) Frågan ställdes enbart under 3: kvartalet 2006 
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Tabell 8c. Har du under de senaste 12 månaderna … (Hänt minst en gång, procent. Endast 
konsumenter). 
 
     
… åkt med i samma bil när föraren 
var berusad? 

2003 
A 

2004 
B 

2005 
C 

2006 
D 

N 7 743 7 573 5 491 7 176 
Män     
16-29 år 8,2 6,6   8,3 4,1A,B,C

30-49 år 1,5 1,1 1,6 1,5 
50-64 år 0,7 1,3 1,7A 0,6C

65-80 år 1,4 0,2 A   0,1(A) 0,6 
Samtliga män 2,9 2,4   3,1(B) 1,8A,(B),C

Kvinnor     
16-29 år 7,1 8,0     6,3 6,4 
30-49 år 1,6 1,1 1,1 1,5 
50-64 år 0,6 0,3 0,6 0,2 
65-80 år 0,1 0,1 0 0,6 
Samtliga kvinnor 2,4 2,4     2,0 2,1 

Samtliga i riket 2,7 2,4    2,6 1,9A,(B),C

     
… känt att ditt drickande haft negativ 
inverkan på ditt äktenskap/ 
familjeliv? 

    

N 7 771 7 607 5 505 3 676 
Män     
16-29 år 1,8 1,2 1,2 1,8 
30-49 år 1,2 1,3 1,3 1,5 
50-64 år 1,2 0,9 0,9 1,6 
65-80 år 0 0,2 0 2,3B

Samtliga män 1,2 1,0 1,0 1,7B,C

Kvinnor     
16-29 år 1,8  0,5A   2,2B 1,0 
30-49 år 0,7 0,6 0,4 0,8 
50-64 år 0,3 0,3 0,4 0,3 
65-80 år 0 0 0 0,2 
Samtliga kvinnor 0,7  0,4 (A) 0,8(B) 0,6 
Samtliga i riket 1,0 0,7 0,9  1,2B
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Bilaga 1. Beräkningsmetoder och statistiskt material 
 

Registrerad och oregistrerad konsumtion av alkoholdrycker 
De skattningarna som görs av totalkonsumtionen utgår från den i Sverige registrerade 
konsumtionen som kompletteras med skattningar av den oregistrerade delen. Både den 
registrerade och den oregistrerade delen av konsumtionen beräknas på anskaffnings-
planet. Detta innebär att det är mängderna alkohol som har köpts, införts i landet eller 
tillverkats i hemmet som beräknas. Det enda undantaget är beräkningen av hembränd 
sprit som sker på konsumtionsplanet, se nedan. 
 
I  Sverige registrerad försäljning av alkoholdrycker 
Den registrerade försäljningen av alkoholdrycker i Sverige består av Systembolagets 
försäljning över disk, försäljning av folköl i livsmedelsbutiker (öl med mellan 2,26 och 
3,5 volymprocent alkohol) samt försäljning på restauranger.  
Uppgifter om försäljning av folköl har inhämtats från Svensk dryckesstatistik (Delfi) 
och avser deras medlemsföretags månatliga försäljning till livsmedelsbutiker. Dessa 
företag står för en övervägande del av denna försäljning. För att erhålla uppgifter om 
den totala folkölsförsäljningen till butikerna har Delfis uppgifter jämförts med Statens 
folkhälsoinstituts officiella försäljningsstatistik över den årliga försäljningen. Skillna-
den mellan Delfis och Statens folkhälsoinstituts uppgifter har i den här studien använts 
för att korrigera Delfis månatliga uppgifter för den försäljning som inte registreras av 
Delfi.  
Delfi sammanställer även månatliga uppgifter om medlemsföretagens försäljning av 
starköl och folköl till restauranger. Även dessa uppgifter jämförs och korrigeras i den 
här studien med hjälp av Statens folkhälsoinstituts officiella statistik. 
Några månatliga officiella uppgifter om försäljningen av sprit och vin på restauranger 
finns inte. För att få en bild av restaurangernas försäljning av dessa drycker har Statens 
folkhälsoinstituts officiella uppgifter för helåren 2003 och 2004 använts. För att upp-
skatta den månatliga försäljningen har dessa helårsuppgifter dividerats med 12. Till 
skillnad från Systembolagets uppgifter avser försäljningen i livsmedelsbutiker och 
restauranger försäljning i grossistledet, det vill säga till livsmedelsbutiker och restau-
ranger. 
 
Konsumtion av oregistrerad alkohol 
Konsumtionen av alkohol som härrör från resandeinförsel, smuggling och hemtill-
verkning ingår, av naturliga skäl, inte i den officiella svenska försäljningsstatistiken 
och kallas därför “oregistrerad” konsumtion.  
I takt med att konsumtionen av oregistrerad alkohol under de senaste decennierna har 
ökat i relation till den alkohol som säljs via de registrerade försäljningskanalerna i 
Sverige har behovet att kartlägga konsumtionen via frågeundersökningar ökat. Sådana 
undersökningar har genomförts relativt regelbundet sedan slutet av 1980-talet på 
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uppdrag av bland andra Folkhälsoinstitutet, Systembolaget och Svenska Bryggareföre-
ningen.  
Det finns olika metodologiska problem förknippade med att mäta alkoholkonsumtio-
nen med hjälp av självrapporterade uppgifter, vilket gör det svårt att mäta de exakta 
nivåerna. Under årens lopp har därför olika frågetekniker utvecklats för att minimera 
dessa problem. Grunderna till de metoder som används till att skatta alkoholkonsum-
tionen lades i den s.k. KALK-gruppen (Kühlhorn m fl. 2000) i mitten av 1990-talet. 
Dessa metoder har sedan utvecklats ytterligare inom Monitor-projektet. 
De problem som är förknippade med den här typen av frågeundersökningar är bland 
annat glömska, social önskvärdhet, teleskopering och externt bortfall. Teleskopering 
innebär att alkoholkonsumtion vid speciella tillfällen ofta lyfts fram och överdimen-
sioneras i respondenternas minne.  
När det gäller beräkningar av konsumtionen på aggregerad nivå har det i tidigare 
genomförda undersökningar visat sig att bortfallet har betydelse framförallt i två avse-
enden (Kühlhorn m fl. 2000). Det ena är att de personer som reser mycket av naturliga 
skäl är överrepresenterade i bortfallet, vilket påverkar beräkningar av resandeinförseln. 
Det andra är att även storkonsumenter är överrepresenterade i bortfall, vilket påverkar 
konsumtionsberäkningar av de dryckesslag som är dominerande i denna grupp. 
 
