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Sammanfattning 
 
Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat och uppgick för kalenderåret 2001 till 
ungefär 9,1 liter ren alkohol per person 15 år och äldre. Det är såväl Systembolagets 
försäljning som resandeinförseln som har ökat. 1996 beräknades den totala 
alkoholkonsumtionen uppgå till ca 8,0 liter ren alkohol, 1998 till 8,2 och år 2000 till 8,4 liter. 
Ökningen mellan åren 1996 och 2001 är 14 procent. Den största delen av denna ökning 
skedde således under de sista åren. 

Både resandeinförseln och Systembolagets försäljning har fortsatt att stiga under de första 
månaderna år 2002. På helårsbasis, från och med april 2001 till och med mars 2002 uppgick 
konsumtionen till 9,4 liter ren alkohol per person 15 år och äldre. Under perioden juni 2001 
till mars 2002, jämfört med samma period året innan, ökade konsumtionen med i genomsnitt 
drygt 5 centiliter per månad. Om denna ökningstakt håller i framgent kommer konsumtionen 
att överstiga 10 liter ren alkohol per person 15 år och äldre under första kvartalet år 2003.  
 
Sammanfattningsvis visar denna kartläggning av den svenska konsumtionsutvecklingen 
följande: 
 
Ökad alkoholkonsumtion 

• Konsumtionen av alkohol under 2001 uppgick till 9,1 liter ren alkohol per person 15 år 
och äldre, vilket är en ökning med ungefär 14 procent sedan 1996. 

• Ökningen har fortsatt under början av år 2002 och uppgår på helårsbasis mars 2001 till 
februari 2002 till ca 9,3 liter ren alkohol. 

• Ökningen i procent sedan 1996 är störst för starköl (47 procent), följt av vin (43 procent). 
Under år 2001 ökade även spritkonsumtionen (+ 8 procent jämfört med 2000) och är på 
väg tillbaka till samma nivåer som 1996. Konsumtionen av folköl har minskat 
kontinuerligt sedan 1996. 

• Ökningen är resultatet av både en ökad försäljning på Systembolaget och en ökad införsel 
av alkohol från utlandet. Under perioden 1996 till 2001 ökade Systembolagets försäljning 
med ca 18 procent i ren alkohol per person 15 år och äldre, från ca 3,9 liter till 4,6 liter. 
Resandeinförseln ökade under samma period från 1,1 liter till 1,9 liter i ren alkohol, dvs. 
en ökning med ca 70 procent.  

• Konsumtionsökningen är resultatet av att antalet dryckestillfällen (ex. per vecka, per 
månad eller år) har ökat, speciellt för vin och starköl. I en riksrepresentativ 
frågeundersökning från 1996 svarade 17 procent av kvinnorna och 16 procent av männen 
att de drack vin minst en gång i veckan. I en liknande undersökning år 2001 var andelarna 
27 procent av kvinnorna och 25 procent av männen. 

• Av de olika alkoholdryckerna var vin den mest konsumerade i Sverige under året 2001. 

•  Vinet utgjorde drygt 36 procent av den totala alkoholkonsumtionen mätt i 100 procent 
alkohol medan konsumtionen av sprit uppgick till drygt 27 procent.  

• Starkölskonsumtionen utgjorde 27 procent av konsumtionen medan folköl stod för drygt 9 
procent. 

 

Hur dryckerna har anskaffats 
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• Den i Sverige registrerade försäljningen på Systembolaget, restauranger och i livsmedels-
butiker stod för 70 procent av den totala alkoholkonsumtionen mätt i 100 procent alkohol. 

• Resandeinförseln stod för drygt 20 procent av den totala konsumtionen. 

• Konsumtionen av hemtillverkade och till Sverige insmugglade alkoholdrycker stod för 
mellan 4 och 5 procent vardera. 

 
Det svenska dryckesmönstret 

• Konsumtionen i Sverige uppvisar klara säsongsvariationer. Den högsta konsumtionen 
inträffar under sommarmånaderna, speciellt juli, och december.  

• Ökning av antalet dr tillgällen senare år, sepc av vin och staröl 
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Consumption of alcoholic beverages in Sweden 2001 

 

Increased alcohol consumption 

• The alcohol consumption in Sweden has increased by 14 per cent between 1996 and 2001, 
from 8,0 to 9,1 litres of pure alcohol per inhabitant aged 15 or older.  

 

The total consumption 

• Of all alcoholic beverages, wine was the one most consumed in Sweden.  

