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Sammanfattning 
Total alkoholkonsumtion 
Den totala alkoholkonsumtionen låg kvar på ungefär samma nivå under 2004 som 
under 2003. Konsumtionen var under 2004 10,4 liter ren alkohol per person 15 år och 
äldre, mätt på anskaffningsplanet, vilket var en ökning med 1 procent. Däremot skedde 
en omfördelning i konsumtionen från registrerad till oregistrerad konsumtion. Detta 
innebär att den i Sverige registrerade försäljningen på Systembolaget, restauranger och 
i livsmedelsbutiker minskade medan resandeinförseln och smugglingen ökade. Hem-
tillverkningen minskade dock under 2004 i jämförelse med 2003, se tabellerna 1 och 2. 
Konsumtionen av spritdrycker och starköl ökade medan konsumtionen av vin och 
folköl minskade. 

 
Utvecklingen under det första halvåret 2005 
 
Den totala alkoholkonsumtionen minskade under det första halvåret 2005 i jämförelse 
med samma period 2004. Den registrerade konsumtionen låg dock kvar på samma nivå 
medan den oregistrerade konsumtionen minskade. Detta innebär att den registrerade 
konsumtionens andel av den totala konsumtionen ökade. 
 
Resandeinförseln minskade vad gäller samtliga drycker. Den totala minskningen var 
11 procent. Även smugglingen av alkohol minskade. Denna minskade totalt sett med 9 
procent, men det var uteslutande starkölet som stod för denna minskning. Smugg-
lingen av sprit och vin ökade. Hemtillverkningen av såväl sprit som vin minskade 
dock.  
 
 
Inledning 
Denna rapport redogör för alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder i Sverige 
under 2004 och hur konsumtionen har förändrats under senare år. Dessutom redovisas 
vissa uppgifter för utvecklingen under första halvåret 2005. 
Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms 
universitet har av regeringen fått i uppdrag att kartlägga alkoholkonsumtionen i Sve-
rige och hur den förändras månadsvis. Kartläggningen påbörjades i juni 2000.  
Alkoholkonsumtionen i Sverige består dels av den i landet statistikförda försäljningen 
av alkoholdrycker på Systembolaget och restauranger, samt av folköl i livsmedelsbuti-
ker (den registrerade alkoholkonsumtionen), dels av alkoholdrycker som inte statistik-
förs i Sverige. Denna grupp, som även kallas för den oregistrerade konsumtionen, be-
står av alkohol som har förts in i Sverige från andra länder genom såväl resandeinför-
sel som smuggling, samt av hemtillverkning. 
Utgångspunkten för denna studie är uppgifter om den registrerade försäljningen av 
alkoholdrycker i Sverige. Denna fångar upp den största delen av konsumtionen av 
alkohol i landet. För att även få en bild av den oregistrerade konsumtionen genomförs 
frågeundersökningar riktade till den vuxna delen av Sveriges befolkning (16-80 år). 
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Frågorna rör resandeinförsel, köp av smugglad alkohol och hemtillverkning av sprit 
och vin. Dessa intervjuundersökningar genomförs vid varje månadsskifte. Sammanlagt 
1500 personer intervjuas varje gång och frågorna avser den senaste 30-dagarsperioden. 
Att mätningarna sker så pass ofta gör det möjligt att fånga upp förändringar under året.  
 

Alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder under år 2004 samt 
förändringar från år 2003 
 
I Tabell 1 redovisas den totala alkoholkonsumtionen och konsumtionen av de olika 
delmängderna under år 2004 samt förändringar i dessa delmängder i jämförelse med 
2003. Uppgifterna är grupperade efter typ av dryck. För att en jämförelse skall vara 
möjlig är konsumtionen av de olika dryckerna omräknade till ren (100 %) alkohol per 
invånare 15 år och äldre.  

 
Total alkoholkonsumtion 
Den totala alkoholkonsumtionen låg kvar på ungefär samma nivå under 2004 som 
under 2003. Konsumtionen var 10,4 liter ren alkohol per person 15 år och äldre, vilket 
är en ökning med 1 procent. 
 
Spritdrycker 
Konsumtionen av sprit uppgick till 2,7 liter ren alkohol, vilket utgör 27 procent av den 
totala konsumtionen. Spritkonsumtionen ökade med 8 procent under 2004 i jämförelse 
med året före. De resandeinförda spritdryckerna stod för den största delen av spritkon-
sumtionen. Denna andel uppgick till 45 procent, följd av sprit köpt på Systembolaget 
vars andel var 36 procent.  
 
Vin 
Konsumtionen av vin uppgick till 3,9 liter ren alkohol, vilket är en minskning med 3 
procent  jämfört med 2003. Dess andel av den totala konsumtionen uppgick till 38 
procent under 2004. Systembolagets försäljning stod för 65 procent av vinkonsumtio-
nen medan det resandeinförda vinet stod för 21 procent. 
 
Starköl 
Starkölskonsumtionen ökade med 4 procent under 2004. Konsumtionen uppgick till 
3,0 liter ren alkohol per individ 15 år och äldre, vilket motsvarar 29 procent av den 
totala alkoholkonsumtionen. Systembolagets försäljning stod för 42 procent av 
starkölskonsumtionen medan resandeinförseln stod för 22 procent. Konsumtionen på 
restauranger stod för 19 procent.  
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 
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detta har frågor om hemtillverkning av öl utgått ur de månatliga frågeundersökning-
arna från och med år 2004. I den redovisningen används därför de beräknade uppgif-
terna om hemtillverkningen av öl under 2003 även för år 2004. 
 
Folköl 
Konsumtionen av folköl uppgick till 0,7 liter ren alkohol, vilket är en minskning med 
16 procent sedan 2003. Folkölets andel av den totala konsumtionen uppgick till 6 pro-
cent under 2004. Nästan allt folköl som konsumerades var köpt i livsmedelsbutiker. 
 
Utvecklingen under det första halvåret 2005 
Den totala alkoholkonsumtionen minskade något under det första halvåret 2005 i jäm-
förelse med samma period året före. Det var framförallt spritkonsumtionen som mins-
kade, men även konsumtionen av vin och starköl minskade något.  
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Tabell 1. Den beräknade konsumtionen av alkohol i Sverige under år 2004 i jämförelse med 
2003, uppdelad på typ av dryck och anskaffningssätt. 

Typ av dryck och 
anskaffningssätt 
 

Liter ren 
alkohol per 

invånare 15 år 
och äldre 2004

Förändring 
2003-2004 

Andel av 
respektive typ 

av dryck år 
2004 

Andel av den 
totala konsum-

tionen (i ren 
alkohol) 2004 

Sprit 2,7 liter + 8 % 100 % 27 %  
Systembolagets förs. 1,0 - 14 % 36 %    9 % 
Resandeinförsel 1,2 + 26 % 45 %  12 % 
Restaurangförsäljning 0,1 + 1 %   5 %    1 % 
Smugglad 0,2 + 47 %   9 %    2 % 
Hembränd 0,2 + 17 %   6 %    2 % 
Vin 3,9 liter - 3 % 100 % 38 %  
Systembolagets förs. 2,5 - 2 % 65 %  24 % 
Resandeinförsel 0,8 + 8 % 21 %    8 % 
Restaurangförsäljning 0,3 - 19 %   7 %    3 % 
Hemtillverkat 0,2 - 22 %   5 %    2 % 
Smugglat 0,1 - 13 %   2 %    1 % 
Starköl 3,0 liter + 4 % 100 % 29 %  
Systembolagets förs. 1,3 - 7 % 42 %  12 % 
Restaurangförsäljning 0,6 - 4 % 19 %    6 % 
Resandeinförsel 0,7 + 20 % 22 %    6 % 
Smugglat 0,5 + 30 % 17 %    5 % 
Hemtillverkat* 0,0 (0,02) --- %   1 %    0 % 
Folköl 0,7 liter - 16 % 100 % 6 %  
Livsmedelsbutiker 0,7 - 16 %  99%  6% 
Restauranger 0,0 -13 %    1%  0% 
      
Summa 10,4 liter + 1 %  100%  

Källor: SoRAD, Systembolaget, Statens folkhälsoinstitut. Förändringar och andelar är beräknade på 
värden med två decimaler. På grund av avrundning är summan av delmängderna inte alltid densamma 
som totalsumman. *Uppgifter från 2003. 
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Den totala konsumtion år 2004 fördelad på olika anskaffningssätt 
I Tabell 2 redovisas samma uppgifter som Tabell 1, men uppgifterna är här grupperade 
efter typ av anskaffningssätt. Resandeinförseln stod för 26 procent och restaurangernas 
andel av konsumtionen uppgick till 10 procent. Smugglingen stod för 8 procent, livs-
medelsbutikerna för 6 och hemtillverkningen för 4 procent av den totala konsumtio-
nen. Den registrerade konsumtionen minskade generellt sett under 2004, medan den 
oregistrerade konsumtionen ökade i motsvarande grad.  
 

Tabell 2. Den beräknade konsumtionen av alkohol i Sverige under år 2004 i jämförelse med 
2003, uppdelad på olika anskaffningssätt och typ av dryck. 

Anskaffningssätt och 
typ av dryck 
 

Liter ren 
alkohol per 

invånare 15 år 
och äldre 2004

Förändring 
2003-2004 

Andel av 
respektive 

anskaffningssätt 
2004 

Andel av den 
totala konsum-
tionen (i  ren 
alkohol) 2004 

Systembolagets förs. 4,8 liter - 6 % 100 % 46 %  
Sprit 1,0 -14 % 20 %    9 % 
Vin 2,5 - 2 % 53 %  24 % 
Starköl 1,3 - 7 % 27 %  12 % 
Restaurangförs. 1,0 liter -8 % 100 % 10 %  
Sprit 0,1 + 1 %   13 %    1 % 
Vin 0,3 - 19 %   29 %    3 % 
Starköl 0,6 - 4 %   58 %    6 % 
Folköl 0,0 - 13%     1 %    0 % 
Livsmedelsbutiker 0,7 liter - 16 % 100 % 6 %  
(Folköl)      
Resandeinförsel 2,7 liter + 19 % 100 % 26 %  
Sprit 1,2 + 26 % 46 %  12 % 
Vin 0,8 + 8 % 30 %    8 % 
Öl 0,7 + 20 % 25 %    6 % 
Smuggling 0,8 liter +28 % 100 % 8 %  
Sprit 0,2 + 47 % 28 %    2 % 
Vin 0,1 - 13 %   9 %    1 % 
Öl 0,5 + 30 % 62 %    5 % 
Hemtillverkning 0,4 liter -6 % 100 % 4 %  
Sprit 0,2 + 17 % 45 %    2 % 
Vin 0,2 - 22 % 50 %    2 % 
Öl* 0,0 (0,02) ---   5 %    0 % 

Summa 10,4 liter + 1 %  100%  

Registrerad alkohol, 
totalt 

6,4 -8 %  62 %  

Oregistrerad 
alkohol, totalt 

3,9 + 18 %  38 %  

Källor: SoRAD, Systembolaget, Statens folkhälsoinstitut. Förändringar och andelar är beräknade på värden med 
två decimaler. På grund av avrundning är summan av delmängderna inte alltid densamma som totalsumman. 
*Beräkningar från år 2003. 
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Systembolagets försäljning 
Systembolagets försäljning minskade vad gäller samtliga drycker under 2004. Den 
totala minskningen var 6 procent. Spritförsäljningen minskade med 14 procent, vilket 
var den största minskningen. Totalt sett stod vinet för den största delen av Systembo-
lagets försäljning. Vinets andel uppgick till 53 procent mätt i ren alkohol, följt av 
starköl med en andel på 27 procent. Spritdryckernas andel var 20 procent. 
 
Försäljningen på restauranger 
På restaurangerna minskade försäljningen av samtliga typer av drycker utom sprit. Den 
totala minskningen var 8 procent. Den största minskningen stod vinet för som mins-
kade med 19 procent. Totalt sett stod starkölet för den största delen av restaurangernas 
försäljning. Starkölets andel uppgick till 58 procent mätt i ren alkohol. 
 