Frågeundersökningarnas utgångspunkter 
För att minimera effekterna av exempelvis glömska och social önskvärdhet utgår frå-
gorna om oregistrerad alkohol i frågeundersökningarna från tre huvudprinciper. Dessa 
är: 
 
1. Undvikande av mått på konsumtionsplanet   
Frågor om konsumtion av alkoholdrycker undviks i möjligaste mån, på grund av att 
respondenterna kan ha svårigheter med att avgöra ursprunget till de drycker de konsu-
merar. Mycket talar dessutom för att det kan vara lättare att komma ihåg hur mycket 
alkohol man har fört med sig vid resor till Sverige jämfört med hur mycket till Sverige 
införd alkohol man har konsumerat under de senaste 30 dagarna.  
Mängderna sprit, vin och öl som smugglas in i Sverige mäts med hjälp av frågor om 
huruvida respondenten har köpt några av dessa drycker som troligtvis har smugglats in 
i landet. Resandeinförseln mäts genom frågor om hur mycket sprit, vin och starköl 
som förts in vid inresor till Sverige under de senaste 30 dagarna. Hemtillverkning av 
vin och öl mäts med hjälp av frågor om hur mycket som har färdigställts under samma 
tidsperiod.  
När det gäller hembränd sprit ställs dock frågor om själva konsumtionen. Dessa gäller 
hur stor andel av den totala spritkonsumtionen som har bestått av hembränd sprit, se 
nedan.  
I föreliggande studie antas således att den alkohol som köps, förs in i landet eller hem-
tillverkas även konsumeras, dock inte nödvändigtvis av samma personer som har an-
skaffat dryckerna. Det är inte självklart att den alkohol som anskaffas under en månad 
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konsumeras under samma månad. I den här studien antas dock att hushållens ”lager” 
av alkoholdrycker inte varierar från månadsskifte till månadsskifte. 
 
2. Kort observationstid   
För att i så hög grad som är genomförbart undvika såväl glömskeeffekter som telesko-
pering är det önskvärt med en så kort observationstid som möjligt. Frågor om resan-
deinförsel, köp av till Sverige smugglade alkoholdrycker, samt hemtillverkning av vin 
och öl avser därför, som nämnts tidigare, de senaste 30 dagarna. Frågor som gäller 
hembränd sprit avser dock konsumtion under de senaste fyra dagarna. 
 
3. Mätning på aggregerad nivå   
Av en kort observationstid och av att frågorna avser anskaffning av alkoholdrycker 
följer att resultaten avser utvecklingen på aggregerad nivå och således inte på individ-
nivå. Syftet med mätningarna är alltså att i första hand ge en bild av omfattningen av 
den totala konsumtionen per månad, både i riket som helhet och i vissa större regioner.  
 
Resandeinförsel  
Alla personer som intervjuas får frågan om de rest in till Sverige från utlandet under de 
senaste 30 dagarna. De som svarar ”ja” får följdfrågorna hur många gånger de har rest 
och om de förde med sig någon alkohol vid den senaste inresan. Om resenären i fråga 
tog med sig alkohol tillsammans med andra ställs frågor om hur många personer det 
var och hur mycket de tog med sig tillsammans. Denna mängd divideras därefter med 
antalet personer. Personer som reste ensamma, eller som inte kan avgöra hur mycket 
alkohol de tog med sig tillsammans med andra, får frågan hur mycket de själva tog 
med sig.  
De personer som uppger att de rest minst två gånger får därefter frågan om de förde 
med sig alkohol till Sverige vid den näst senaste inresan. Om personen svarar ”ja” 
följer samma batteri av frågor som ställdes angående den senaste inresan. 
Det huvudsakliga syftet med att ställa frågor om den näst senaste resan är att dessa 
uppgifter, tillsammans med uppgifterna om den senaste resan, skall användas för att ge 
en beskrivning av vad som kännetecknar de personer som tar in alkohol in i landet och 
speciellt de som tar in stora mängder alkohol. Detta eftersom uppgifter om (eventuell) 
resandeinförsel under både den senaste och den näst senaste resan ger en mer rätt-
visande bild (på individnivå) av en persons totala resandeinförsel under den givna 
tidsperioden (senaste 30 dagarna) än uppgifter om enbart den senaste resan. 
Däremot är det inte säkert att kompletterande uppgifter om den näst senaste resan ger 
en bättre bild av den totala resandeinförseln i Sverige. Det visade sig nämligen att den 
totala mängden införd alkohol för dem som rest minst två gånger (under de senaste 30 
dagarna) visade sig vara lägre under den näst senaste resan än under den senaste resan, 
även för de resenärer som uppgav att de tog in alkohol vid båda tillfällena. Denna 
skillnad är dock förväntad, eftersom liknande skillnader påvisats i andra studier som 
mätt den självrapporterade alkoholkonsumtionen dag för dag under de senaste 7 da-
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garna (konsumtionen minskar med antal dagar från intervjutillfället och är således 
högst dagen före detsamma) (se exempelvis Kühlhorn m fl. 2000). 
Därför utgår vi i våra skattningar i första hand från uppgifter avseende den senaste 
resan. Men för de respondenter som uppger att de rest minst två gånger och som tog in 
alkohol vid endast ett av dessa två tillfällen, har uppgifterna om båda tillfällena 
använts.  
Eftersom personer som reser mycket har större tendens att ingå i bortfallet innebär 
detta att de beräknade volymerna införd alkohol underskattas om inte detta bortfall 
beaktas. Enligt KALK-undersökningen bör därför de intervjuade personernas uppgifter 
om antalet genomförda resor räknas upp med 25 procent, vilket har gjorts i denna och i 
tidigare studier (Leifman & Gustafsson 2003 2002, se också KALK-studien: Kühlhorn 
m fl. 2000). 
 