• Wine represented 36 per cent of the total consumption during 2001, measured in 100 per 
cent alcohol. 

• The consumption of spirits represented 27 per cent. 

• The consumption of strong beer amounted also to 27 per cent, and beer class II accounted 
for 9 per cent of the total consumption. 

 

How the beverages were obtained 

• The registered sales at Systembolaget, restaurants and grocery stores in Sweden, repre-
sented 70 per cent of the total consumption measured in 100 per cent alcohol. 

• Privately imported alcohol amounted to 20 per cent of the total consumption. 

• The consumption of home-made alcoholic beverages accounted for 5 per cent of the total 
consumption, while beverages that had been smuggled accounted for 4 per cent. 
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Inledning 
Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, vid Stockholms universitet 
(SoRAD) har av regeringen fått i uppdrag att kartlägga alkoholkonsumtionen i Sverige och 
hur den förändras månadsvis. Kartläggningen påbörjades i juni 2000.  

Alkoholkonsumtionen i landet består dels av den i Sverige statistikförda försäljningen av al-
koholdrycker på systembolag och restauranger, samt av folköl i livsmedelsbutiker (registrerad 
konsumtion), dels av alkoholdrycker som inte statistikförs (oregistrerad konsumtion). Den 
icke statistikförda delen består av alkohol som har förts in i Sverige från andra länder genom 
såväl resandeinförsel (även kallat privatinförsel) som smuggling, samt av hemtillverkning av 
sprit, vin och öl.  

Utgångspunkten i den här studien är uppgifter om den registrerade försäljningen av alkohol-
drycker i Sverige. Dessa uppgifter fångar upp den största delen av konsumtionen av alkohol i 
landet. För att få en bild av även den oregistrerade konsumtionen genomförs frågeundersök-
ningar riktade till den vuxna delen av Sveriges befolkning (16-80 år). Dessa undersökningar 
består av frågor om resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning av sprit, vin och öl. 
Dessa månatliga mätningar genomförs vid varje månadsskifte. Vid varje tillfälle intervjuas 1 
500 personer och frågorna avser då den senaste 30-dagarsperioden.  

Från och med juni månad 2001 ställs även ett antal dryckesfrågor som rör dels 
respondenternas konsumtion av sprit, vin, starköl och folköl (med hjälp av den s.k. kvantitet-
frekvensskalan [KF]) oberoende av om denna konsumtion består av registrerad eller 
oregistrerad alkohol, dels antalet dryckestillfällen med konsumtion av stora mängder alkohol 
(intensivkonsumtionstillfällen). Vidare ställs ett antal frågor om upplevda alkoholproblem 
samt attityder till alkohol och alkoholpolitik. Frågorna avser de senaste 30 dagarna. 

 
Vissa uppgifter i denna rapport har korrigerats något i jämförelse med tidigare publicerade 
uppgifter. Korrigeringarna beror på att mer detaljerade uppgifter om alkoholhalter i dryckerna 
har använts, på nya uppgifter om alkoholkonsumtion på restauranger med serveringstillstånd, 
på uppdaterade uppgifter om antalet invånare i Sverige och på nya siffror om konsumtion av 
oregistrerad alkohol bland problemdrickare (alkoholmissbrukare), en grupp som till stor del 
inte deltar i vanliga frågeundersökningar. 
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Konsumtionen av spritdrycker, vin, starköl och folköl år 2001 
I tabell 1 redovisas den totala alkoholkonsumtionen och konsumtionen av de olika delmäng-
derna under året 2001. För att en jämförelse skall vara möjlig är konsumtionen av de olika 
dryckerna omräknade i ren (100%) alkohol.  

Av samtliga alkoholdrycker konsumerade svensken mest vin. Bordsvin (”vanligt” vin, med 
upp till 15 volymprocent alkohol) och starkvin (med mellan 15 och 22 volymprocent alkohol) 
stod tillsammans för drygt 36 procent av den totala konsumtionen mätt i ren alkohol. Kon-
sumtionen av spritdrycker och starköl uppgick till 27 procent vardera. Folkölet, som säljs i 
landets livsmedelsbutiker, uppgick till 9 procent av konsumtionen.  

 
Tabell 1. Skattning av den totala alkoholkonsumtionen av spritdrycker, vin, starköl och folköl i Sverige under år 
2001, uppdelad på olika dryckesslag och deras ”ursprung”.  