Resandeinförsel 
Resandeinförseln ökade under 2004 vad gäller samtliga typer av drycker. Den totala 
ökningen var 19 procent, mätt i ren alkohol. Spritinförseln ökade med 26 procent, vil-
ket var den största ökningen. Införseln av sprit stod dessutom för den största andelen 
av den totala alkoholinförseln. Dess andel uppgick till 46 procent, följd av vininförseln 
som uppgick till 30 procent. Ölets andel uppgick till 25 procent.  
 
Smuggling 
Smugglingen av alkohol ökade med 28 procent under 2004. Smugglingen av sprit stod 
för den största ökningen. Dess ökning var 47 procent, följd av ölsmugglingen som 
ökade med 33 procent. Vinsmugglingen minskade dock under året. Smugglingen av öl 
stod för 63 procent av den totala smugglingen, mätt i ren alkohol, följd av spritsmugg-
lingen som stod för 28 procent. Vinets andel av smugglingen var 9 procent. 
 
Hemtillverkning 
Totalt sett minskade hemtillverkningen något. Konsumtionen av hembränd sprit ökade 
totalt sett medan konsumtionen av hemtillverkat vin minskade. Som nämnts tidigare är 
hemtillverkningen av öl så pass liten att den har utgått ur de månatliga frågeundersök-
ningarna.  

 
Köp av alkohol via Internet under 2004 
I Monitorprojektets frågeundersökningar ställs sedan mitten av 2004 även frågor om 
köp av alkohol via Internet. Preliminära resultat visar att det har skett en viss ökning 
av dessa köp under perioden. De totala volymerna var dock med största sannolikhet så 
pass små att de inte påverkar den generella bilden av alkoholkonsumtionen i Sverige 
under 2004 som har redovisats här. 
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Utvecklingen under det första halvåret 2005 
Den totala alkoholkonsumtionen minskade under det första halvåret 2005. Den regi-
strerade konsumtionen låg dock kvar på samma nivå som under det första halvåret 
2004. Däremot minskade den oregistrerade konsumtionen. Detta innebär att den regi-
strerade konsumtionens andel av den totala konsumtionen ökade under det första halv-
året 2005. 
Resandeinförseln minskade vad gäller samtliga drycker. Den totala minskningen var 
11 procent. Den totala smugglingen minskade med 9 procent men det var uteslutande 
starkölet som stod för den minskningen. Smugglingen av sprit och vin ökade däremot. 
Hemtillverkningen av såväl sprit som vin minskade dock. 

 

Registrerad och oregistrerad alkoholkonsumtion år 2003 och 2004 
I Tabell 3 sammanfattas förändringar i den registrerade och oregistrerade konsumtio-
nen och dess olika delmängder under åren 2003 och 2004. Som framgår av tabellen 
konsumerades i stort sett samma mängd alkohol år 2003 som 2004. Vissa förändringar 
i anskaffningssätt kan dock noteras mellan de båda åren. Den registrerade alkoholens 
andel av den totala alkoholkonsumtionen minskade år 2004 jämfört med 2003 och den 
oregistrerade alkoholens andel ökade. 
 

 

Tabell 3. Den totala alkoholkonsumtionen under år 2004 i ren (100 %) alkohol efter 
anskaffningssätt. 

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

Förändring 
2003-2004 

Andel av den totala 
konsumtionen 

 2003 2004  2003 2004 
Registrerad konsumtion:      
     Systembolaget 5,1 4,8 - 6 % 49 % 46 % 
     Restauranger 1,1 1,0 - 8 % 11 % 10 % 
     Livsmedelsbutiker 0,8 0,7 - 16 % 8 % 6 % 
     Summa 7,0 6,4 - 8 % 68 % 62 % 
      
Oregistrerad 
konsumtion: 

     

     Resandeinförsel 2,3 2,7 + 19 % 22 % 26 % 
     Smuggling 0,7 0,8 + 28 % 6 % 8 % 
     Hemtillverkning 0,4 0,4 - 6 % 4 % 4 % 
     Summa 3,3 3,9 + 18 % 32 % 38 % 
Totalt 10,3 10,4 +1 % 100 % 100 % 

Källor: SoRAD, Systembolaget, Statens folkhälsoinstitut. P.g.a. avrundning är summan av del-
mängderna inte alltid densamma som totalsumman. 
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År 2003 uppgick den inom landet försålda alkoholen, den s.k. registrerade konsumtio-
nen, till drygt 7,0 liter ren alkohol per person 15 år och äldre. Den oregistrerade 
konsumtionen, som består av resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning, uppgick 
till drygt 3,3 liter. År 2004 var motsvarande siffror 6,4 respektive 3,9 liter. Uttrycks 
detta istället som andelar av den totala konsumtionen kan man konstatera att den regi-
strerade delen minskade från 68 procent år 2003 till 62 procent år 2004, och att den 
oregistrerade andelen ökade från 32 till 38 procent. Vad gäller minskningen av den 
registrerade alkoholen kan man konstatera att samtliga tre delmängder, som hänförs 
under denna rubrik, minskade. När det gäller den ökade andelen oregistrerad alkohol 
var denna en följd av ökad  resandeinförsel och smuggling.  
Under det första halvåret 2005 ökade återigen den registrerade konsumtionens andel 
av den totala konsumtionen. Den registrerade konsumtionen låg kvar på samma nivå 
som under det första halvåret 2004 men den oregistrerade konsumtionen minskade 
däremot. Resandeinförseln minskade vad gäller samtliga drycker. Den totala minsk-
ningen var 11 procent. Den totala smugglingen minskade med 9 procent, men det var 
uteslutande starkölet som stod för den minskningen. Även hemtillverkningen mins-
kade. 
 

Den totala alkoholkonsumtionen under 2001 – 2004 fördelad på dryck 
och anskaffningssätt 
I Tabell 4 redovisas alkoholkonsumtionen i landet under 2004 uppdelad på typ av 
dryck och på vilket sätt dryckerna anskaffades, dvs. om de var köpta på Systembola-
get, konsumerade på restauranger, införda i landet i samband med resor, insmugglade 
eller hemtillverkade. Procenttalen anger dryckens och anskaffningssättets andel av den 
totala alkoholkonsumtionen mätt i ren alkohol. 
Det visar sig att Systembolagets försäljning av vin och starköl under 2004 toppar 
tabellen, följt av resandeinförsel av sprit. Av all alkohol som konsumerades under 
2004 svarade vin inköpt på Systembolaget för ca en fjärdedel. 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. I 
tabellen redovisas även dessa uppgifter för åren 2001 till 2003.  
Några av dryckerna och deras anskaffningssätt ligger på relativt stabila nivåer under 
perioden. Exempel på detta är försäljningen av vin och starköl på Systembolaget, som 
har legat på 24-25 procent respektive 12-13 procent av den totala konsumtionen under 
perioden. Andra drycker och anskaffningssätt visar tydliga förändringar under perio-
den. Relativt sett sjunker försäljningen av sprit på Systembolaget under perioden, från 
en andel på 13 procent år 2001 till 9 procent år 2004. Samtidigt har den resandeinförda 
spriten ökat från 7 procent till 12 procent. Andra tydliga förändringar är ökad starköls-
smuggling liksom minskad försäljning av folköl i livsmedelsbutiker.  
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Tabell 4. Den totala alkoholkonsumtionen under perioden 2001 till 2004 fördelad på dryck 
och anskaffningssätt. 

Typ av dryck och 
anskaffningssätt 

Andel av den totala alkoholkonsumtionen 
(i ren alkohol) 

 2001 2002 2003 2004 Förändring i 
antal 

procentenheter 
2001-2004 

Vin, Systembolaget 24 % 25 % 25 % 24 %  0 
Starköl, Systembolaget 13 % 13 % 13 % 12 % -1 
Sprit, resandeinförsel 7 % 7 % 9 % 12 % +5 
Sprit, Systembolaget 13 % 12 % 11 % 9 % -4 
Vin, resandeinförsel 7 % 7 % 7 % 8 % +1 
Folköl, 
livsmedelsbutiker 

10 % 8 % 8 % 6 % -4 

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

Summa  100 % 100 % 100 % 100 %  
Källor: SoRAD, Systembolaget, Statens folkhälsoinstitut. P.g.a. avrundning är summan av delmäng-
derna inte alltid densamma som totalsumman. 
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Konsumtionsutvecklingen i ett längre tidsperspektiv
För att få en bättre uppfattning om den totala alkoholkonsumtionen har flera kartlägg-
ningar av den oregistrerade konsumtionen genomförts under senare år. En av de mest 
omfattande studierna är den så kallade KALK-studien (Kühlhorn et al., 2000). I denna 
studie beräknades den totala alkoholkonsumtionen för 1996 till 8,0 liter ren alkohol 
per invånare 15 år och äldre. Detta framgår av Tabell 5 som redovisar utvecklingen av 
den totala alkoholkonsumtionen i Sverige från 1976 till 2004 (se även Leifman & 
Gustafsson, 2003). Av tabellen framgår att den totala konsumtionen har ökat avsevärt 
under det senaste årtiondet. 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. Kalenderåret 2003 
uppgick konsumtionen till 10,3 liter och år 2004 till 10,4 liter ren alkohol. Den största 
ökningen skedde under perioden 2000 till 2003 då konsumtionen ökade med 
23 procent (1,9 liter).  
Den totala spritkonsumtionen minskade något under slutet av 1980-talet och fram till 
mitten av 1990-talet, men låg år 2004 på samma nivå som 1995. Vinkonsumtionen har 
sedan slutet av 1980-talet ökat med 70 procent, och konsumtionen av starköl med 138 
procent. Folkölskonsumtionen har däremot minskat, vilket innebär att den totala 
konsumtionen av öl (summan av starköl och folköl) har ökat med 52 procent. 
 

Tabell 5. Alkoholkonsumtionen i Sverige under olika år: totalt och per dryckesslag (i antal 
liter ren [100 %] alkohol per invånare 15 år och äldre). 

Typ av 
dryck 

1976 1978 1989 1990 1993 1995 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 

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

Totalt * 8,8 8,1 7,7 7,8 7,7 7,8 8,0 8,1 8,4 9,1 9,9 10,3 10,4 
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. 
 
 
 
I Tabell 6 ges en något mer detaljerad bild av utvecklingen för de olika alkoholdryck-
erna sedan 1996 än vad som framkom i föregående tabell. Varje alkoholslag är här 
uppdelat på olika anskaffningssätt (procenttalen inom parentes anger respektive drycks 
andel av den totala konsumtionen.) Som tabellen visar har den totala spritkonsumtio-
nen varit ganska stabil under perioden, och var i liter per individ räknad densamma år 
2004 som 1996, dvs 2,7 liter ren alkohol per individ 15 år och äldre. En viss omfördel-
ning av var någonstans spriten inhandlas har dock skett under perioden. Den sprit som 
kommer från Systembolaget har minskat, liksom till viss del även konsumtionen av 
hembränd sprit. Den resandeinförda spritkonsumtionen har emellertid mer än för-
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dubblats, från 0,5 liter till 1,2 liter ren alkohol per individ 15 år och äldre, medan kon-
sumtionen på restauranger i det närmaste är oförändrad. 
Både vin- och starkölskonsumtionen har gått upp kraftigt mellan 1996 och 2004. För 
både vin och öl handlar det om ökningar i såväl inköp på Systembolaget som resande-
införsel. När det gäller starkölet har även smugglingen ökat. 
 