Definition av resandeinförsel respektive smuggling  
Det är problematiskt att skilja på resandeinförsel och smuggling. Den avgörande skill-
naden är om införseln sker i kommersiellt syfte eller inte. Det vill säga om de införda 
dryckerna säljs vidare på den illegala marknaden eller om de förs in i landet för privat 
bruk. Med ”privat bruk” menas (enligt Alkohollagen 1994:1738, kap.4) ”för eget eller 
familjens bruk eller som gåva till närstående för dennes eller dennes familjs person-
liga bruk”. 
För att införsel ska kunna definieras som smuggling skall det vara fråga om kommer-
siell införsel, det vill säga avsedd för försäljning (i Sverige), samtidigt som rätt till 
sådan införsel saknas (brott mot lagen om straff för varusmuggling, lag 1960:418). 
Vad som kan definieras som resandeinförsel och smuggling måste avgöras från fall till 
fall. Enstaka personer uppger i undersökningarna relativt stora mängder införsel av 
alkohol per månad och stora mängder införd alkohol per resa, men det rör sig inte om 
några extrema mängder. I Monitormätningarna sattes gränser för respektive alkohol-
dryck motsvarande dagens indikativa nivåer för hur mycket man kunde ta in per inresa 
för att det skulle betraktas som resandeinförsel. De indikativa nivåerna var 10 liter 
sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin samt 110 liter starköl. En övre gräns för den 
sammantagna tillåtna mängden resandeinförd alkohol per 30 dagar för varje respon-
dent sattes till max 27 liter ren alkohol, vilket är 3 gånger högre än medelkonsumtio-
nen bland den procent respondenter med högst uppgiven 30-dagars konsumtion i 
mätningarna. Mängder över denna mängd antas vara smuggling som fångas upp i 
enkäternas frågor om köp av smuggelalkohol. Smugglingen mäts genom specifika 
frågor om köp av vin, sprit och öl som smugglats in till Sverige (se nedan). Den exakta 
brytpunkten kan diskuteras, men vi menar att det definitivt behövs en sådan övre gräns 
om syftet med dessa frågor är att beräkna resandeinförseln och inget annat. Det bör 
också betonas att ytterst få respondenter (färre än en per månad) uppger så stora 
mängder. 
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Smugglade alkoholdrycker  
Konsumtionen av till Sverige insmugglad alkohol har beräknats genom att fråga om de 
intervjuade personerna under de senaste 30 dagarna har köpt alkoholdrycker i Sverige 
som troligen smugglats in i landet. Om så är fallet ställs ytterligare frågor om antal 
gånger man köpt smugglad alkohol och vilka mängder det rörde sig om den senaste 
gången. Frågor ställs separat för sprit, vin och starköl 
 
Hemtillverkning  
Konsumtionen av hembränd sprit mäts genom att de intervjuade personerna uppger sin 
konsumtion dels av sprit totalt sett, dels av hembränt dag för dag, under de senaste fyra 
dagarna. Det är andelen hembränt av den totala spritkonsumtionen bland samtliga 
intervjuade personer sammantagna under dessa fyra dagar, som sedan används för att 
skatta den totala konsumtionen av hembränt i samhället på följande sätt: Andelen 
hembränt (p) av den totala spritkonsumtionen inkluderas i följande ekvation: 
T = ÖS + pH*T 
I ekvationen är T den totala spritkonsumtionen i Sverige, pH*T är andelen hembränt 
av den totala spritkonsumtionen (enligt svaren i frågeundersökningarna). Beteckningen 
“ÖS” är all övrig sprit och består således av försäljningen av sprit på Systembolaget 
och restaurangerna samt av smugglad och resandeinförd sprit (* = multiplikations-
tecken). 
Frågorna angående hemtillverkade mängder vin och öl avser mängderna färdigställda 
drycker under de senaste 30 dagarna.  
 
Internet 
Alla personer som intervjuas får frågan om de ”under de senaste 12 månaderna beställt 
alkohol till Sverige direkt från ett utländskt företag, t.e.x. genom Internet”. De som 
svarar ”ja” får följdfrågan hur många gånger de har beställt alkohol via via Internet 
under de senaste 12 månaderna, samt mängden sprit, vin, starkvin och starköl som 
beställts vid det senaste tillfället. För att beräkna mängden beställd alkohol under de 
senaste 12 månaderna för en individ, multipliceras mängden beställd alkohol vid det 
senaste tillfället med antalet beställningstillfällen under de senaste 12 månaderna. 
För varje månad fås således en skattning av beställningsmängden för den senaste 12-
månadersperioden, d.v.s. ett slags rullande 12-månadersskattningar med en månads 
förskjutning. I exempelvis mätningen för januari 2005 sträcker sig frågorna om 
Internethandel bakåt i tiden till februari 2004, i februarimätningen 2005 bakåt till mars 
2004, i marsmätningen 2005 bakåt till april 2004 osv.  
För att erhålla skattningar för enskilda månader, och därmed också för enskilda 
kalenderår, har vi utifrån dessa ”rullande” 12-månaders skattningar beräknat estimat 
för enskilda månader på följande sätt; varje månads skattning av internetinförseln 
avseende de senaste 12 månaderna har fördelats lika på de 12 månader som föregår 
mätningen. För att ta januarimätningen år 2005 som exempel har vardera en tolftedel 
av 12-månadersestimatet för denna månad lagts ut på de 12 månader som sträcker sig 
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bakåt i tiden från januari 2005 till februari år 2004. På samma sätt har estimatet från 
mätningen i februari 2005 dividerats med 12, d.v.s. fördelats lika på perioden februari 
2005 bakåt till mars 2004, osv. Genom att dessa rullande 12-månadersperioder 
överlappar varandra fås för en enskild månad flera skattningar (i flertalet fall 12 
skattningar) och som värde för en enskild månad används genomsnittet av dessa 
skattningar. I och med att frågorna om Internethandel avser de senaste 12 månaderna 
kan en skattning göras så långt tillbaka som för det 4:e kvartalet 2003, även om alltså 
frågorna om Internethandeln med alkohol först började ställas i mars 2004.  
 