 
Dryckestyp och ursprung 
 

 
Per person 15 år och 
äldre, i liter ren 
alkohol 

 
Andel av respektive 
dryckestyp 
 

 
Andel av den totala 
konsumtionen  
(i ren alkohol) 

     
Spritdrycker 2,48 liter 100 % 27,2 %  
Systembolagets försäljning  48,2 %  13,1 % 
Resandeinförsel  28,6 %  7,8 % 
Hembrända  9,3 %  2,5 % 
Smugglade  7,0 %  1,9 % 
Restaurangförsäljning  6,8 %  1,9 % 
     
Vin 3,31 Liter 100 % 36,3 %  
Systembolagets försäljning  65,4 %  23,7 % 
Resandeinförsel  19,9 %  7,2 % 
Restaurangförsäljning  8,0 %  2,9 % 
Hemtillverkat  5,9 %  2,1 % 
Smugglat  0,8 %  0,3 % 
     
Starköl 2,47 Liter 100 % 27,1 %  
Systembolagets försäljning  48,4 %  13,1 % 
Restaurangförsäljning  22,7 %  6,1 % 
Resandeinförsel  20,7 %  5,6 % 
Smugglat  7,9 %  2,1 % 
Hemtillverkat  0,3 %  0,1 % 
     
”Folköl” 0,86 Liter 100 % 9,4 %  
Livsmedelsbutiker  99,1 %  9,3 % 
Restaurangförsäljning  0,9 %  0,1 % 
     
Summa 9,1 liter  100 % 100 % 
     
Källor: SoRAD, Systembolaget, Statens Folkhälsoinstitut 
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Hur de olika dryckesslagen har anskaffats 
I tabell 2 redovisas den totala konsumtionen i landet uppdelad på dryckesslagen sprit, vin, 
starköl och folköl för år 2001. Konsumtionen av dryckerna är dessutom uppdelad på 
dryckernas ursprung, det vill säga om de var köpta på Systembolaget, konsumerade på restau-
ranger, införda i landet vid resor, smugglade eller hemtillverkade. Uppgifterna avser konsum-
tion bland den del av befolkningen som är 15 och äldre mätt i ren (100%) alkohol.  

 
Tabell 2. Konsumtionen av alkoholdrycker i Sverige under året 2001, uppdelad på dryckesslag och ursprung, i 
procent av total konsumtion i ren alkohol. 

 

 
Dryckesslag och ursprung 
 

 
Andel av den totala alkohol-
konsumtionen (i ren alkohol) 

 
 
Vin, Systembolaget 

 
23,7 % 

Sprit, Systembolaget 13,1 % 
Starköl, Systembolaget 13,1 % 
Folköl, livsmedelsbutiker   9,3 % 
Sprit, resandeinförsel   7,8 % 
Vin, resandeinförsel   7,2 % 
Starköl, restauranger   6,1 % 
Starköl, resandeinförsel   5,6 % 
Vin, restauranger   2,9 % 
Sprit, hembränd   2,5 % 
Vin, hemtillverkat   2,1 % 
Starköl, smugglat   2,1 % 
Sprit, smugglad   1,9 % 
Sprit, restauranger   1,9 % 
Vin, smugglat   0,3 % 
Folköl, restauranger   0,1 % 
Starköl, hemtillverkat   0,1 % 
  
Totalt 100 % 

 
Totalt per person 15 och äldre i 100 % alkohol = 9,1 liter 
  
Källor: SoRAD, Systembolaget, Statens Folkhälsoinstitut 

 
Det visar sig att Systembolagets försäljning av vin, sprit och starköl toppar tabellen i nämnd 
ordning, följt av livsmedelsbutikernas folkölsförsäljning. Därefter följer resandeinförsel av 
sprit och vin följd av konsumtionen av starköl på restauranger. Längst ner i tabellen återfinns 
konsumtionen av folköl på restauranger och av hemtillverkat starköl. 
 

Folköl 

I stort sett allt folköl som konsumerades under året 2001 var köpt i livsmedelsbutiker. Knappt 
1 procent konsumerades på restauranger (se också tabell 1). 

Ungefär 43 procent av folkölskonsumtionen bestod av öl med en alkoholstyrka på maximalt 
2,8 volymprocent. Resten, det vill säga 53 procent bestod av öl med en styrka på upp till 3,5 
volymprocent. 
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Starköl 

Drygt 48 procent av det starköl som konsumerades i Sverige var köpt i Systembolagets bu-
tiker, medan knappt 23 procent konsumerades på restauranger. Ungefär 21 procent var infört i 
Sverige av resenärer och 8 procent hade smugglats in i landet. Konsumtionen av hemtillverkat 
starköl uppgick till knappt mätbara mängder (0,3 procent) (se tabell 1). 
 