Tabell 6. Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 och 
2004 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 

Sprit, totalt 2,7 
(34%) 

2,6  
(32%) 

2,3  
(27%) 

2,5 
(27%) 

2,6  
(26%) 

2,5  
(24%) 

2,7 
(27%) 

Systembolaget 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 
Restauranger 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 
Resandeinförsel 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 1,0 1,2 
Smugglad 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
Hembränd 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 

Vin, totalt 2,3  
(29%) 

2,7  
(33%) 

3,0  
(36%) 

3,3  
(36%) 

3,8  
(38%) 

4,0  
(39%) 

3,9 
(38%) 

Systembolaget 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 2,6 2,5 
Restauranger 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 
Resandeinförsel 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 
Smugglat1 --- --- 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
Hemtillverkning 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 

Starköl, totalt 1,7  
(21%) 

1,8  
(22%) 

2,1  
(25%) 

2,4  
(26%) 

2,7  
(27%) 

2,9  
(28%) 

3,0 
(29%) 

Systembolaget 0,8 0,8 1,1 1,2 1,3 1,4 1,3 
Restauranger 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Resandeinförsel 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 
Smugglat1 --- --- 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
Hemtillverkning 0,0 0,0 0,0 0,0 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  
(6%) 

Total 
alkoholkonsumtion 

8,0 
(100%) 

8,2 
(101%) 

8,4 
(100%) 

9,1  
(99%) 

9,9  
(99%) 

10,3  
(99%) 

10,4  
(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 tre senaste mätningarna.  
P g a avrundning är summan av delmängderna inte alltid densamma som totalsumman. 
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Av tabellen framgår också att även om spritkonsumtionen i liter räknad inte sjunkit 
sedan 1996 har däremot spritens andel av den totala konsumtionen minskat från 34 
procent till 26 procent. Sprit var vid periodens början den typ av dryck som svarade för 
den största delen av all konsumerad alkohol. Detta har emellertid ändrats, och år 2004 
var vin den vanligast förekommande drycken, följd av starköl och därefter sprit.  
I Tabell 7 visas utvecklingen av vad som brukar benämnas ”registrerad” respektive 
”oregistrerad” alkohol mellan åren 1990 och 2004. Vad gäller den registrerade kon-
sumtionen låg den år 1990 på 6,4 liter per individ 15 år och äldre för att sedan till år 
1996 sjunka till 6,0 liter. Mellan 1996 och ända fram till år 2003 ökade dock den regi-
strerade konsumtionen. År 2003 uppgick den till 7,0 liter ren alkohol. Mellan år 2003 
och 2004 sjönk åter den registrerade konsumtionen till 6,4 liter. Den oregistrerade 
konsumtionen ökade i liter räknat från 1,4 liter per person år1990 till 3,9 liter år 2004.  
Ser man till förhållandet mellan den registrerade och den oregistrerade alkoholen har 
den registrerade delen stadigt sjunkit under perioden, trots att det i liter räknat alltså 
skedde en ökning mellan 1996 och 2003. År 1990 svarade den registrerade alkoholen 
för 82 procent av all alkohol jämfört med 62 procent år 2004, det vill säga en minsk-
ning med 20 procentenheter. Den oregistrerade alkoholen har givetvis ökat i motsva-
rande grad; från att ha utgjort endast 18 procent vid periodens början står den vid peri-
odens slut för38 procent. I tabellen redovisas även Systembolagets försäljning, i liter 
räknad och som andel av den totala alkoholkonsumtionen. I liter räknat har försälj-
ningen på Systembolaget fluktuerat något under perioden. Försäljningen var dock 
något högre år 2004 (4,8 liter) jämfört med år 1990 (4,5 liter). I relativa termer har 
dock Systembolagets andel sjunkit. År 1990 utgjorde Systembolagets försäljning 58 
procent av all konsumerad alkohol medan motsvarande siffra år 2004 var 46 procent.  
 

Tabell 7. Den registrerade och oregistrerade alkoholkonsumtionen samt Systembolagets 
detaljhandel i ren alkohol per person 15 år och äldre under perioden 1990 till 2004. 

Olika delmängder alkohol 1990 1996 2000 2001 2002 2003 2004 
Registrerad 
alkoholkonsumtion 

       

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

82 % 75 % 74 % 71 % 70 % 68 % 62 % 

Oregistrerad 
alkoholkonsumtion 

       

   Liter ren alkohol 1,4 2,0 2,2 2,6 3,0 3,3 3,9 
   Andel av 
totalkonsumtionen 

18 % 25 % 26 % 29 % 30 % 32 % 38 % 

Totalt 7,8 8,0 8,4 9,1 9,9 10,3 10,4 
        
        
Systembolagets detaljhandel        
   Liter ren alkohol 4,5 3,9 4,3 4,6 5,0 5,1 4,8 
   Andel av 
totalkonsumtionen 

58 % 48 % 51 % 50 % 50 % 49 % 46 % 

P.g.a. avrundning är summan av delmängderna inte alltid densamma som totalsumman.  
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Alkoholkonsumtion i rullande 12-månadersperioder 

I Tabell 8 redovisas konsumtionen av alkohol totalt sett under rullande 12-månaders-
perioder från juni 2000 till och med juni 2005. Konsumtionen är dessutom uppdelad på 
undergrupperna resandeinförsel, smuggling, hemtillverkning och registrerad konsum-
tion. Alla uppgifter avser antal liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre under re-
spektive 12-månadersperiod. 
Som framgår av tabellen ökade den totala alkoholkonsumtionen kontinuerligt och 
nådde sin kulmen under andra halvåret 2003/under första halvåret 2004 med en total-
konsumtion på 10,5 liter per person 15 år och äldre. Därefter har konsumtionen avtagit 
något och var den senaste 12-månadersperioden (juli 2004 – juni 2005) nere i 10,1 li-
ter.  
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Tabell 8. Beräkning av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige uppdelad i fyra kategorier, 
rullande 12-månadersperioder (liter ren [100 %] alkohol per invånare 15 år och äldre). 

 

Rullande 12-månadersperioder 

Total 
alkohol-

konsumtion 

Registrerad 

konsumtion 

Resande-
införsel 

Hem-
tillverkning 

 

Smuggling 

 

   
Juli 2004-juni 2005 10,1 6,4 2,6 0,3 0,8
Juni 2004-maj 2005 10,0 6,4 2,5 0,3 0,8
Maj 2004-april 2005 10,1 6,4 2,6 0,3 0,8
April 2004-mars 2005 10,2 6,5 2,5 0,3 0,9
Mars 2004-feb. 2005 10,2 6,4 2,6 0,4 0,9
Feb. 2004-jan. 2005 10,2 6,4 2,6 0,4 0,8
Jan. 2004-dec. 2004 – År 2004 10,4 6,4 2,7 0,4 0,8
Dec. 2003-nov. 2004 10,4 6,5 2,7 0,4 0,8
Nov. 2003-okt. 2004 10,3 6,5 2,7 0,4 0,8
Okt. 2003-sep. 2004 10,5 6,6 2,6 0,4 0,8
Sep. 2003-aug. 2004 10,5 6,6 2,6 0,4 0,9
Aug. 2003-juli 2004 10,5 6,7 2,6 0,4 0,8
Juli 2003-juni 2004 10,5 6,8 2,5 0,5 0,8
Juni 2003-maj 2004 10,5 6,8 2,5 0,4 0,8
Maj 2003-april 2004 10,4 6,9 2,4 0,4 0,7
April 2003-mars 2004 10,5 6,9 2,5 0,4 0,7
Mars 2003-feb. 2004 10,4 6,9 2,3 0,4 0,7
Feb. 2003-jan. 2004 10,4 6,9 2,3 0,4 0,7
Jan. 2003-dec. 2003 – År 2003 10,3 7,0 2,3 0,4 0,7
Dec. 2002-nov. 2003 10,3 7,0 2,2 0,4 0,7
Nov. 2002-okt. 2003 10,3 7,0 2,1 0,4 0,7
Okt. 2002-sep. 2003 10,1 7,0 2,0 0,4 0,7
Sep. 2002-aug. 2003 10,1 7,0 2,0 0,5 0,7
Aug. 2002-juli 2003 10,1 7,0 1,9 0,5 0,7
Juli 2002-juni 2003 10,0 7,0 1,9 0,5 0,7
Juni 2002-maj 2003 10,0 6,9 1,9 0,5 0,6
Maj 2002-april 2003 10,0 7,0 1,9 0,5 0,6
April 2002-mars 2003 9,8 6,9 2,1 0,5 0,6
Mars 2002-feb. 2003 9,9 6,9 2,0 0,5 0,5
Feb. 2002-jan. 2003 9,9 6,9 1,9 0,5 0,6
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Tabell 8. Forts. 

 

Rullande 12-månadersperioder 

Total 
alkohol-

konsumtion 

Registrerad 

konsumtion 

Resande- 

införsel 

Hem-
tillverkning 

 

Smuggling 

 

 
Jan. 2002-dec. 2002 – År 2002 9,9 6,9 1,9 0,5 0,6
Dec. 2001-nov. 2002 9,9 6,9 1,9 0,5 0,5
Nov. 2001-okt. 2002 9,8 6,9 1,9 0,5 0,5
Okt. 2001-sep. 2002 9,8 6,8 1,9 0,5 0,5
Sep. 2001-aug. 2002 9,7 6,8 1,9 0,5 0,5
Aug. 2001-juli 2002 9,6 6,7 1,9 0,5 0,5
Juli 2001-juni 2002 9,6 6,7 1,9 0,5 0,5
Juni 2001-maj 2002 9,6 6,7 1,9 0,5 0,5
Maj 2001-april 2002 9,5 6,6 1,9 0,5 0,5
April 2001-mars 2002 9,4 6,6 1,8 0,5 0,4
Mars 2001-feb. 2002 9,3 6,6 1,8 0,5 0,4
Feb. 2001-jan. 2002 9,2 6,5 1,8 0,5 0,4
Jan. 2001-dec. 2001 – År 2001 9,1 6,5 1,8 0,4 0,4
Dec. 2000-nov. 2001 9,1 6,5 1,7 0,5 0,4
Nov. 2000-okt. 2001 9,0 6,4 1,8 0,5 0,4
Okt. 2000-sep. 2001 8,9 6,4 1,7 0,5 0,4
Sep. 2000-aug. 2001 8,9 6,4 1,7 0,5 0,4
Aug. 2000-juli 2001 8,9 6,3 1,7 0,5 0,4
Juli 2000–juni 2001 8,8 6,2 1,7 0,5 0,3
Juni 2000-maj 2001 8,8 6,2 1,7 0,5 0,4
   
Förändring mellan den första 
och sista perioden: 

     

I procent + 15 % + 3 % + 53 % - 40 % + 100 % 
I liter ren alkohol + 1,3 + 0,2 + 0,9 - 0,2 + 0,4 
Förändring mellan 
kalenderåren 2003 och 2004: 

     

I procent + 1 % -8 % + 19 % - 4 % + 28 % 
I liter ren alkohol + 0,1 - 0,5 + 0,4 - 0,01 + 0,2 
Källor: SoRAD, Systembolaget, Statens folkhälsoinstitut. 

 

 

Resandeinförsel 
Sverige hade under flera år ett undantag från EU:s bestämmelser för hur mycket alko-
holdrycker resenärer fick föra in i landet utan att någon svensk alkoholskatt behövde 
betalas. Detta undantag avskaffades successivt fram tills årsskiftet 2003/2004. I vilken 
takt detta skedde framgår av Tabell 9. De nivåer som gäller från och med den 
1 januari 2004 är dock indikativa, vilket innebär att större mängder kan föras in i lan-
det om det är för privat bruk. Någon svensk alkoholskatt för den mängd som överskri-
der dessa kvoter behöver sedan den 1 januari 2004 inte betalas. 
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Tabell 9. 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. 

 
 
Resandeinförseln under 2001 till 2004   
I Tabell 10 redovisas resandeinförseln per år från 2001 och framåt i miljoner liter av 
respektive dryck samt det totala antalet miljoner liter uttryckt i 100% alkohol. Som 
framgår av tabellen har resandeinförseln ökat under samtliga år och för alla alkohol-
drycker. Mellan år 2003 och 2004 ökade resandeinförseln med 19 procent. Det var 
framförallt införseln av spritdrycker och öl som ökade. Införseln av sprit ökade under 
året med 27 procent och införseln av öl ökade med 21 procent. Även det resandein-
förda vinet ökade något, med 6 procent, under 2004.  
 

Tabell 10. Resandeinförseln i antal miljoner liter av respektive dryck samt totalt i antal 
miljoner liter ren (100 %) alkohol åren 2001, 2002, 2003 samt 2004, samt förändringar i 
procent mellan dessa år. 