Mätprocedur och urvalsmetod 
Varje mätperiod avser de senaste 30 dagarna, med undantag för frågor om 
internethandel med alkohol som nämnts ovan. Intervjuerna äger rum under den sista 
veckan varje månad och den första veckan nästföljande månad. Varje mätning består 
av 1 500 intervjuer av män och kvinnor i åldrarna 16-80 år.  
Temo AB har av SoRAD fått i uppdrag att genomföra de månatliga intervjuundersök-
ningarna. Urvalet görs med hjälp av Temos standardmetod för telefonnummerbase-
rade, representativa befolkningsurval. I denna metod används Temos hushållsbas om-
fattande hushållstelefonnummer med kompensation för hemliga telefonnummer. 
Populationen i de månatliga undersökningarna är ett representativt urval av svenskta-
lande personer i Sverige i åldrarna 16-80 år. Resultaten räknas upp till att gälla den del 
av befolkningen som är 15 år och äldre. Intervjuerna sker per telefon med hjälp av 
CATI (Computer Aided Telephone Interviews).  
 
Felmarginaler och bortfall 
Alla uppgifter som avser den alkoholkonsumtion som inte sålts genom de i Sverige 
registrerade försäljningskanalerna är beräknade med hjälp av resultaten från de ovan 
beskrivna frågeundersökningarna. Eftersom dessa undersökningar baseras på urval av 
befolkningen är resultaten behäftade med vissa felmarginaler.  
Bortfallet i frågeundersökningarna uppgår i regel till 35-40 procent. Detta kan vara ett 
problem i den mån personerna i bortfallet avviker från dem som intervjuats när det 
gäller hur de skulle besvarat de ställda frågorna, se nästa avsnitt. I Monitormätningarna 
har bortfallet främst bestått av dem som vägrat delta eller inte varit anträffbara. 
 
Uppräkning 
Konsumtionen av hemtillverkad och insmugglad alkohol är högre bland problemdrick-
are (alkoholmissbrukare) än i resten av befolkningen. Eftersom bortfallet av problem-
drickare i frågeundersökningar riktade till riksrepresentativa urval av befolkningen är 
stort blir resultatet att dessa konsumtionsmängder underskattas. Den metod som 
används för att korrigera för detta är, kortfattat, att väga in eller räkna upp problem-
drickare i materialet så att de blir representerade ”fullt ut” bland de svarande, enligt 
den princip som användes i KALK-undersökningen (Kühlhorn, m fl. 2000, Leifman & 
Trolldal 2002, Leifman & Gustafsson 2003).  
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Resultaten av dessa analyser framgår av Tabell 1:1. Uppräkningsfaktorn för 
respektive delmängd är markerad med fet stil. Efter invägning ökade andelen hembränt 
av den totala spritkonsumtionen från 5,9 till 8,1 procent, det vill säga en ökning med 
drygt en tredjedel. Vidare framgår det att även smuggling av sprit och öl samt 
hemtillverkning av vin uppvisar tydliga nivåskillnader mellan problemdrickarna och 
de övriga, vilket innebär att samtliga dessa delmängder skall räknas upp. Köp av 
smuggelvin tycks vara något mer vanligt förekommande bland problemdrickarna och 
räknas därför upp något (1,03).  
Tabell 1:1. Dryckesvanor och köpvanor av oregistrerad alkohol i befolkningen och bland 
problemdrickare, enligt Monitordata. 

 Alla Problemdricka
re (0,9 % av 
samtliga= 

AUDIT-p>3) 

Efter 
invägning av 

problem-
drickare 

Uppräk-
nings-
faktor 

AUDIT-poäng medelvärde  
(Audit-frågorna 4,5,8) 

0,33 4,9   

Intensivkonsumtionstillfällen, medelvärde 
antal dagar sen. 30 dagarna 

1,13 5,04   

Total alkoholkonsumtion per 30 dagar 
enligt KF-skalan (cl ren alkohol) 

42 165   

Spritkonsumtion per 30 dagar enligt KF-
skalan (cl ren alkohol) 

8,1 44   

Årlig spritkonsumtion (cl ren alkohol) 
enligt frågor om konsumtion igår - fyra 
dagar sedan 

103 554 114  

Årlig konsumtion av hembränt  
(cl ren alkohol) enligt frågor om 
konsumtion igår- fyra dagar sedan 

6,1 147 9,0  

Procent hembränt av totala 
spritkonsumtionen 

5,9% 26% 8,1% 1,36 

Köp av smuggelsprit per 30 dagar  
(cl ren alkohol) 

2,35 14,9 2,6 1,11 

Köp av smuggelöl per 30 dagar  
(cl ren alkohol) 

1,55 12,10 1,8 1,14 

Köp av smuggelvin per 30 dagar  
(cl ren alkohol) 

0,30 0,51 0,3 1,03 

Tillverkning av vin per 30 dagar  
(cl ren alkohol) 

1,68 22 2,1 1,25 

 

Tabellen visar också på tydliga skillnader mellan de två befolkningsgrupperna vad 
gäller den totala konsumtionen, konsumtionen av sprit, antalet intensivkonsumtionstill-
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fällen, samt erhållna poäng på tre AUDIT-frågor5. Dessa skillnader är inte av någon 
betydelse för våra skattningar av de olika delmängderna alkohol eftersom dessa, hem-
bränt undantaget, mäts på anskaffningsplanet (köp, försäljning och införsel). 
 