Vin 

Av det vin som konsumerades i landet, både vanligt vin och starkvin, var ungefär 65 procent 
inhandlat på Systembolaget. Tjugo procent var infört i landet vid resor medan knappt 1 
procent hade smugglats in i landet. Vinkonsumtionen på restauranger uppgick till nästan 8 
procent och konsumtionen av hemtillverkat vin till 6 procent (se tabell 1). 
 

Spritdrycker 

Av den totala spritkonsumtionen var 48 procent köpt på Systembolaget. Knappt 29 procent 
var införd i samband med resor till Sverige. Hemtillverkad sprit, dvs. hembränt, stod för drygt 
9 procent av spritkonsumtionen medan 7 procent var smugglad sprit. Restaurangförsäljningen 
uppgick till knappt 7 procent av spritkonsumtionen (se tabell 1).  
 

Alkoholens ursprung  
I tabell 3 redovisas hur stor andel av den totala alkoholkonsumtionen som hade sitt ursprung i 
köp på Systembolaget och i livsmedelsbutiker, köp på restauranger, resandeinförsel, smugg-
ling och hemtillverkning. Enligt beräkningarna stod försäljningen på Systembolaget, restau-
ranger och i livsmedelsbutiker (den registrerade försäljningen) för drygt 70 procent av den 
totala alkoholkonsumtionen under 2001, mätt i ren alkohol. Andelen resandeinförsel uppgick 
till drygt 20 procent medan hemtillverkning och smuggling uppgick till mellan 4 och 5 
procent vardera.  
 
Tabell 3. Den totala alkoholkonsumtionen under året 2001 i 100 % alkohol fördelad på ursprung 
 
 
Ursprung, under året 2001 
 

 
Andel av den totala konsumtionen 
 (i 100 % alkohol) 

 
Försäljning på systembolag och i livsmedelsbutiker 

 
59,3 % 

Försäljning på restauranger 11,0 % 
Resandeinförsel 20,6 % 
Hemtillverkad   4,8 % 
Smugglad   4,3 % 
  
Totalt 100,0 % 
  
Källor: SoRAD, Systembolaget, Statens Folkhälsoinstitut 
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Försäljning på Systembolaget och i livsmedelsbutiker 

Vin var den dryck som Systembolaget sålde mest av under år 2001, följt av sprit och starköl 
mätt i ren alkohol. Försäljningen av vin uppgick till nästan hälften (48 procent) av 
Systembolagets försäljning över disk, medan både spritdrycker och starköl uppgick till 26 
procent vardera. Försäljningen av folköl i livsmedelsbutiker var lägre än Systembolagets 
försäljning av starköl mätt i ren alkohol (se tabellerna 1-2). 

 

Restaurangförsäljning 

Starköl var den dominerande drycken på restauranger följt av vin och sprit. Det stod för 56 
procent av den alkohol som konsumerades på restauranger medan vinet stod för drygt 26 
procent, mätt i ren alkohol. (Det är dock värt att notera att i kategorin vin återfinns även 
försäljningen av cider.) Spritdrycker utgjorde ungefär 17 procent av restaurangkonsumtionen 
medan folkölets andel var knappt 1 procent. (se tabellerna 1-2.)  
 

Resandeinförsel  

Sprit var den dryck som svenska resenärer förde med sig mest av vid inresor till Sverige, följt 
av vin, mätt i ren alkohol under året 2001. Införseln av starköl var lägre än införseln av såväl 
vin som sprit (se tabell 1). Av den totala konsumtionen av resandeinförd alkohol utgjorde 
spritdrycker 38 procent, vin 35 och starköl 27 procent.  

I tabell 4 redovisas resandeinförseln av spritdrycker, vin och starköl i volymliter av respektive 
dryck och månad under året 2001 samt summan av införda drycker i ren alkohol. Indexet i 
den högra kolumnen anger ett värde för respektive månad där 100 är medelvärdet för 
mängden införda drycker per månad under den aktuella perioden, mätt i ren alkohol (se också 
avsnittet Detaljerade analyser). 
 