 2001 2002 Förändring  
2001-2002 

2003 Förändring 
2002-2003 

2004 Förändring 
2003-2004 

Öl 63,5 64,8 + 2 % 74,9 + 16 % 90,9 + 21 % 
Vin 35,2 39,9 + 14 % 43,0 + 8 % 45,5 + 6 % 
Sprit 12,8 13,1 + 2 % 18,6 + 42 % 23,7 + 27 % 
Totalt  
(ren alkohol) 

12,8 13,6 + 6 % 16,7 + 22 % 20,0 + 20 % 

Vid beräkning av förändringar har värden med två decimaler använts. 
 
 
Resandeinförseln under första halvåret 2005 
Resandeinförseln minskade under det första halvåret 2005 i jämförelse med samma 
period året före. Införseln av samtliga alkoholdrycker minskade och den totala minsk-
ningen var 11 procent, mätt i ren alkohol. Införseln av spritdrycker och öl stod för den 
största minskningen, se Tabell 11. 
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Tabell 11. Resandeinförseln av öl, vin och sprit i antal miljoner liter samt totalt i antal 
miljoner liter ren alkohol under första halvåren 2005 och 2004 samt förändringar i procent 
mellan dessa halvår. 

 Första 
halvåret 

2004 

Första   
halvåret 2005 

Förändring   

Öl 37,5 33,0 - 12 % 
Vin 19,7 18,5 - 6 % 
Sprit 10,6 9,3 - 13 % 
100 % alk. 8,7 7,8 - 11 % 
Vid beräkning av förändringar har värden med två decimaler använts. 
 

Resandeinförsel under perioden 1993 - 2004 
Under de senaste 10 åren har svenska folkets resandeinförsel av alkohol varit föremål 
för flera riksrepresentativa intervjuundersökningar. De flesta av dem finns redovisade i 
KALK-undersökningen (Kühlhorn et al., 2000). Sammantaget ger dessa undersök-
ningar en relativt god bild av omfattningen av resandeinförseln och de förändringar 
som ägt rum. Flera av undersökningarna utgör också basen för de skattningar av re-
sandeinförseln som gjorts för perioden 1993 till 2003 och som redovisas i Tabell 12. 
Av denna tabell framgår att resandeinförseln ökade kraftigt efter EU-medlemskapet. 
År 1993 och 1994 beräknades den införda mängden till ca 0,7 liter ren alkohol och 
1998 till ca 1,6 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre (se Kühlhorn et al., 2000). 
På fyra år ökade således den sammanlagda införselvolymen med mer än 100 procent. 
Resandeinförseln ökade dock inte mellan 1998 och 2000 trots att införselkvoterna för 
vin och öl höjdes den 1 juli 2000. Detta beror med stor sannolikhet på att tax-free 
handeln vid resor mellan länder inom EU avskaffades den 1 juli 1999 (se Leifman et 
al., 2000).  

 

Tabell 12.  Resandeinförsel av alkohol 1993-2003, i liter ren (100 %) alkohol per invånare3.  

Resande-
införsel 

1993 1994 1995 1996
1

1998 2000 20012 20022 2003 2004 

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

Totalt 0,7 0,7 0,8 1,1 1,6 1,6 1,8 1,9 2,3 2,7 
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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I vilka länder köptes de drycker som fördes in i Sverige 
 
I Tabell 13 visas i vilka länder de införda alkoholdryckerna inhandlats under 2003 och 
2004. Tyskland är det land där mest resandeinförd alkohol har inhandlats, följt av 
Danmark. Under 2004 stod Tyskland för 43 procent av den införda alkoholen, vilket är 
en ökning i jämförelse med året före. Danmarks andel av den införda alkoholen var 22 
procent under 2004, vilket är en viss minskning. Dessa båda länder stod tillsammans 
för 65 procent av resandeinförseln år 2004, mätt i 100 procent alkohol. I kategorin 
”Övriga EU” ingår de länder som var medlemmar av Unionen före utvidgningen den 1 
maj 2004. 
 
När det gäller spritinförseln från Tyskland och Danmark skedde en ökning från 44 
procent 2003 till 53 procent under 2004. Andelen vin och öl som kommer från dessa 
båda länder var dock högre. Ungefär 75 procent av dessa båda drycker köptes i 
Danmark eller Tyskland under 2004.  
 

 
Tabell 13. Resandeinförselns ursprung: vilka länder som den resandeinförda alkoholen köptes 
i under 2003. 

Köp gjorda i… Ren alkohol Sprit Vin Starköl 
 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Danmark 24 % 22 % 15 % 19 % 28 % 24 % 33 % 25 % 
Tyskland 38 % 43 % 29 % 34 % 46 % 49 % 42 % 52 % 
Finland 7 % 6 % 7 % 7 % 4 % 5 % 8 % 6 % 
Övriga EU 18 % 17 % 27 % 22 % 15 % 14 % 8 % 10 % 
Utanför EU 13 % 12 % 22 % 18 % 7 % 8 % 9 % 7 % 
 

 

Färdmedel 
Att inköpen av sprit var mer geografiskt spridda beror med största säkerhet på att en 
större andel av spriten, jämfört med vin och starköl, fördes in i Sverige i samband med 
flygresor från länder såväl inom som utanför EU. Bilen var annars det dominerande 
färdmedlet vid införsel av alkoholdrycker, se Tabell 14. I kategorin ”bil” ingår även de 
som tagit med sig bilen på en båtresa. 
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Tabell 14. På vilket sätt resenärer förde in alkoholdrycker i Sverige under år 2003 och 2004. 

Färdmedel Ren alkohol Sprit Vin Starköl 
 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Bil 52 % 50 % 35 % 38 % 68 % 57 % 61 % 65 % 
Flyg 23 % 21 % 42 % 35 % 11 % 14 % 6 % 5 % 
Båt 17 % 16 % 15 % 17 % 14 % 15 % 25 % 17 % 
Buss 4 % 7 % 5 % 7 % 4 % 9 % 3 % 7 % 
Tåg 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 4 % 1 % 2 % 
Övrigt 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 1 % 3 % 5 % 
 
 
 
 
Regionala skillnader i alkoholkonsumtionens olika delmängder 2001-
2004 
 

Utvecklingen av alkoholkonsumtionen i olika regioner år 2001-2004 
I detta avsnitt redovisas utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen och dess 
olika delmängder i olika delar av landet under åren 2001-2004. Ändrade införselkvoter 
och skattesänkningar på alkohol i några av våra grannländer är exempel på föränd-
ringar som skett under perioden, och som i varierande grad inverkat på alkoholkon-
sumtionen i olika delar av landet. I Tabell 15 redovisas utvecklingen av den totala 
alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder i sju olika regioner i Sverige. 
Regionerna består av län enligt följande: 

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) 

För riket som helhet kan man konstatera att den totala alkoholkonsumtionen ökat från 
9,1 liter ren alkohol per individ 15 år och äldre år 2001 till 10,4 liter år 2004, vilket 
innebär en ökning med 14 procent. Ser man till de olika regionerna finner man att kon-
sumtionen ökat i samtliga regioner utom i Stockholms län. Störst har ökningen varit i 
Blekinge/Kronoberg/Halland där konsumtionen gått upp med 45 procent. Regionen 
har gått från att ha den näst lägsta totalkonsumtionen år 2001 till att ligga högst av alla 
regioner år 2004 med en medelkonsumtion på 11,7 liter ren alkohol per invånare 15 år 
och äldre.  
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En relativt kraftig ökning (+ 24 procent) syns även för Norrland där medelkonsumtio-
nen ökat från 7,2 liter ren alkohol år 2001 till 8,9 liter år 2004. Norrland hade dock 
såväl 2001 som 2004 den lägsta konsumtionen av alla regioner. År 2001 hade Stock-
holms län en betydligt högre konsumtion än övriga regioner, men eftersom Stock-
holms län är den enda region där konsumtionen inte ökat, har övriga regioner närmat 
sig Stockholm (och i fallet Blekinge/Kronoberg/Halland t.o.m. gått om Stockholm). 
De regionala skillnaderna i den totala alkoholkonsumtionen har således minskat under 
perioden. Att så är fallet framgår också då man jämför det högsta och lägsta indexvär-
det för respektive år som anges i tabellen. Indexvärdena anger en regions medelkon-
sumtion i förhållande till medelkonsumtionen i hela landet. År 2001 låg det högsta 
indexvärdet på 124 (Stockholms län) och det lägsta indexvärdet på 80 (Norrland). År 
2004 hade skillnaden mellan dessa två indexvärden minskat, då det högsta indexvärdet 
uppgick till 113 (Blekinge/Kronoberg/Halland) och det lägsta till 86 (Norrland). 
När det gäller de ökningar av den totala konsumtionen som skett mellan år 2001 och 
2004, kan det konstateras att det i ett flertal regioner till övervägande del är en ökad 
resandeinförsel, och till viss del även smuggling, som står för ökningen. Här kan 
emellertid noteras en viss skillnad mellan olika landsdelar. I den södra delen av landet 
(Skåne, Blekinge/Kronoberg/Halland, Västra Götaland samt Övriga Götaland) är det 
framförallt resandeinförseln som ökat (i liter räknat), och i mindre utsträckning den 
smugglade alkoholen. För mellersta och norra Sverige (Stockholms län, Övriga Svea-
land samt Norrland) har smugglingen däremot ökat nästan lika mycket som resandein-
förseln (Övriga Svealand och Norrland) eller t.o.m. överstigit resandeinförseln (Stock-
holms län). Ökningen av smugglad alkohol har således under perioden varit betydligt 
större i mellersta och norra Sverige än i södra Sverige.  
Det skall också noteras att även om det framförallt är resandeinförseln och smugg-
lingen som ökat under perioden har Systembolagets försäljning också ökat något i alla 
regioner utom Skåne. En annan genomgående trend är en minskad folkölsförsäljning, 
något som skett i alla regioner utom i Norrlandslänen. Som nämnts ovan, var den 
totala konsumtionen i Stockholms län i stort sett oförändrad 2004 jämfört med 2001. 
Även för denna region framkommer en ökning av resandeinförseln och i synnerhet 
smugglingen under perioden. Att totalkonsumtionen inte ökat förklaras av att restau-
rang- och folkölsförsäljningen minskat i motsvarande grad. 
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Tabell 15. Skattning av den totala alkoholkonsumtionen i sju regioner uppdelat på anskaffningssätt år 2001, 2002, 2003 och år 2004.   
 
År och anskaffningssätt Skåne län Blekinge/Krono-

bergs/Hallands län 
Västra 

Götalands län 
Övriga län 
i Götaland 

Stockholms 
län 

Övriga län 
i Svealand 

Norrlands- 
länen 

Hela 
riket 

         

År 2004         
Systembolaget        3,0 3,6 4,6 4,1 6,1 5,1 5,5 4,8
Restauranger         0,9 0,7 1,0 0,8 1,7 0,7 0,8 1,0
Livsmedelsbutiker         0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7
Resandeinförsel         5,1 5,8 3,3 2,2 1,6 2,0 1,0 2,7
Smuggling         0,8 0,9 1,0 1,1 0,7 1,0 0,4 0,8
Hemtillverkning         0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,5 0,7 0,4
Totalt   10,8* 11,7 10,9 9,2* 11,2 10,1* 8,9* 10,4
Index: hela landet=100 104        113 106 89 108 97 86 100
         

År 2003         
Systembolaget         3,2 3,9 5,0 4,4 6,3 5,5 5,6 5,1
Restauranger         0,9 0,6 1,1 0,8 2,0 0,8 0,7 1,1
Livsmedelsbutiker         0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8
Resandeinförsel         4,9 3,4 2,6 1,9 2,1 1,1 0,9 2,3
Smuggling         1,3 0,9 1,0 1,1 0,2 0,4 0,2 0,7
Hemtillverkning         0,4 0,3 0,4 0,6 0,3 0,5 0,3 0,4
Totalt   11,4* 9,8 10,8* 9,8* 11,9* 9,1 8,4 10,3*
Index: hela landet=100 111 95 105 95 115 88 82 100 
         

År 2002         
Systembolaget         3,3 3,8 4,9 4,3 6,3 5,3 5,3 5,0
Restauranger         0,9 0,6 1,1 0,8 2,0 0,8 0,7 1,1
Livsmedelsbutiker         0,7 0,7 0,8 0,8 1,1 0,8 0,8 0,8
Resandeinförsel         4,8 2,5 2,2 1,9 1,4 0,9 0,4 1,9
Smuggling         1,0 1,0 0,9 0,7 0,2 0,4 0,2 0,6
Hemtillverkning         0,4 0,4 0,7 0,6 0,3 0,6 0,8 0,5
Totalt 11,2*        9,1* 10,6 9,1 11,2* 8,8 8,1* 9,9
Index: hela landet=100 113        92 107 93 114 89 82 100
         