Invånarantal och alkoholhalter 
Den uppgift om antalet invånare 15 år och äldre som används i rapporten avser medel-
folkmängden under åren, t ex. 7 563 670 personer under 2006. De alkoholhalter som 
har använts vid beräkningar av konsumtionen i ren (100 %) alkohol redovisas i bilaga 
3. 
 
 
Alkoholmängder som inte närmare beaktas i beräkningarna av den totala 
alkoholkonsumtionen 
 
När den totala alkoholkonsumtionen för 2004 beräknats har vissa alkoholmängder inte 
närmare beaktats. De kan delas in i två grupper. Den ena består av all alkohol som 
ingår i de beräknade kvantiteterna men som egentligen borde subtraheras från den be-
räknade totalkonsumtionen. Hit hör: 

• utländska turisters alkoholinköp i Sverige, bland annat norska konsumenters 
gränshandel i västra Sverige 

• alkohol som används i matlagning eller som hälls ut 
Den andra gruppen är den alkohol som inte inkluderas i statistiken men som egentligen 
borde adderas till den beräknade totala svenska alkoholkonsumtionen. Hit hör: 

• svenskarnas konsumtion av alkohol utomlands  
• köp av alkohol via Internet (uppgifter om detta kommer att redovisas från och 

med kalenderåret 2005) 
• resandeinförsel och smuggling av starkcider (uppgifter om detta kommer att 

redovisas från och med kalenderåret 2006) 
• lättöl och cider med en alkoholstyrka på max 2,25 volymprocent 

Nedan följer en närmare redogörelse för dessa delmängder.  
 
Alkohol som borde subtraheras från totalkonsumtionen 
Utländska turisters inköp i Sverige  
Den alkohol som utländska turister köper i Sverige på Systembolaget, restauranger 
eller i livsmedelsbutiker ingår naturligtvis i Sveriges registrerade försäljningen av 
alkohol. Denna andel av försäljningen borde således räknas bort från försäljningsstati-
stiken när svenskens genomsnittskonsumtion beräknas. Det finns av naturliga skäl inga 

                                                 
5 AUDIT-skalan består av 10 frågor och är ett internationellt screeningtest framtaget av 
Världshälsoorganisationen. Skalan bygger på att intervjupersonerna får återge frekvensen av alkoholbeteende 
som kan anses som riskfyllt (tre frågor), alkoholberoende (tre frågor) och skadlig alkoholkonsumtion (fyra 
frågor). Skalan fungerar som ett additivt index och kan variera från 0 till 40 poäng. Om poängantalet överstiger 7 
anses respondenten ha alkoholproblem. 
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uppgifter om hur mycket alkohol dessa turister köper i Sverige. Vissa uppskattningar 
har dock gjorts. Enligt en tidigare gjord beräkning av de utländska turisternas konsum-
tion i Sverige uppgick den till drygt 0,1 liter ren alkohol per svensk 15 år eller äldre 
under ett år i mitten av 1990-talet (Leifman & Gustafsson 2003).  
En del av den alkohol som säljs i de Systembutiker som ligger nära den norska gränsen 
inhandlas av norrmän och borde således inte heller ingå i beräkningar av svenskars 
alkoholkonsumtion. Norrmännens inköp i Sverige motsvarar troligen knappt 1 procent 
(0,1 liter ren alkohol per svensk 15+) av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige 
(Leifman & Gustafsson 2003). Summan av utländska turisters konsumtion i Sverige 
samt norrmännens inköp i västra delen av Sverige uppgår således grovt räknat till 
ungefär 2 procent (0,2 liter ren alkohol per svensk 15+). 
 
Alkohol som används i matlagning och sådan som hälls ut 
Denna alkohol uppmärksammas sällan. Mängderna är sannolikt små i de flesta länder, 
kanske framför allt i länder med relativt sett höga alkoholpriser såsom Sverige. Inte 
desto mindre borde dessa kvantiteter subtraheras från den beräknade totala alkohol-
konsumtionen. Det kan till exempel vara flaskor med mindre mängder vin som inte 
dricks upp eller sparas, buteljer med alkohol som råkas slås sönder eller glas som välts 
samt alkohol som förångas då den tillsätts i en gryta eller vid upphettning av glögg. 
Hur stora kvantiteter det rör sig om är okänt. 
 
Alkohol som borde adderas till totalkonsumtionen 
Svenskarnas konsumtion utomlands 
Svenskars konsumtion utomlands uppskattades under 1996 (Kühlhorn m fl. 2000) till 
0,5 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. 
 
Lättöl och cider 
Lättöl och cider, med en alkoholstyrka på maximalt 2,25 volymprocent, klassas inte 
som alkoholdrycker i Sverige och ingår därför inte i alkoholstatistiken. Försäljningen 
av lättöl har under de senaste åren också minskat kraftigt, men uppgick till 43,8 miljo-
ner liter under 2004. Försäljningen av ”lättcider” uppgick till 18,3 miljoner liter 
samma år. Detta motsvarar en konsumtion av alkohol på knappt 0,2 liter ren alkohol 
per invånare 15 år och äldre, vid ett antagande om att dryckerna innehåller 2,2 procent 
alkohol. Detta motsvarar ungefär 2 procent av den totala alkoholkonsumtionen i 
Sverige. Det bör i detta sammanhang poängteras att vissa andra länder även inkluderar 
alkoholhaltig ”lättcider” och lättöl i den officiella försäljningsstatistiken (Leifman & 
Gustafsson 2003). 
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Resandeinförsel och smuggling av cider 
Det är av naturliga skäl svårt att veta omfattningen av införseln och smugglingen av 
cider till Sverige. I de mycket grova beräkningar som görs här uppskattas dock dessa 
mängder till mindre än 0,1 liter ren alkohol per år per person 15+. 
 