Tabell 4. Skattad resandeinförsel av spritdrycker, vin och starköl per månad under året 2001, i antal tusen 
volymliter av respektive dryckesslag. Index: Genomsnitt i 100 % alkohol per månad=100 

 
Månad 

 
Spritdrycker 

 
Vin 

 
Öl 
 

 
Ren (100 %) 
alkohol 
 

 
Index 

Januari   719 1 497   3 261   642  56 
Februari  1 024 1 797   2 259   743  65 
Mars    857 2 643   3 248   841  74 
April  1 200 2 543   6 632 1 145 101 
Maj  1 203 3 236   4 927 1 153 101 
Juni  1 112 4 558 11 323 1 607 141 
Juli 1 465 6 068 11 047 1 909 168 
Augusti 1 309 3 833   6 326 1 335 117 
September 1 071 3 250   3 898 1 022  90 
Oktober 1 227 3 007   6 913 1 234 108 
November 1 000 2 441   4 423   927  81 
December 1 353 2 398   5 228 1 112  98 
      
 

 

Den totala införseln varierar kraftigt över året. Införseln var till exempel 3 gånger större under 
juli jämfört med under januari (mätt i ren alkohol). Det är i första hand införseln av öl och vin 
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som varierade över året. Uppgifter för enskilda månader är dock förknippade med relativt 
stora statistiska felmarginaler och bör därför tolkas med försiktighet. 

 

Smuggling 

Konsumtionen av till Sverige insmugglad alkohol domineras av starköl och sprit, mätt i ren 
alkohol. Konsumtionen av smugglat starköl är något större än smuggelspritens andel medan 
konsumtionen av smuggelvin står för en relativt liten del (se tabellerna 1-2). Av all 
smuggelalkohol som konsumerades i Sverige utgjorde starköl 49 procent, sprit 44 och vinet 7 
procent, mätt i ren alkohol. 
 

Hemtillverkning  

Konsumtionen i kategorin hemtillverkade alkoholdrycker domineras av sprit och vin. Den 
hembrända spriten står för 53 procent och det hemtillverkade vinet för 45 procent, mätt i ren 
alkohol. Starkölets andel uppgår till mellan 1 och 2 procent. 
 
 
Konsumtionsutvecklingen 
Figur 1 visar utvecklingen av den registrerade alkoholkonsumtionen i Sverige från 1950 till 
2001. Som lägst har denna legat på 4,1 liter och som högst 7,7 liter ren alkohol per invånare 
15 år och äldre. Den högsta siffran, som uppmättes 1976, var resultatet av en mycket kraftig 
försäljningsökning från början av 1960-talet och framåt. Efter 1976 sjönk försäljningen med 
22 procent fram till 1984 för att under de därpå följande fem åren visa en mindre uppgång. 
Vid tiden för dessa förändringar var konsumtionen av oregistrerad (icke statistikförd) alkohol 
inte mer omfattande än att förändringar i den registrerade alkoholkonsumtion kunde användas 
som en indikator på de faktiska förändringarna. Detta visar inte minst de starka samband som 
framkommit i ett flertal svenska studier mellan förändringar i den registrerade konsumtionen 
och i olika alkoholrelaterade skador. Det är emellertid osäkert om de förändringar som ägt 
rum i den registrerade konsumtionen under de senaste tio åren fortfarande är en bra indikator 
på de faktiska förändringarna. Från 1989 till 1998 sjönk exempelvis den registrerade 
konsumtionen med 0,7 liter ren alkohol (11 procent). Under samma period ökade den 
oregistrerade konsumtionen med drygt 80 procent, från 1,2 liter till 2,2 liter ren alkohol 
(Kühlhorn m.fl., 2000). Ökningen av den oregistrerade konsumtionen beräknades således vara 
större än minskningen av den registrerade och resultaten blev att totalkonsumtionen ökade, 
inte minskade. Figuren visar vidare att försäljningen ökat sedan 1998 för att under 2001 
uppgå till drygt 6,4 liter ren alkohol per invånare 15 år äldre. Detta är en ökning med drygt 10 
procent på tre år. 
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Figur 1.  Registrerad alkoholförsäljning i Sverige 1950–1999 omräknat till 100 procent alkohol per invånare, 
15 år och äldre (Systembolagets försäljning, restaurangförsäljning och försäljning av folköl). 
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För att få en bättre uppfattning av den totala alkoholkonsumtionen har flera kartläggningar av 
den oregistrerade konsumtionen genomförts under senare år. En av de mest omfattande är den 
s.k. KALK-studien av utvecklingen av alkoholkonsumtionen från 1989 till 1998, men med 
fokus på 1996. KALK-studien genomfördes i samarbete mellan forskare utsedda av 
myndigheter och alkoholindustrin. För år 1989 uppskattade KALK den oregistrerade 
konsumtionen till ca 1,2 liter ren alkohol per invånare 15+. Fem år senare (1994) hade den 
ökat till 1,5 liter. År 1995 skattades den till 1,6 liter och 1996 till 2,1 liter ren alkohol. Den 
totala alkoholkonsumtionen beräknades till 8 liter ren alkohol 1996 invånare 15 år och äldre 
(Kühklhorn, m..fl., 2000). Detta framgår av tabell 5 som också visar på beräkningar av 
totalkonsumtionen och dess delmängder för år 1998, 2000 och 2001.  
 