År 2001         
Systembolaget         3,1 3,4 4,3 4,0 6,0 4,8 4,8 4,6
Restauranger         0,9 0,7 1,1 0,8 2,3 0,7 0,8 1,0
Livsmedelsbutiker         0,8 0,7 0,8 1,1 1,0 1,1 0,6 0,9
Resandeinförsel         4,1 2,6 2,2 1,3 1,4 1,0 0,5 1,8
Smuggling         0,7 0,5 0,8 0,8 0,1 0,2 0,1 0,4
Hemtillverkning         0,4 0,2 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4
Totalt 9,9*        8,1 9,6* 8,5 11,3* 8,3 7,2* 9,1
Index: hela landet=100 109        89 106 94 124 91 80 100
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Förändring av de olika delmängdernas andel av den totala alkoholkonsumtionen i 
olika regioner under åren 2001-2004 
De förändringar som skett under åren 2001 och 2004 har inneburit förskjutningar 
mellan det som brukar benämnas den registrerade delen av alkoholkonsumtionen och 
det som kallas för den oregistrerade delen. Till det förstnämnda hör den inhemska för-
säljningen av alkohol, på Systembolaget, på restauranger samt folkölet i livsmedelsbu-
tiker. Till den oregistrerade delen räknas den alkohol som förs in vid resor från utlan-
det eller smugglas in i landet samt hemtillverkningen.  
Som framgår av Tabell 16 har det mellan åren 2001 och 2004 skett en omfördelning så 
att den registrerade alkoholens andel av den totala alkoholkonsumtionen minskat me-
dan andelen oregistrerade alkohol ökat. Denna förändring är tydlig i alla regioner. I 
procentenheter räknat har de största förskjutningarna skett i 
Blekinge/Kronoberg/Halland och i Övriga Svealand. I Blekinge/Kronoberg/Halland 
ökade andelen oregistrerad alkohol från 41 procent till 58 procent under perioden, dvs 
en ökning med 17 procentenheter. I Övriga Svealand skedde en ökning från 20 till 35 
procent, vilket innebär en ökning med 15 procentenheter.  
Ser man till situationen år 2004 kan man konstatera tämligen stora skillnader mellan 
olika regioner när det gäller proportionerna registrerad/oregistrerad alkohol. I Skåne 
och Blekinge/Kronoberg/Halland är merparten av den alkohol som dricks så kallad 
oregistrerad sådan. I båda dessa regioner svarade den oregistrerade alkoholen för 58 
procent av all alkohol år 2004. I Västra Götaland, Övriga Götaland samt Övriga Svea-
land låg andelen oregistrerad alkohol på mellan 35 procent och drygt 40 procent. När 
det gäller Stockholms läns och Norrland låg konsumtionen av oregistrerad alkohol på 
en förhållandevis låg nivå. År 2004 var endast drygt 20 procent av den konsumerade 
alkoholen i dessa regioner oregistrerad. 
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Tabell 16. Fördelning registrerad och oregistrerad alkohol i olika regioner, år 2001 och 2004. 
 

Typ av alkohol Skåne Blekinge/Halland
/Kronoberg 

Västra 
Götalands län 

Övriga 
Götaland 

Stockholms 
län 

Övriga 
Svealand 

Norrlands- 
länen 

               
               2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004
               
Registrerad  48 % 42 % 59 % 42 % 64 % 58 % 69 % 60 % 83 % 77 % 80 % 65 % 85 % 77 % 
Oregistrerad 52 % 58 % 41 % 58 % 36 % 42 % 31 % 40 % 17 % 23 % 20 % 35 % 15 % 23 % 
               
Totalt            100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
               
               
 
 



Som framgår av ovanstående är andelen oregistrerad alkohol högst i sydligaste delen 
av landet och lägst i Stockholms län och norra Sverige. Om man tittar enbart på resan-
deinförseln, som utgör den största delen av den oregistrerade alkoholen, framkommer 
denna syd-nordliga dimension än tydligare. I Figur 1 redovisas hur andelen resandein-
förd alkohol varierade i de olika regionerna år 2001 och 2004. Av figuren framgår 
tydligt hur andelen resandeinförd alkohol minskar ju längre norrut i Sverige man 
kommer. I Skåne och Blekinge/Kronoberg/Halland uppgick resandeinförseln år 2004 
till nästan hälften av all alkohol, i Västra Götaland, Övriga Götaland och Övriga 
Svealand till mellan 20 och 30 procent, och i Stockholms län och Norrlandslänen till 
10 och 15 procent.   
 
 
 
Figur 1. Resandeinförselns andel av den totala alkoholkonsumtionen i olika regioner.  
År 2001 och 2004. 

32

23

16
12 13

6

47 49

30

23
20

14
11

26

19

41

0

10

20

30

40

50

60

Skå
ne 

Kro
noberg

/H
a

Väs
tra Övlla

nd/B
lek

inge 

 G
ötal

an
ds l

än

rig
a G

ötal
an

d

Övri
ga S

ve
ala

nd

Stock
holm

s l
än

Norrl
an

d
Rike

t

pr
oc

en
t

2001 2004
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 24



För Systembolagets del är bilden den omvända (Figur 2). I Skåne och i 
Blekinge/Kronoberg/Halland svarade försäljningen på Systembolaget för endast 
omkring 30 procent av all alkohol som konsumerades i dessa regioner år 2004. 
Systembolagets andel ökar sedan successivt ju längre norrut i Sverige man kommer 
och är som högst i Norrland med en andel på 61 procent. 
 
 
 
 
Figur 2. Systembolagets andel av den totala alkoholkonsumtionen i olika regioner.  
År 2001 och 2004. 
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 Figur 3 och 4 redovisas hur den totala resandeinförseln fördelade sig på de olika 
regionerna i Sverige år 2001 och 2004. Även om resandeinförseln, som det framkom-
mit ovan, står för nästan hälften av all konsumerad alkohol i Skåne och 
Blekinge/Kronoberg/Halland år 2004, svarade dessa två regioner tillsammans för 
endast omkring 40 procent av all alkohol som fördes in i landet detta år. Merparten av 
det som tas in från utlandet förs således vidare till andra delar av Sverige.  
Förvånansvärt små förändringar i hur resandeinförseln fördelar sig på de olika regio-
nerna har skett mellan år 2001 och 2004. Även år 2001 svarade Skåne och 
Blekinge/Kronoberg/Halland för 40 procent av all resandeinförd alkohol, men Skånes 
bidrag till denna andel var som synes större då än vad den var år 2004. 
 

I
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Figur 3. Den totala resandeinförseln fördelad på olika regioner. År 2001. 
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Figur 4. Den totala resandeinförseln fördelad på olika regioner. År 2004. 
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Figurerna 5 och 6 visar hur smugglingen fördelade sig mellan de olika regionerna år 
001 och 2004. Som synes har det under perioden skett betydligt större regionala för-
ndringar i smugglingen av alkohol jämfört med resandeinförseln.  
en stora förändringen som skett är att då smugglingen år 2001 i allt väsentligt var ett 

enomen som berörde södra Sverige (Götaland), har detta i stor utsträckning spridit sig 
ven till mellersta och norra delarna av landet (Svealand och Norrland). Som figuren 
isar gick år 2004 nära hälften (45 procent) av all smugglad alkohol till Svealand och 
orrland. Man bör dock hålla i minnet att uppgifterna baseras på de intervjuade perso-
ernas svar i de månatliga frågeundersökningarna, vilket innebär att de beräknade 
ppgifterna är behäftade med vissa statistiska felmarginaler. 
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Figur 5. Den totala smugglingen av alkohol fördelad på olika regioner. År 2001. 
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Figur 6. Den totala smugglingen av alkohol fördelad på olika regioner. År 2004. 
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Självuppskattad konsumtion av alkohol och intensivkonsumtion i 
olika grupper av befolkningen 
 

Självuppskattad alkoholkonsumtion år 2003 och 2004 
Inom ramen för Monitorprojektet ställs förutom frågor om exempelvis införsel av 
alkohol även frågor om respondenternas alkoholkonsumtion under de senaste 30 
dagarna. Respondenterna ombeds uppge hur ofta de i genomsnitt har druckit olika 
alkoholdrycker under de senaste 30 dagarna (frekvens) samt den genomsnittliga 
mängden vid dessa tillfällen (kvantitet). En annan vanligt förekommande variant är att 
fråga om alkoholkonsumtionen de senaste 12 månaderna. Genom att kombinera dessa 
uppgifter om frekvens och kvantitet erhålls ett mått på de intervjuade personernas 
självuppskattade alkoholkonsumtion. Detta sätt att fråga är allmänt vedertaget och ha
använts i många studier under årens lopp som ett mått på en individs alkoholkonsum-
tion.  
De uppgifter om svenskarnas totala alkoholkonsumtion som tas fram inom Monitor-
projektet, och som har redovisats tidigare i den här rapporten, bygger emellertid inte 
på dessa självuppskattade uppgifter om konsum

r 

tionen av alkohol. Anledningen är att 

Vill man studera konsumtionen i olika grup-

edvetet underrapportera de konsumerade mängderna (Kühlhorn med flera, 2000). 
r 

rojektet redovisas månadsvisa jäm-
titets- och frekvens-

rågor avseende e sen  t lkon-
umtionen (som er på en sammanräk v registrerad och oregistrerad konsum-

der en lagd på 18 m er. Denna förelse visade att den 
ttade konsumtionen överlag följd ånadsvisa förändringar som fram-

en to oholk tionen, m å anskaff splanet  den stude-
den ( an & G son, 200

 framkomme erar män knappt två och en halv gång så mycket 
m kv  I tabe ovisas ä medelkonsumtionen för båda könen i 

konsumtionen blir kraftigt underskattad då respondenterna själva ombeds uppskatta sin 
konsumtion. Som redovisats inledningsvis bygger uppgifterna angående den totala 
konsumtionsutvecklingen i Sverige på en kombination av försäljningsstatistik och 
uppgifter om införsel, köp av smugglad alkohol och hemtillverkning som erhålls från 
frågeundersökningar. Uppgifterna om denna konsumtion mäts således på själva an-
skaffningsplanet. För åren 2003 och 2004 uppgick konsumtionen, mätt på detta sätt, 
till 10,3 respektive 10,4 liter ren alkohol per individ 15 år och äldre. Detta sätt att 
beräkna alkoholkonsumtionen på kan dock endast användas på aggregerad (samhälle-
lig) nivå, eftersom det inte finns uppgifter om till exempel hur försäljningen av alkohol 
fördelar sig mellan män och kvinnor etc. 
per av individer i samhället, exempelvis mäns konsumtion i förhållande till kvinnors, 
är man hänvisad till respondenternas uppskattning av sin egen konsumtion.  
Den självuppskattade konsumtionen uppgår vanligtvis till ca 40 procent av den beräk-
nade totalkonsumtionen i samhället. Orsaken till denna skillnad är att när människor 
ombeds att lämna uppgifter om sin konsumtion av alkohol tenderar de att glömma eller 
m
Mycket talar dock för att underrapporteringen, relativt sett, är ungefär lika stor från å
till år. I en tidigare rapport publicerad av Monitorp
förelser mellan den självupps
f

kattade alk
 konsumtionen d

oholkonsumtionen (kvan
aste 12 månaderna) och den otala alkoho

s  bygg ning a
tion) un
självuppska

 samman  period ånad
e de m

 jäm

kom för d
rade perio

tala alk onsum ätt p ning und re
Leifm ustafs 3).  