Nettoeffekten av de olika delmängderna 
Nettoeffekten av de ovan nämnda delmängder uppgår till ungefär 0,5-0,8 liter ren 
alkohol per person 15 år och äldre. Svenskarnas totala alkoholkonsumtion ligger 
således ungefär 5-8 procent högre än de nivåer som har redovisats i den här rapporten. 
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Bilaga 2. Estimation methods and statistical material  
 

Population 
The estimate of the number of inhabitants aged 15 and above used in the report refers 
to the average population during each year. The alcohol contents used for the different 
beverages when estimating the consumption in pure (100%) alcohol is shown in the 
appendix. 
The estimation made of the total consumption is based on the recorded alcohol 
consumption in Sweden and complemented with an estimation of the unrecorded 
consumption. It should also be pointed out that neither the registered nor the 
unregistered consumption actually designate the consumption of these beverages but 
the acquisition of the beverages. 
 
The sales of alcoholic beverages recorded in Sweden 
Sales of alcoholic beverages recorded in Sweden consist of the sales at Systembolaget, 
the sales of beer class II in grocery stores (2.26-3,5% alcohol by volume) and of the 
on-license sales at restaurants and the like. 
Sales figures regarding beer class II have been obtained from Swedish drinking 
statistics (Delfi) and refer to their member companies’ monthly sales to grocery stores. 
These companies are responsible for the major part of the sales of beer class II. In 
order to obtain figures on the total sales of such beer to the outlets Delfi’s figures have 
been compared to the Public Health Institute’s official statistics of the yearly sales. 
The difference between Delfi’s figures and those of the Public Health Institute has in 
this study been used to correct Delfi’s monthly figures as to the sales not registered 
with them. 
Delfi also compile monthly figures on their member companies’ sales of beer and beer 
class II to restaurants. Also these figures are compared and corrected in this study by 
the help of the Public Health Institute’s official statistics. 
There are no official monthly figures of the on-license sales of spirits and wine. In 
order to get some picture of the on-license sales of these beverages, the official annual 
figures from the National Institute of public Health have been used. In order to 
estimate monthly sales these annual figures have been divided by 12. As opposed to 
Systembolaget’s figures, sales to grocery stores and restaurants refer to wholesale 
trade, that is, sales to grocery stores and restaurants. 
 
Consumption of unrecorded alcohol 
Consumption of privately imported, smuggled and home-made alcohol is, for obvious 
reasons, not recorded in the official Swedish sales statistics and is therefore called 
”unrecorded” consumption. 
As the consumption of unrecorded alcohol over the past decades has increased in 
relation to alcohol sold through the registered outlets in Sweden, the need to pin down 
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this consumption by means of general population surveys has increased. On the 
request of the National Institute of Public Health, Systembolaget, the Swedish 
Brewers’ Association and others, such surveys have been conducted fairly regularly 
since the late 1980’s. 
There are a number of difficulties associated with attempting to measure the 
consumption of alcohol by means of general population surveys. Hence, over the years 
various inquiry techniques have been developed to minimise these difficulties. This 
work was accentuated through the so-called KALK-group which was formed in the 
mid-nineties and included representatives from the interest groups mentioned above as 
well as from Vin & Sprit AB (Kühlhorn et al., 2000). The techniques used in KALK 
have been further developed within the Monitor-project. 
Forgetfulness, social desirability, telescoping and non-response are some of the 
difficulties associated with this type of survey. Telescoping means that the 
consumption on certain special occasions is brought into focus and exaggerated in the 
respondent’s memory. 
When it comes to estimation on an aggregated level earlier surveys have shown that 
the non-response is of significance mainly in two respects (Kühlhorn et al., 2000). One 
is that, naturally, people who travel a lot are over-represented among the non-
respondents, which affects estimates of privately imported quantities. The other is that 
also high-consumers are over-represented in the mentioned group, which affects 
estimates of the consumption of beverages common with this group. 
It should also, in this connection, be mentioned that not all unregistered subsets are 
calculated for in these surveys. To these subsets belong Swedes consumption abroad 
and private import of cider/alcopops.  
 
Starting points for the Monitor surveys 
In order to minimise the effects of the difficulties mentioned above, the questions 
concerning unrecorded alcohol in the surveys are formulated according to three main 
principles, namely: 
 
1) Avoidance of estimates at the consumption level  
Questions as to the consumption of alcoholic beverages are avoided as far as possible 
since the respondents may have difficulties determining the source of the beverages 
they have consumed. Besides, it may be easier to remember the quantities one has 
brought into Sweden rather than the quantities of alcohol brought into Sweden one has 
consumed during the last 30 days. 
The quantities of spirits, wine and beer smuggled into Sweden are measured by means 
of questions as to whether the respondent has bought any beverages likely to be 
smuggled into the country. Private import is measured by means of questions about the 
quantities of spirits, wine and beer one has brought into the country during the last 30 
days. Home-manufacturing of wine and beer is measured by means of questions as to 
the quantities manufactured during the same period of time. 
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As to home-distilled spirits (moonshine), however, consumption questions are asked. 
The questions aim at estimating the proportion home-distilled spirits of total spirits 
consumption, see below. 
The alcoholic beverages bought, brought into the country or home-made in this study 
are assumed to be consumed in the country, but not necessarily by the same persons 
who obtained them in the first place. However, it is not to be taken for granted that all 
the alcoholic beverages obtained during a certain month also is consumed during that 
month. In this study it is assumed that each household’s ”store” of alcoholic beverages 
does not vary from month to month. 
 
2) Short period of observation  
In order to, as far as possible, avoid the effects of forgetfulness and telescoping, it is 
desirable for the period of observation to be as short as possible. Questions about 
private import, purchases of alcohol smuggled into Sweden and home-made wine and 
beer consequently refer to the last 30 days. Questions about home-distilled spirits, 
though, refer to the consumption during the last four days. 
 