Vidare framgår det av tabellen att Systembolagets och restaurangernas försäljning av vin och 
starköl ökat markant sedan 1996 (vin: + 26 procent, starköl: + 47 procent) medan 
spritkonsumtionen minskade fram till och med 2000. Senaste året har emellertid också 
spritkonsumtionen ökat från 2,3 liter ren alkohol år 2000 till 2,5 liter år 2001. Det bör påpekas 
att denna ökning till övervägande del består av en ökad försäljning på Systembolaget, framför 
under de senaste tre åren. Från 1998 till 2001 ökade starkölsförsäljningen ökat med ca 39 
procent och vinförsäljningen med ca 19 procent. Under samma treårsperiod uppvisade även 
Systembolagets spritförsäljningen en ökning med drygt 2 procent. Det bör också nämnas att 
även restaurangförsäljningen av sprit och vin ökat sedan 1996 och då framför allt under det 
senaste året med en ökning på 36 procent för sprit och 19 procent för vin. 
Restaurangförsäljningen domineras fortfarande av starköl (se tabell 2) men denna nivå har 
varit i stort sett oförändrad sedan mitten av 1990-talet.  
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Även resandeinförseln uppvisar tydliga ökningar under denna femårsperiod. Enligt KALK-
studien uppgick resandeinförsel till ca 1,1 liter 1996. För år 2001 beräknades den uppgå till 
1,9 liter ren alkohol. Ökningen gäller för både sprit, vin och starköl men är kraftigast både för 
vin, både mätt i procent och i absoluta tal. Resandeinförseln behandlas mer ingående i ett eget 
avsnitt (se sid. xc). 
 
Av tabell 5 framgår också att den hembrända spriten minskat betydligt under dessa åå med 
mer än en halvering under de senaste 5 åren. Av den totala alkoholkonsumtionen uppgick den 
illegala spriten – svartspriten - till drygt ca 5 procent år 2001 och 7 procent år 2000. 1996 var 
andelen knappt 12 procent och 1998 knappt 10 procent. Svartspritsutvecklingen behandlas 
mer utförligt i ett eget avsnitt (se sid. XX).  
 
 
Tabell 5. Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige 1996, 1998, 2000 och 2001, uppdelat på dryckesslag och 
ursprung i liter ren alkohol per person 15 år och äldre. 
 
 
Dryckestyp och ursprung 
 

 
1996 

 
1998 

 
2000 

 
2001 
 

     
Sprit, totalt 2,7 2,6 2,3 2,5 
Systembolaget och restauranger 1,5 1,3 1,3 1,4 
Resandeinförsel, totalt 0,5 0,7 0,6 0,7 
Smugglat 0,2 0,2 0,1 0,2 
Hembränt 0,5 0,3 0,2 0,2 
     
     
Vin, totalt 2,3 2,7 3,0 3,3 
Systembolaget och restauranger 1,9 2,1 2,2 2,4 
Resandeinförsel, totalt 0,3 0,4 0,6 0,7* 
Hemtillverkat 0,2 0,2 0,2 0,2 
     
Starköl, totalt 1,7 1,8 2,1 2,5 
Systembolaget och restauranger 1,4 1,4 1,7 1,8 
Resandeinförsel, totalt 0,3 0,4 0,4 0,5 
Smugglat --- --- 0,1 0,2 
Hemtillverkat 0,0 0,0 0,0 0,0 
     
Folköl, totalt 1,3 1,2 1,0 0,9 
     
Total alkoholkonsumtion 8,0 8,2 8,4 

 
9,1 

Källor: 1996, 1998: KALK-studien (Kühlhorn, m.fl., 2000; SoRAD, 2000: beräkningar av den s.k. KAMEL-
gruppen (se Leifman, m.fl., 2000); 2001: Monitoringdata (se ex. tabell 1 i denna rapport). 
Övriga källor: Systembolaget, Alkoholinspektionen (Statens Folkhälsoinstitut)  
* Inklusive smuggling av vin 
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Konsumtionsutvecklingen sedan juni 2000 
 