Som r i Tabell 17 konsum
alkohol so innor. llen red ven 
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fyra åldersgrup r båd  gäller a n högsta konsumtionen återfinns i den 
ersgr (16-29 r) och d gsta kons onen i den högsta ålders-

 (65 år dre). E könsskillnad kan noteras om man ser till de två 
 åldersgr pperna, 30- -åringar och 50-64-åringar. Bland männen visar det 
oholk tionen re i åld uppen 30- r än i åld uppen 50-
dan m ande s  inte återfinns bland kvinnorna, där konsumtionen 
g i bå sa ålde per.  

ler de f ingar m år 2003 004 som visas i tabellen kan kon-
nifikans på 5-procents-

nivån, vilket innebär att skillnaderna inte är statistiskt säkerställda. (Den ökade 
konsumtionen bland männen hade dock ett p-värde på 0,11 och den ökade konsumtio-
nen bland män i åldersgruppen 30 till 49 år hade ett p-värde på 0,09). 
 
Tabell 17. Självuppskattad alkoholkonsumtion åren 2003 och 2004, i liter ren alkohol per 
person 16-80 år samt antalet tillfrågade respektive år.  

 Antal tillfrågade Självuppskattad konsumtion Förändring 

per. Fö a könen tt de
lägsta åld uppen -åringa en lä umti
gruppen  och äl n viss 
mittersta u 49
sig att alk onsum  är hög ersgr 49 å ersgr
64 år, me otsvar killnad
är lika hö da des rsgrup
Vad gäl örändr ellan  och 2  redo
stateras att ingen av dessa ligger inom ramen för statistisk sig

 2003 2004 2003 2004 2003-04 

Totalt  18 016 15 335 4,5  4,6 0,1 ns

Män  8 463 7 248 6,2  6,5 0,3 ns

Kvinnor  9 553 8 287 2,7  2,7 0,0 ns

Män      

16-29 år  1 918 1 614 7,9  7,7 0,2 ns

30-49 år  3 148 2 689 6,5  6,9 0,4 (*)

50-64 år  2 133 1 858 5,6  6,0 0,4 ns

65 år >  1 259 1 084 3,9  4,2 0,3 ns

Kvinnor      

16-29 år 2 069 1 647 3,1  3,5 0,3 ns

30-49 år 3 359 2 939 2,8  2,7 0,1 ns

50-64 år 2 486 2 242 2,8  2,7 0,1 ns

65 år > 1 634 1 451 1,7  1,6 0,1 ns

(*)=p<0.10, *=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001, ns = inte signifikant 
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Intensivkonsumtion 
Inom ramen för Monitorprojektet görs även sedan mitten av 2001 mätningar av re-
spondenternas intensivkonsumtionstillfällen av alkohol. 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 4 burkar starköl eller starkcider eller 6 burkar folköl?”. Frågan har sju svars-
alternativ som sträcker sig från ”I stort sett varje dag” till ”Aldrig”. För att belysa 
fenomenet ur två olika perspektiv redovisas i denna rapport både det genomsnittliga 
antalet tillfällen under den senaste 30-dagarsperioden bland samtliga intervjuade samt 
andelen individer som intensivkonsumerat minst en gång per vecka under samma 
period.  
Intensivkonsumtionen studerades även separat för män och kvinnor samt i olika 
åldersgrupper. De olika åldersgrupperna var 16-29, 30-49, 50-64 samt 65-80 år. 
Dessutom studerades förändringar mellan olika år. Förändringarna mellan 2003 och 
2004 signifikanstestades med t-test för det genomsnittliga antalet intensivkonsum-
tionstillfällen och med chi2-tester för den andel som intensivkonsumerat minst en gång 
per vecka.  
 

Intensivkonsumtionen 2004  
Det genomsnittliga antalet intensivkonsumtionstillfällen låg under 2004 på ca en gång 
per månad (se Tabell 18). Det fanns tydliga skillnader mellan män och kvinnor, då 
kvinnorna uppvisade betydligt färre tillfällen med intensivkonsumtion än männen. 
Männen visade sig intensivkonsumera tre gånger så ofta som kvinnorna.  
Ålder visade sig också samvariera med antalet intensivkonsumtionstillfällen. De yngre 
individerna, 16-29 år, intensivkonsumerade betydligt oftare än övriga åldersgrupper, 
med i snitt närmare två tillfällen per månad. Därefter sjönk antalet tillfällen med varje 
ålderskategori. Bland de äldsta, 65-80 år, förekom knappt någon intensivkonsumtion 
överhuvudtaget.  
Andelen som intensivkonsumerat vid minst ett tillfälle varje vecka under de senaste 30 
dagarna uppgick till 8 procent under 2004 (Tabell 18). Även enligt detta mått var det 
cirka tre gånger så vanligt att männen drack de mängder som identifierats som inten-
sivkonsumtion som att kvinnorna gjorde det. Likaså var andelen som druckit de givna 
mängderna alkohol varje vecka betydligt högre bland de yngsta än bland de äldre även 
enligt detta mått, och andelen minskade sedan med varje given åldersgrupp. Andelen 
män som var berusade minst en gång i veckan var högre än bland kvinnorna också då 
varje åldersgrupp studerades för sig. 
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Tabell 18. Intensivkonsumtionen enligt genomsnittligt antal dagar med intensivkonsumtion 
samt andelen (%) individer som intensivkonsumerat minst en gång per vecka under 30-
dagarsperioder under 2004. 

  

 

n 

Genomsnittligt antal 
tillfällen med intensiv-

konsumtion de senaste 30 
dagarna under 2004 

Andelen (%) individer med 
intensivkonsumtion minst en 

gång per vecka under de 
senaste 30 dagarna, 2004 

    
MÄN    
16-29 år 1602 2,3 21,7 
30-49 år 2680 1,6 12,8 
50-64 år 1850 1,0 8,5 
65-80 år 1081 0,3 2,9 
Samtliga män 7216 1,4 12,5 
    
KVINNOR    
16-29 år 1637 1,1 10,0 
30-49 år 2931 0,5 3,0 
50-64 år 2238 0,2 1,4 
65-80 år 1451 0,0 0,3 
Samtliga kvinnor 8265 0,5 3,8 
    
SAMTLIGA    
16-29 år 3239 1,7 13,7 
30-49 år 5611 1,0 6,9 
50-64 år 4088 0,6 4,4 
65-80 år 2532 0,2 1,3 
Samtliga i riket 15481 1,0 8,1 
 

Förändringar i intensivkonsumtionen 
Det genomsnittliga antalet tillfällen med intensivkonsumtion har varit relativt stabilt 
under de senaste tre åren (Tabell 19), med i genomsnitt ett intensivkonsumtionstillfälle 
per månad. Resultaten indikerar dock att trenden går mot en minskning av hur ofta 
svenskarna intensivkonsumerar alkohol. För hela urvalet, dvs. ett riksrepresentativt 
urval, låg antalet tillfällen med intensivkonsumtion under 2002 på 1,1 per månad. 
Under 2003 och 2004 hade det genomsnittliga antalet tillfällen sjunkit till 1,0. Det 
framgår därmed av tabellen att några större förändringar inte har skett och att man kan 
tolka detta som att intensivkonsumtionen i urvalet enligt detta sätt att se på den har 
hållit sig stabil. En minskning skedde både för männen och kvinnorna, men resultaten 
visade sig bara vara signifikanta för kvinnorna (p<0,05), vilka minskade antalet till-
fällen med 12 procent. 
Även bland de olika åldersgrupperna påvisades en minskning med en tydlig samvaria-
tion med ålder. Tydligast var minskningen bland de äldsta individerna, 65-80 år, som 
mellan 2003 och 2004 minskade sitt genomsnittliga antal intensivkonsumtionstillfällen 
med 13 procent. Bland kvinnorna var minskningen i respektive åldersgrupp större än 
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bland männen i samma ålder, med undantag för de yngsta där männen visade på en 
något större minskning än kvinnorna. 
 

 

Tabell 19. Antalet intensivkonsumtionstillfällen i genomsnitt under de senaste 30 dagarna för 
åren    2002 - 20041. 

 2002 2003 2004  Förändring  
2003-2004 

Procentuell 
förändring 
2003-04 

       
MÄN       
16-29 år 2,4 2,4 2,3  -0,2 ns   -6 
30-49 år 1,7 1,7 1,6  -0,1 ns   -5 
50-64 år 1,1 1,0 1,0  0,0 ns   -1 
65-80 år 0,4 0,3 0,3  0,0 ns   -3 
Samtliga män 1,5 1,5 1,4  -0,1ns   -4 
       
KVINNOR       
16-29 år 1,3 1,2 1,1  -0,1 ns   -5 
30-49 år 0,6 0,6 0,5  -0,1* -16 
50-64 år 0,3 0,3 0,2  -0,1(*) -27 
65-80 år 0,1 0,1 0,0  0,0 ns -54 
Samtliga kvinnor 0,6 0,6 0,5  -0,1* -12 
       
SAMTLIGA      
16-29 år 1,8 1,8 1,7  -0,1 ns   -6 
30-49 år 1,2 1,1 1,0  -0,1 ns   -7 
50-64 år 0,7 0,7 0,6  -0,0 ns   -7 
65-80 år 0,2 0,2 0,2  -0,0 ns -13 
Samtliga i riket 1,1 1,0 1,0  -0,1 (*)   -7 
       
Andel (%)  som inte varit 
berusade 

67 68 70    

       
(* ) = p<0,10  *=p<0,05  **=p<0,01  ***=p<0,0001 
 
Den andel som uppgav att de intensivkonsumerat vid minst ett tillfälle per vecka under 
den senaste månaden visade också på en nedgång mellan 2003 och 2004 (Tabell 20). 
Männen visade på en något större nedgång (- 3 procent) i jämförelse med kvinnorna (- 
2 procent). 
En minskning av andelen ”veckointensivkonsumenter” skedde även i de flesta ålders-
grupper, främst i gruppen av individer 50-64 år där andelen sjönk med 19 procent. För 
de äldsta, 65-80 år, hade det dock skett en uppgång i andelen som intensivkonsumerat 
minst en gång per vecka. Det bör dock påpekas att minskningen mellan 2003 och 2004 
inte visade sig vara signifikant. 

                                                 
1 Absoluta och procentuella förändringar är beräknade på estimat med två decimaler. 
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Vid närmare studier visade det sig att det var i grupperna med äldre män, 65-80 år, och 
yngre kvinnor, 16-29 år, som andelen veckoberusade, i jämförelse med 2003, hade 
ökat. I övrigt hade andelen kvinnor som berusat sig en gång per vecka minskat i större 
utsträckning än andelen män i samma åldersgrupp. 
 
Tabell 20. Andelen (%) som konsumerat alkohol intensivt minst en gång per vecka under 
åren 2002, 2003 och 20042. 
       
 2002 2003 2004  Förändring 

2003-2004 
Procentuell 
förändring 
03-043

       
MÄN       
16-29 år 20,4 22,5 21,7  -0,9 ns -4 
30-49 år 12,7 13,2 12,8  -0,4 ns -3 
50-64 år 8,7 9,0 8,5  -0,5ns -6 
65-80 år 3,0 2,1 2,9  +0,8ns +40 
Samtliga män 12,2 12,8 12,5  -0,3ns -3 
       
KVINNOR       
16-29 år 8,8 9,2 10,0  +0,8 ns +9 
30-49 år 3,5 3,5 3,0  -0,5 ns -14 
50-64 år 2,0 1,8 1,4  -0,4 ns -23 
65-80 år 0,4 0,5 0,3  -0,2 ns -47 
Samtliga kvinnor 3,8 3,9 3,8  -0,1 ns -2 
       
SAMTLIGA      
16-29 år 14,7 16,0 13,7  -2,3 ns -15 
30-49 år 8,3 8,4 6,9  -1,5 ns -18 
50-64 år 5,0 5,4 4,4  -1,0 ns -19 
65-80 år 1,4 1,2 1,3  +0,1 ns  +9 

Samtliga i riket 8,0 8,3 8,1  -0,2ns -3 
(* ) = p<0,10  *=p<0,05  **=p<0,01  ***=p<0,0001 
 

Signifikanstesterna av de två måtten visade dock att få av skillnaderna mellan 2003 
och 2004 var signifikanta. En mycket liten nedgång syntes för hela befolkningen då 
det genomsnittliga antalet tillfällen med berusning studerades4. Bland kvinnor i vissa 
åldersgrupper, 30-49 år och 50-64 år, var nedgången enligt detta mått också signifi-
kant. Mellan 2002 och 2003 var skillnaden mellan resultaten inte statistiskt säkerställd. 