3) Estimating at an aggregated level  
From a short observation period and the fact that the questions are about purchasing 
and import the beverages follows that the results refer to the changes on an aggregated 
rather than an individual level. In other words, the main object of the calculations is to 
get a picture of the total consumption each month, both in the country as a whole and 
in certain larger regions. 
 
Private import  
All respondents are asked if they did return to Sweden from abroad at any time during 
the last 30 days. Those who answer in the affirmative are asked how many times they 
have gone abroad and whether they brought in any alcohol the last time and the second 
last time. If the traveller brought in alcohol with others, questions are asked about how 
many these persons were and how much they brought in together. This amount is then 
divided by the number of persons in question. Those who travelled alone, or who 
cannot pin down how much they brought in with others, are asked how much they 
brought in themselves. 
The main purpose of asking questions about the second last trip is to, together with 
information about the last trip, give a picture of the individuals bringing alcohol into 
Sweden and especially individuals bringing large amounts of alcohol. By asking about 
the second last trip additionally, it’s assumed that the picture will correspond better to 
the true alcohol consumption on the individual level than only questions about the last 
trip. This might not be true however for the total alcohol consumption, since 
individuals who had travelled at least two times during the last 30 days on the contrary 
showed a lower consumption. The difference is however expected since it, in similar 
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surveys, earlier have been shown that individuals tend to report less if the time for the 
consumption is further away from the measuring point (Kühlhorn et al. 2000). 
Because of this, our calculations are first and foremost based on information about the 
last trip. When individuals have travelled at least two times during the last 30 days but 
only brought back alcohol from one of these trips information about both occasions is 
used. 
People who travel a great deal are of course over-represented among the non-
respondents, which results in the imported quantities being underestimated if the non-
response is not considered. According to the KALK survey, the respondents’ estimates 
of their number of journeys should be adjusted upwards by 25 percent, which has been 
done in this study and earlier studies (Leifman & Gustafsson 2003, Kühlhorn et al. 
2000). 
 
Definition of private import and smuggling respectively 
It is difficult to separate private import and smuggling. The decisive difference is 
whether the import has a commercial purpose or not. That is to say, whether the 
beverages are sold on the black market or imported for personal use. By ”personal 
use” is meant (according to Alcohol Act 1994:1738, chapter 4) ”for one’s own or 
one’s family’s use, or as a gift to someone close for their own or their family’s 
personal use”. 
It is possible for persons returning from other EU-countries to import larger quantities 
into Sweden than those permitted by Swedish import quotas. Swedish alcohol tax must 
be paid, however, for the amount exceeding those quotas. If that tax is not paid, it is 
not a case of smuggling, though, but a violation of tax law (law 1994:1565 regarding 
taxation on private import of alcoholic beverages and tobacco from member-countries 
of the European Union). 
If import is to be defined as smuggling, it must be done with a commercial purpose, 
that is, the purpose must be to sell the beverages in Sweden, lacking any license to do 
so (violation of the law regarding punishment for smuggling of goods, law 1960:418). 
What should be defined as private import, as opposed to commercial import 
(smuggling), must be determined from case to case. The rule of thumb quotas were 10 
litres of spirits, 20 litres of strong wine, 90 litres of wine and 110 litres of beer. In this 
study, import within these quotas has been defined as private import. 
A few respondents report of several trips abroad during the same month (last 30 days) 
and rather large quantities imported on each arrival, though below the levels 
mentioned above. Since they have been abroad several times (e.g. 10 times) it is not 
likely that all the imported alcohol is for private use according to the Alcohol Act (se 
above). It is likely that some of these quantities of alcohol will be sold further in 
Sweden. At the same time, some of these quantities may be meant for friends and 
relatives, and some may be stored at home and consumed later. We have set a limit of 
what can be considered to be defined as private import at 27 litres of pure (100%) 
alcohol per 30 days. Quantities exceeding this limit are to be considered as smuggling. 
The quantities of smuggled alcohol are measured by questions of purchases of 
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smuggled beer, wine and spirits in Sweden (see below). 27 litres of pure alcohol is 
three times higher than the quantities consumed by the one percent with the highest 
self-reported consumption in the Monitor surveys. The exact upper limit of 27 litres or 
pure alcohol may of course be discussed. However, we argue that such an upper limit 
is needed if the purpose of these questions is to measure private import. It should also 
be mentioned that very few respondents, less than one per month, report of such high 
quantities. 
 
Smuggling 
The consumption of alcohol smuggled into Sweden has been estimated by asking the 
respondents whether they have bought any alcoholic beverages likely to be smuggled 
into the country during the last 30 days. Should that be the case, they are asked how 
many times they have bought smuggled alcohol and how large the quantity was the 
last time. Questions are asked separately for spirits, wine and beer. 
 
Home-manufacturing 
The consumption of home-distilled spirits is measured by means of the respondents’ 
statements as to their day-by-day consumption of spirits and their day-by-day 
consumption of home-distilled spirits during the last four days. It is the proportion of 
home-distilled spirits in relation to the total spirits consumption during these four days 
that is used to estimate the total consumption of home-distilled spirits in the country. 
The estimate is made in this manner: Out of the total spirits consumption, the amount 
of home-distilled spirits (p) is included in this formula: T = OS + pH*T 
In this formula, T is the total consumption of spirits in Sweden and pH*T the amount 
of home-distilled spirits out of that consumption. The letters ”OS” stand for all other 
spirits and consequently include the sales of spirits at Systembolaget and in restaurants 
as well as smuggled and privately imported spirits (* = multiplication sign). 
The questions about the quantities of home-made wine refer to the quantities 
manufactured during the last 30 days. 
 