I Figur 2 redovisas tre olika mått på konsumtionsutvecklingen under senare tid. Den streckade 
kurvan visar på den totala alkoholkonsumtionen, dvs. den registrerade (Systembolaget, 
restauranger1 och folköl) och den oregistrerade (resandeinförsel, hemtillverkning och 
smuggling) månad för månad från juni 2000 till och med mars 2002. Den heldragna kurvan 
med cirklar visar på utvecklingen av registrerade konsumtionen. Denna domineras alltså av 
Systembolagets försäljning (ca 73 % år 2001). 
 
Den tredje och kurvan – den heldragna - visar på utvecklingen av den självrapporterade 
alkoholkonsumtionen (summan av svaren på frågorna om konsumtion av vin, sprit, folköl och 
starköl). Som väntat ligger den självrapporterade konsumtionsnivån lägre än den registrerade 
och den totala alkoholkonsumtionen. Mer intressant i detta sammanhang är dock att trenderna 
visar på en mycket god överensstämmelse. När totalkonsumtionen ökar (minskar) från en 
månad till en annan så ökar (minskar) också den självrapportade konsumtionen. De månader 
som uppvisar de högsta konsumtionsnivåerna – enligt samtliga tre mått – är 
sommarmånaderna, speciellt  juli, samt december månad. 
 
 
Figur 2. Konsumtionsutveckling  juni 2001 till mars 2002 enligt tre olika mått. 
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SoRAD:s ”Monitorprojekt” har pågått sedan i juni år 2000. Detta gör det möjligt att studera 
konsumtionen i de olika delmängderna sedan juni 2001 och framåt (februari, mars 2002) och 
                                                           
1 Beträffande restaurangförsäljning av sprit och vin finns inga månatliga siffror att tillgå utan enbart de årliga 
försäljningssiffrorna. Eftersom det saknas kunskap om säsongsvariationer i restaurangförsäljningen av sprit och 
vin har den årsförsäljningen år 2001 spritts ut jämnt över årets alla månader. Siffrorna för januari och februari 
2002 är desamma som för 2001-års månader. År 2001 uppgick sprit- och vinförsäljningen på restaurang till ca 
0,4 liter ren alkohol per inv. 15 år och äldre. Detta motsvarar ca 6 % av totalkonsumtionen.  
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jämföra samma period ett år tidigare. Dessa båda perioder kallas i fortsättningen för Period 1 
och Period 2. Period 1 sträcker sig från juni år 2000 till och med februari år 2001. Period 2 
avser samma månader men ett år senare, det vill säga från och med juni år 2001 till och med 
februari 2002. I figur 3 visas konsumtionen uppdelad på dryckernas ”ursprung” under period 
1 och period 2, i liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre.  

 
Figur 3. Konsumtion av olika delmängder (efter ursprung) under period 1 (juni 2000-feb. 2001) och  period 2 
(juni 2001-feb. 2002). 
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Konsumtionen har ökat i de flesta av de olika delmängderna. Det gäller Systembolagets 
försäljning av samtliga dryckestyper samt all resandeinförsel och smuggling. Dessutom ökade 
restaurangkonsumtionen av sprit och vin kraftigt. Det som har minskat är konsumtionen av 
hemtillverkade alkoholdrycker samt av starköl på restaurang och av folköl. Den totala 
konsumtionen ökade med 6,5 procent under period 2. Detta redovisas närmare i tabell 6. 
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Tabell 6. Konsumtion av olika  delmängder (efter ursprung) under period 1 (juni 2000-feb. 2001) och  period 2 
(juni 2001-feb. 2002). 

 
Ursprung 

 
Liter ren alkohol per invånare 
15 år och äldre under Period 

1 

 
Förändring mellan  

Period 1 och Period 2 
(juni00/feb01 - juni01/feb02) 

 
Systembolaget 

 
3,3 

 
+9 % 

Restauranger 0,7 +6 % 
Livsmedelsbutiker (Folköl) 0,7 -6 % 
Resandeinförsel 1,3 +13 % 
Hemtillverkning 0,4 -19 % 
Smuggling 0,3 +24 % 
   
Totalt 6,6 +6,5 % 

 
 
 

Systembolagets försäljning över disk ökade med 9 procent under period 2 i jämförelse med 
period 1. Både försäljningen av starköl och vin ökade med mer än 10 procent samtidigt som 
försäljningen av starköl ökade med 3 procent.  