 
 
 
                                                 
2 Absoluta och procentuella förändringar är beräknade på exakta siffror. 
3 Procentuella förändringar beräknade utifrån fyra decimaler. 
4 Det fanns en skillnad i medelvärden mellan de två åren, men den var mycket liten och framkommer inte i de 
avrundade siffrorna. 
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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 et al. 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 et al. 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-

 37



garna (konsumtionen minskar med antal dagar från intervjutillfället och är således 
högst dagen före detsamma) (se exempelvis Kühlhorn et al. 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 
et al. 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.  
 
Mätprocedur och urvalsmetod 
Varje mätperiod avser de senaste 30 dagarna. 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.  
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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, et al. 2000, Leifman & 
Trolldal 2002, Leifman & Gustafsson 2003).  
Resultaten av dessa analyser framgår av Tabell 21. 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).  
Tabellen visar också på tydliga skillnader mellan de två befolkningsgrupperna vad 
gäller den totala konsumtionen, konsumtionen av sprit, antalet intensivkonsumtionstill-
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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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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Tabell 21. 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 

 

 
Invånarantal och alkoholhalter 
Den uppgift om antalet invånare 15 år och äldre som används i rapporten avser medel-
folkmängden under 2003 (7 270 585 ind.) och 2004 (7 309 020). De alkoholhalter som 
har använts vid beräkningar av konsumtionen i ren (100 %) alkohol redovisas i bila-
gan. 
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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 
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-
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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 et al. 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). 
 
Köp via Internet  
Preliminära resultat visar att det har skett en viss ökning av dessa köp under senare tid. 
Preliminära beräkningar ger dock vid handen att de köp som har gjorts via Internet 
under 2004 med största sannolikhet var lägre än 0,1 liter ren alkohol per person 15+.  
 
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 1. 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. 
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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 
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 
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days. Home-manufacturing of wine and beer is measured by means of questions as to 
the quantities manufactured during the same period of time. 
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 
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showed a lower consumption. The difference is however expected since it, in similar 
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. 
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The quantities of smuggled alcohol are measured by questions of purchases of 
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 22. 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 consump-
tion, 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 esti-
mations 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 22. 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 2. Alkoholhalter 
 
Tabell 23: Alkoholhalter som har använts vid beräkningarna av konsumtionen i ren alkohol. 

Typ av dryck och 
anskaffningssätt 

 

2004 

 

2003 2002 2001 

Sprit, Systembolaget 37,9 37,9 38,0 38,2 
Sprit, Restaurangförsäljning 27,2 28,9 35,7 33,8 
Sprit, Resandeinförsel 38,2 38,2 38,2 38,2 
Sprit, Smugglad 38,2 38,2 38,2 38,2 
Sprit, Hembränd 38,2 38,2 38,2 38,2 
Starkvin, Systembolaget 16,8 17,0 16,8 16,8 
Starkvin, 
Restaurangförsäljning 

18,9 18,9 
18,9 18,9 

Starkvin, Resandeinförsel 19,3 19,3 19,3 19,3 
Vin, Systembolaget 12,6 12,5 12,3 12,2 
Cider+blanddr. Systembolaget 5,1 5,1 5,0 5,1 
Vin, Restaurangförsäljning 10,4 10,2 9,7 10,2 
Vin, Resandeinförsel 12,6 12,2 12,2 12,2 
Vin, Smugglad 12,6 12,2 12,2 12,2 
Vin, Hemtillverkad 12,6 12,2 12,2 12,2 
Starköl, Systembolaget 5,5 5,6 5,6 5,6 
Starköl, Restaurangförsäljning 5,2 5,2 5,2 4,9 
Starköl, Resandeinförsel 5,4 5,4 5,4 5,4 
Starköl, Smugglad 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 
Källor: Systembolaget, Statens folkhälsoinstitut, Delfi 
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Bilaga 3. Alkoholkonsumtionen av spritdrycker, vin och starköl i 
löpande 12-månadersperioder. 
 
Spritdrycker: 
 
Tabell 24. Beräkning av den totala spritkonsumtionen i Sverige uppdelad i fyra kategorier, 
rullande 12-månadersperioder (liter ren [100 %] alkohol per invånare 15 år och äldre). 

Spritkonsumtionen i rullande     
12-månadersperioder 

Total sprit-
konsumtion 

Registrerad 
sprit- 
konsumtion 

Resande-
införsel av 
sprit 

Hemtill-
verkning av 
sprit 

Smuggling 
av sprit 

      
Sep. 2004-aug 2005 2,6 1,1 1,1 0,1 0,3 
Aug. 2004-juli 2005 2,6 1,1 1,1 0,1 0,3 
Juli 2004-juni 2005 2,6 1,1 1,1 0,1 0,3 
Juni 2004-maj 2005 2,6 1,1 1,1 0,1 0,2 
Maj 2004-april 2005 2,6 1,1 1,2 0,1 0,3 
April 2004-mars 2005 2,7 1,1 1,1 0,2 0,3 
Mars 2004-feb. 2005 2,7 1,1 1,2 0,1 0,3 
Feb. 2004-jan. 2005 2,7 1,1 1,2 0,2 0,2 
Jan. 2004-dec. 2004 – År 2004 2,7 1,2 1,2 0,2 0,2 
Dec. 2003-nov. 2004 2,7 1,2 1,2 0,2 0,2 
Nov. 2003-okt. 2004 2,7 1,2 1,2 0,2 0,2 
Okt. 2003-sep. 2004 2,8 1,2 1,2 0,2 0,2 
Sep. 2003-aug. 2004 2,8 1,2 1,2 0,2 0,2 
Aug. 2003-juli 2004 2,7 1,2 1,2 0,2 0,2 
Juli 2003-juni 2004 2,7 1,2 1,1 0,2 0,2 
Juni 2003-maj 2004 2,7 1,2 1,1 0,2 0,2 
Maj 2003-april 2004 2,7 1,3 1,0 0,2 0,2 
April 2003-mars 2004 2,7 1,3 1,1 0,2 0,2 
Mars 2003-feb. 2004 2,6 1,3 1,0 0,2 0,2 
Feb. 2003-jan. 2004 2,6 1,3 1,0 0,2 0,2 
Jan. 2003-dec. 2003 – År 2003 2,5 1,3 1,0 0,2 0,2 
Dec. 2002-nov. 2003 2,6 1,3 0,9 0,2 0,2 
Nov. 2002-okt. 2003 2,5 1,3 0,9 0,2 0,2 
Okt. 2002-sep. 2003 2,5 1,3 0,8 0,2 0,2 
Sep. 2002-aug. 2003 2,5 1,3 0,8 0,2 0,2 
Aug. 2002-juli 2003 2,5 1,4 0,8 0,2 0,2 
Juli 2002-juni 2003 2,5 1,4 0,7 0,2 0,2 
Juni 2002-maj 2003 2,5 1,4 0,7 0,2 0,2 
Maj 2002-april 2003 2,5 1,4 0,7 0,2 0,2 
April 2002-mars 2003 2,5 1,4 0,7 0,2 0,2 
Mars 2002-feb. 2003 2,5 1,4 0,7 0,2 0,2 
Feb. 2002-jan. 2003 2,5 1,4 0,7 0,2 0,2 
Jan. 2002-dec. 2002 – År 2002 2,6 1,4 0,7 0,2 0,2 
Dec. 2001-nov. 2002 2,6 1,4 0,7 0,2 0,3 
Nov. 2001-okt. 2002 2,6 1,4 0,7 0,2 0,3 
Okt. 2001-sep. 2002 2,6 1,4 0,7 0,2 0,3 
Sep. 2001-aug. 2002 2,5 1,4 0,7 0,2 0,2 
Aug. 2001-juli 2002 2,5 1,4 0,7 0,2 0,2 
Juli 2001-juni 2002 2,5 1,4 0,7 0,2 0,2 
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Tabell 24. Forts. 
Spritkonsumtionen i rullande     
12-månadersperioder 

Total sprit-
konsumtion 

Registrerad 
sprit- 
konsumtion 

Resande-
införsel av 
sprit 

Hemtill-
verkning av 
sprit 

Smuggling 
av sprit 

      
Juni 2001-maj 2002 2,5 1,4 0,7 0,2 0,2 
Maj 2001-april 2002 2,5 1,4 0,7 0,2 0,2 
April 2001-mars 2002 2,5 1,4 0,7 0,2 0,2 
Mars 2001-feb. 2002 2,5 1,4 0,7 0,2 0,2 
Feb. 2001-jan. 2002 2,5 1,4 0,7 0,2 0,2 
Jan. 2001-dec. 2001 – År 2001 2,4 1,4 0,7 0,2 0,2 
Dec. 2000-nov. 2001 2,4 1,4 0,7 0,2 0,2 
Nov. 2000-okt. 2001 2,4 1,4 0,7 0,2 0,1 
Okt. 2000-sep. 2001 2,4 1,3 0,7 0,2 0,1 
Sep. 2000-aug. 2001 2,4 1,3 0,6 0,3 0,1 
Aug. 2000-juli 2001 2,4 1,3 0,6 0,2 0,1 
Juli 2000–juni 2001 2,4 1,3 0,6 0,3 0,1 
Juni 2000-maj 2001 2,4 1,3 0,6 0,3 0,2 
      
Förändring mellan den första 
och sista perioden: 

     

I procent +7 % -18 % +72 % -58 % +67 % 
I liter ren alkohol 0,2 -0,2 0,5 -0,2 0,1 
Vid beräkningar av förändringar har estimat med två decimaler använts. 
 
 
Tabell 25. Jämförelser av den spritkonsumtionen (liter ren [100 %] alkohol per invånare 15 år 
och äldre) i Sverige uppdelad i fyra kategorier kalenderåren 2001, 2002, 2003 samt 2004. 

  Förändring av spritkonsumtionen mellan olika kalenderår 

Förändring 
mellan 
kalenderår 

Total sprit-
konsumtion 

Registrerad 

spritkonsumtion

Resande- 

införsel av 
sprit 

Hemtillverkning 
av sprit 

 

Smuggling 
av sprit 

 

      
2001-2002:      
I procent + 4 % + 1 % + 2 % - 3 % + 45 % 
I liter ren 
alkohol 

0,10 0,02 0,01 0,01 0,08 

      
2002-2003:      
I procent - 1 % - 9 % + 41 % - 34 % - 33 % 
I liter ren 
alkohol 

0,03 0,13 0,28 0,08 0,08 

      
2003-2004:      
I procent + 8 % - 12 % + 26 % + 17 % + 47 % 
I liter ren 
alkohol 

0,20 - 0,16 0,25 0,03 0,08 

Vid beräkning av förändringar har värden med två decimaler använts. 
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Vin: 
Tabell 26. Beräkning av den totala vinkonsumtionen i Sverige uppdelad i fyra kategorier, 
rullande 12-månadersperioder (liter ren [100 %] alkohol per invånare 15 år och äldre). 