Measuring procedure and method of sampling 
Each observation period refers to the preceding (past) 30 days. The interviews are 
made during the last week of one month and the first of the next and include 1 500 
interviews of men and women aged between 16 and 80. 
Temo AB has been commissioned by SoRAD to do the monthly interviews. The 
sample of interviewees is made by means of Temo’s standard method for telephone-
based, representative samples of the population. This method makes use of Temo’s 
comprehensive register of household numbers with compensation for secret ones. The 
population in the surveys is a representative sample of Swedish-speaking people aged 
between 16 and 80. The interviews are made by phone with the help of CATI 
(Computer Aided Telephone Interviews). 
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Margins of error and non-response 
All the figures that refer to consumption of alcoholic beverages not sold through 
outlets registered in Sweden are calculated by means of the estimates obtained in the 
monthly general population surveys described above. Since these surveys are based on 
samples of the population, the results are impaired by certain margins of error. 
The non-response rate in the surveys amounts to about 35-40 per cent. This may be a 
problem insofar as the non-responding persons differ from those included in the 
sample as to their answers, see next section. In this study the non-respondents is 
mainly consisting of the individuals refusing to participate or non-reachable persons. 
 
Adjustment upwards 
The consumption of home-produced and smuggled alcohol is significantly higher 
among the problem drinkers (alcoholics, alcohol abusers) than among the rest of the 
population. Since the non-response among problem drinkers in general population 
surveys is considerable, the consumption of these alcoholic beverages is 
underestimated. The method that was used to correct for this was to enumerate for the 
problem drinkers, that are underrepresented in general population surveys,  according 
to the method used in the KALK-survey (Kühlhorn et al. 2000, Leifman & Trolldal 
2002, Leifman & Gustafsson 2003).  
The results of these analyses are shown in Table 1:2. The factors for adjustment 
upwards are marked by extra bold type. It turned out that, the consumption of home-
distilled spirits made up 5.9 per cent among the general population but 26 per cent 
among the problem drinkers. After weighing in, the percentage increased from 5.9 to 
8.1 per cent, that is, an increase by more than a third. It also turns out that smuggling 
of spirits and beer, as well as home-manufacturing of wine, clearly differs in amounts 
between the problem-drinkers and the general population, which means that these 
amounts must be adjusted upwards. Purchases of smuggled wine seem to be somewhat 
more common among the problem-drinkers and are therefore adjusted upwards a little 
(1.03). 
The table also shows clear differences between problem drinkers and others in total 
consumption, consumption of spirits, number of binge drinking occasions (heavy 
drinking occasions) and, of course, AUDIT-points. These differences, however, are of 
no significance in our estimations of the quantities of the different categories of 
alcohol, since they, excepting home-distilled spirits, are measured at purchase level 
(purchases, sales and private import). 
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Table 1:2. Drinking and purchasing habits of unrecorded alcohol among the general 
population and among problem-drinkers, according to Monitor data. 

 All Problem 
drinkers (0.9 
per cent of all 

resp.=  
AUDIT-p>3) 

After 
weighing 

in 285 
problem 
drinkers 

Factor for 
adjustment 
upwards 

AUDIT-points, mean (Audit-questions 4, 5, 8) 0.33 4.9   
Binge drinking occasions, mean number of 
days during past 30 days 

1.13 5.04   

Total consumption of alcohol per 30 days 
according to QF-scale (cl of pure alcohol) 

42 165   

Consumption of spirits per 30 days according 
to QF-scale (cl of pure alcohol) 

8.1 44   

Consumption of spirits per year (cl of pure 
alcohol) according to questions about 
yesterday-four days ago 

103 554 114  

Consumption of home-distilled spirits per year 
(cl of pure alcohol) according to questions 
about yesterday-four days ago 

 
6.1 

 
147 

 
9.0 

 

Per cent of home-distilled spirits out of total 
consumption of spirits 

5.9% 26% 8.1% 1,36 

Purchases of smuggled spirits per 30 days (cl of 
pure alcohol) 

2.35 14.9 2.6 1.11 

Purchases of smuggled beer per 30 days (cl of 
pure alcohol) 

1.55 12.10 1.8 1.14 

Purchases of smuggled wine per 30 days (cl of 
pure alcohol) 

0.30 0.51 0.3 1.03 

Home-made wine per 30 days (cl of pure 
alcohol) 

1.68 22 2.1 1.25 
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Bilaga 3. Alkoholhalter 
 
Tabell 1:3: Alkoholhalter som har använts vid beräkningarna av konsumtionen i ren alkohol. 

Typ av dryck och 
anskaffningssätt 

 

2006 

 

2005 

 

2004 

 

2003 2002 2001 

Sprit, Systembolaget 37,7 37,8 37,9 37,9 38,0 38,2 
Sprit, Restaurangförsäljning 27,2 27,2 27,2 28,9 35,7 33,8 
Sprit, Resandeinförsel 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 
Sprit, Smugglad 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 
Sprit, Hembränd 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 
Starkvin, Systembolaget 16,8 16,8 16,8 17,0 16,8 16,8 
Starkvin, Restaurangförsäljning 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 
Starkvin, Resandeinförsel 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 
Vin, Systembolaget 12,8 12,7 12,6 12,5 12,3 12,2 
Cider+blanddr. Systembolaget 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 5,1 
Vin, Restaurangförsäljning 10,2 10,2 10,4 10,2 9,7 10,2 
Vin, Resandeinförsel 12,6 12,6 12,6 12,2 12,2 12,2 
Vin, Smugglad 12,6 12,6 12,6 12,2 12,2 12,2 
Vin, Hemtillverkad 12,5 12,6 12,6 12,2 12,2 12,2 
Starköl, Systembolaget 5,6 5,6 5,5 5,6 5,6 5,6 
Starköl, Restaurangförsäljning 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 4,9 
Starköl, Resandeinförsel 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 
Starköl, Smugglad 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 
Starköl, Hemtillverkad -- -- --- 5,4 5,4 5,4 
Folköl 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 
Källor: Systembolaget, Statens folkhälsoinstitut, Delfi 
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