Vinkonsumtionen i rullande      
12-månadersperioder 

Total vin-
konsumtion 

Registrerad 
vin- 
konsumtion 

Resande-
införsel av 
vin 

Hemtill-
verkning av 
vin 

Smuggling 
av vin 

      
Sep. 2004-aug 2005 3,9 2,8 0,8 0,2 0,1 
Aug. 2004-juli 2005 3,8 2,8 0,8 0,2 0,1 
Juli 2004-juni 2005 3,8 2,8 0,8 0,1 0,1 
Juni 2004-maj 2005 3,8 2,8 0,8 0,2 0,1 
Maj 2004-april 2005 3,8 2,8 0,8 0,2 0,1 
April 2004-mars 2005 3,8 2,8 0,8 0,2 0,1 
Mars 2004-feb. 2005 3,8 2,8 0,8 0,2 0,1 
Feb. 2004-jan. 2005 3,8 2,8 0,8 0,2 0,1 
Jan. 2004-dec. 2004 – År 2004 3,9 2,8 0,8 0,2 0,1 
Dec. 2003-nov. 2004 3,9 2,8 0,8 0,2 0,1 
Nov. 2003-okt. 2004 3,9 2,8 0,8 0,2 0,1 
Okt. 2003-sep. 2004 3,9 2,8 0,8 0,2 0,1 
Sep. 2003-aug. 2004 4,0 2,8 0,8 0,2 0,1 
Aug. 2003-juli 2004 4,0 2,9 0,8 0,2 0,1 
Juli 2003-juni 2004 4,0 2,9 0,8 0,2 0,1 
Juni 2003-maj 2004 4,0 2,9 0,8 0,2 0,1 
Maj 2003-april 2004 4,0 2,9 0,8 0,2 0,1 
April 2003-mars 2004 4,0 2,9 0,8 0,2 0,1 
Mars 2003-feb. 2004 4,0 2,9 0,8 0,2 0,1 
Feb. 2003-jan. 2004 4,0 2,9 0,8 0,2 0,1 
Jan. 2003-dec. 2003 – År 2003 4,0 2,9 0,8 0,2 0,1 
Dec. 2002-nov. 2003 4,0 2,9 0,7 0,2 0,1 
Nov. 2002-okt. 2003 4,0 2,9 0,7 0,3 0,1 
Okt. 2002-sep. 2003 4,0 2,9 0,7 0,3 0,1 
Sep. 2002-aug. 2003 3,9 2,9 0,7 0,3 0,1 
Aug. 2002-juli 2003 3,9 2,9 0,7 0,3 0,1 
Juli 2002-juni 2003 3,9 2,9 0,7 0,3 0,1 
Juni 2002-maj 2003 3,9 2,8 0,7 0,3 0,1 
Maj 2002-april 2003 3,9 2,8 0,7 0,3 0,1 
April 2002-mars 2003 3,8 2,8 0,7 0,3 0,0 
Mars 2002-feb. 2003 3,8 2,8 0,7 0,3 0,0 
Feb. 2002-jan. 2003 3,8 2,8 0,7 0,3 0,0 
Jan. 2002-dec. 2002 – År 2002 3,8 2,7 0,7 0,3 0,0 
Dec. 2001-nov. 2002 3,8 2,7 0,7 0,3 0,0 
Nov. 2001-okt. 2002 3,7 2,7 0,7 0,3 0,0 
Okt. 2001-sep. 2002 3,7 2,7 0,7 0,3 0,0 
Sep. 2001-aug. 2002 3,7 2,7 0,7 0,3 0,0 
Aug. 2001-juli 2002 3,7 2,6 0,7 0,3 0,0 
Juli 2001-juni 2002 3,6 2,6 0,7 0,3 0,0 
Juni 2001-maj 2002 3,6 2,6 0,7 0,3 0,0 
Maj 2001-april 2002 3,5 2,6 0,7 0,2 0,0 
April 2001-mars 2002 3,5 2,6 0,7 0,2 0,0 
Mars 2001-feb. 2002 3,4 2,5 0,6 0,2 0,0 
Feb. 2001-jan. 2002 3,4 2,5 0,6 0,2 0,0 
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Tabell 26. Forts.  

Vinkonsumtionen i 
rullande 12-månaders-
perioder 

Total vin- 

konsumtion 

Registrerad 
vinkonsum- 

tion 

Resande- 

införsel av  

vin 

Hemtill-
verkning av 

 vin 

Smugg-
ling av 
vin 

Jan. 2001-dec. 2001 – År 
2001 

3,3 2,5 0,6 0,2 0,0 

Dec. 2000-nov. 2001 3,3 2,5 0,6 0,2 0,0 
Nov. 2000-okt. 2001 3,3 2,4 0,6 0,2 0,0 
Okt. 2000-sep. 2001 3,3 2,4 0,6 0,2 0,0 
Sep. 2000-aug. 2001 3,3 2,4 0,6 0,2 0,0 
Aug. 2000-juli 2001 3,3 2,4 0,6 0,2 0,0 
Juli 2000–juni 2001 3,2 2,3 0,6 0,3 0,0 
Juni 2000-maj 2001 3,2 2,3 0,6 0,3 0,0 
      
Förändring mellan den 
första och sista perioden: 

     

I procent +20 % +23 % +25 % -42 % +313 % 
I liter ren alkohol 0,6 0,5 0,2 -0,1 0,1 
Vid beräkning av förändringar har värden med två decimaler använts. 
 
 
 
Tabell 27. Jämförelser av den totala vinkonsumtionen (liter ren [100 %] alkohol per invånare 
15 år och äldre) i Sverige uppdelad i fyra kategorier kalenderåren 2001, 2002, 2003 samt 
2004. 

 Förändring av vinkonsumtionen mellan olika kalenderår 

      
Förändring 
mellan 
kalenderår 

Total vin- 
konsumtion 

Registrerad 
vinkonsumtion 

Resande- 
införsel av 
vin 

Hemtillverkning 
av vin 
 

Smuggling 
av vin 
 

      
2001-2002:      
I procent + 14 % + 10 % + 14 % + 53 % + 43 % 
I liter ren 
alkohol 

0,46 0,26 0,09 0,10 0,01 

      
2002-2003:      
I procent + 6 % + 7 % + 5 % - 19 % + 117 % 
I liter ren 
alkohol 

0,21 0,19 0,04 - 0,06 0,05 

      
2003-2004:      
I procent - 3 % - 5 % + 8 % - 22 % - 13 % 
I liter ren 
alkohol 

- 0,13 - 0,14 0,06 - 0,05 - 0,01 

      
Vid beräkning av förändringar har värden med två decimaler använts. 
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Starköl: 
 

Tabell 28. Beräkning av den totala starkölskonsumtionen i Sverige uppdelad i fyra kategorier, 
rullande 12-månadersperioder (liter ren [100 %] alkohol per invånare 15 år och äldre). 

Starkölskonsumtionen i 
rullande 12-månadersperioder 

Total 
starköl-
konsumtion 

Registrerad 
starköls- 
konsumtion 

Resande-
införsel av 
starköl 

Hemtill-
verkning av 
starköl 

Smuggling 
av starköl 

      
Sep. 2004-aug 2005 3,0 1,9 0,6 0,0 0,5 
Aug. 2004-juli 2005 2,9 1,9 0,6 0,0 0,5 
Juli 2004-juni 2005 3,0 1,9 0,6 0,0 0,5 
Juni 2004-maj 2005 2,9 1,9 0,6 0,0 0,5 
Maj 2004-april 2005 3,0 1,9 0,6 0,0 0,5 
April 2004-mars 2005 3,0 1,9 0,6 0,0 0,5 
Mars 2004-feb. 2005 3,0 1,8 0,6 0,0 0,5 
Feb. 2004-jan. 2005 3,0 1,8 0,6 0,0 0,5 
Jan. 2004-dec. 2004 – År 2004 3,0 1,9 0,7 0,0 0,5 
Dec. 2003-nov. 2004 3,0 1,9 0,7 0,0 0,5 
Nov. 2003-okt. 2004 3,0 1,9 0,6 0,0 0,5 
Okt. 2003-sep. 2004 3,1 1,9 0,6 0,0 0,5 
Sep. 2003-aug. 2004 3,1 1,9 0,6 0,0 0,5 
Aug. 2003-juli 2004 3,0 1,9 0,6 0,0 0,5 
Juli 2003-juni 2004 3,0 1,9 0,6 0,0 0,5 
Juni 2003-maj 2004 3,0 1,9 0,6 0,0 0,5 
Maj 2003-april 2004 3,0 2,0 0,6 0,0 0,5 
April 2003-mars 2004 3,0 2,0 0,6 0,0 0,4 
Mars 2003-feb. 2004 3,0 2,0 0,6 0,0 0,4 
Feb. 2003-jan. 2004 3,0 2,0 0,5 0,0 0,4 
Jan. 2003-dec. 2003 – År 2003 2,9 2,0 0,5 0,0 0,4 
Dec. 2002-nov. 2003 2,9 2,0 0,5 0,0 0,4 
Nov. 2002-okt. 2003 2,9 2,0 0,5 0,0 0,4 
Okt. 2002-sep. 2003 2,8 2,0 0,5 0,0 0,4 
Sep. 2002-aug. 2003 2,8 2,0 0,5 0,0 0,4 
Aug. 2002-juli 2003 2,9 2,0 0,5 0,0 0,4 
Juli 2002-juni 2003 2,8 1,9 0,5 0,0 0,4 
Juni 2002-maj 2003 2,8 1,9 0,5 0,0 0,3 
Maj 2002-april 2003 2,8 1,9 0,5 0,0 0,3 
April 2002-mars 2003 2,7 1,9 0,5 0,0 0,3 
Mars 2002-feb. 2003 2,7 1,9 0,5 0,0 0,3 
Feb. 2002-jan. 2003 2,7 1,9 0,5 0,0 0,3 
Jan. 2002-dec. 2002 – År 2002 2,7 1,9 0,5 0,0 0,3 
Dec. 2001-nov. 2002 2,7 1,9 0,5 0,0 0,2 
Nov. 2001-okt. 2002 2,6 1,9 0,5 0,0 0,2 
Okt. 2001-sep. 2002 2,6 1,9 0,5 0,0 0,2 
Sep. 2001-aug. 2002 2,6 1,9 0,5 0,0 0,2 
Aug. 2001-juli 2002 2,6 1,9 0,5 0,0 0,2 
Juli 2001-juni 2002 2,6 1,9 0,5 0,0 0,2 
Juni 2001-maj 2002 2,6 1,8 0,5 0,0 0,2 
Maj 2001-april 2002 2,5 1,8 0,5 0,0 0,2 
April 2001-mars 2002 2,5 1,8 0,5 0,0 0,2 
Mars 2001-feb. 2002 2,5 1,8 0,5 0,0 0,2 
Feb. 2001-jan. 2002 2,4 1,8 0,5 0,0 0,2 
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Tabell 28. Forts. 
Starkölskonsumtionen i 
rullande 12-månadersperioder 

Total 
starköl-
konsumtion 

Registrerad 
starköls- 
konsumtion 

Resande-
införsel av 
starköl 

Hemtill-
verkning av 
starköl 

Smuggling 
av starköl 

Jan. 2001-dec. 2001 – År 2001 2,4 1,8 0,5 0,0 0,2 
Dec. 2000-nov. 2001 2,4 1,8 0,5 0,0 0,2 
Nov. 2000-okt. 2001 2,4 1,7 0,5 0,0 0,2 
Okt. 2000-sep. 2001 2,4 1,7 0,4 0,0 0,2 
Sep. 2000-aug. 2001 2,4 1,7 0,4 0,0 0,2 
Aug. 2000-juli 2001 2,3 1,7 0,4 0,0 0,2 
Juli 2000–juni 2001 2,3 1,7 0,4 0,0 0,2 
Juni 2000-maj 2001 2,3 1,7 0,4 0,0 0,2 
      
Förändring mellan den första 
och sista perioden: 

     

I procent +30 % +10 % +45 % --- +174 
I liter ren alkohol 0,7 0,2 0,2 --- 0,3 
Vid beräkning av förändringar har estimat med två decimaler använts. 
 
 
 
Tabell 29. Jämförelser av den totala starkölskonsumtionen (liter ren [100 %] alkohol per 
invånare 15 år och äldre) i Sverige uppdelad i fyra kategorier kalenderåren 2001, 2002, 2003 
samt 2004. 

 Förändring av starkölskonsumtionen mellan olika kalenderår 

Förändring 
mellan 
kalenderår 

Total 
starköls- 
konsumtion 

Registrerad 
starkölskonsumtion

Resandeinförsel 
av starköl 

Hemtillverkning 
av starköl 

Smuggling 
av starköl 

      
2001-
2002: 

     

I procent + 10 % + 9 % + 2 % + 100 % + 38 % 
I liter ren 
alkohol 

0,26 0,17 0,01 0,01 0,07 

      
2002-
2003: 

     

I procent + 9 % + 2 % + 15 % - 40 % + 50 % 
I liter ren 
alkohol 

0,24 0,05 0,07 0,01 0,13 

      
2003-
2004: 

     

I procent + 4 % - 6 % + 20 % + 66 % + 30 % 
I liter ren 
alkohol 

0,12 - 0,12 0,11 0,01 0,12 

      
Vid beräkning av förändringar har estimat med två decimaler använts. 
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