Konsumtionen av hemtillverkade alkoholdrycker minskade men konsumtionen av 
smuggelalkohol ökade. Under period 2 blev konsumtionen av smuggelalkohol större än den 
av hemtillverkade drycker. 

Under period 2 ökade resandeinförseln av samtliga dryckestyper jämfört med period 1. Den 
totala resandeinförseln ökade med 13 procent mellan de två perioderna mätt i ren alkohol. 
Införseln med starköl ökade med 24 procent samtidigt som införseln av spritdrycker ökade 
med 11 procent och den med vin ökade med 7 procent. 

 

Totalkonsumtionen i olika 12-månaderperioder 
 
Alkoholkonsumtionen och dess utveckling redovisas oftast per kalenderår, såsom konsumtion 
under år 2001. De data vi har till förfogande gör det emellertid möjligt att redovisa 
utvecklingen månad för månad och därmed också under rullande / löpande 12–
månadersperioder. Med de data som vi hittills har att tillgå kan 11 sådana 12-
månadersperioder redovisas, den första täckande juni 2000 till maj 2001 och den senaste april 
2001 till mars 2002. Utvecklingen under denna period redovisas i tabell 7. Av tabellen 
framgår tydligt att konsumtionen ökat stadigt under senna tidsperiod. Under 12-
månadersperioden juni 1000 till maj 20010 uppskattades totalkonsumtionen till ca 8,8 liter ren 
alkohol, under perioden april 2002 till mars 2002 till ca 9,4 liter. Ökningstakten under 
perioden ligger på ungefär 5-6 centiliter per månad. Fortsätter denna ökning i samma takt 
räven framgent kommer konsumtionen att 10 liter ren alkohol (per person 15 år och äldre) 
någon gång under första kvartalet 2003.  
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Tabell 7. Skattning av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige och uppdelat i tre kategorier, löpande 12 
månadersperioder (liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre) 
 
 
     
Rullande 12-månader-
sperioder 

Total 
alkoholkonsumtion 

Registrerad 
konsumtion 

Resande- 
införsel 

Hemtillverkning och 
smuggling 

 
     
Juni-00-maj01 8.84 6.19 1.75 0.90 
Juli-00- jun-01 8.87 6.19 1.78 0.90 
Aug-00-jul-01 8.83 6.25 1.80 0.87 
Sept-00-aug-01 8.99 6.30 1.82 0.87 
Okt-00- sept-01 8.98 6.29 1.84 0.85 
Nov-00-okt-01 9.06 6.33 1.88 0.85 
Dec-00-nov-01 9.11 6.38 1.86 0.87 
Jan-01-dec-01 9.12 6.41 1.88 0.83 
Febr-01-jan-02 9.22 6.45 1.92 0.85 
Mars-01-febr-02 9.28 6.48 1.91 0.88 
April-01 – mars02 9.40 6.55 1.95 0.90 
     

 
 
Förändrade dryckesmönster  
Det samband i trenderna mellan den självrapporterade och den totala alkoholkonsumtionen 
(och den registrerade konsumtionen) som redovisades i figur x ovan innebär med största 
sannolikhet att den förstnämnda är en tillförlitlig indikator i att följa konsumtionsutvecklingen 
över tid, åtminstone den alkoholskala som använts i denna undersökning. Detta betyder också 
att det bör vara möjligt utifrån dessa frågor om hur ofta man dricker och hur mycket per 
tillfälle att studera konsumtionsutvecklingen för olika undergrupper av befolkningen separat 
såsom bland män och kvinnor och bland yngre och äldre.  
 
De resultat som presenteras i de följande avsnittet bygger samtliga på analyser av sådana 
självrapporterade uppgifter om dryckesvanor. Under senare år har flera stora 
riksrepresentativa alkoholfrågeundersökningar genomförts där man ställt frågor om hur ofta 
och hur mycket man dricker av olika alkoholdrycker. Vi har analyserat dessa frågor och 
beräknat den genomsnittliga dryckesfrekvensen för män och kvinnor för respektive 
alkoholdryck i åldrarna 16-75 i fyra undersökningar genomförda 1996, 1998, 2000 och 2001 
varav sistnämnda utgörs av är Monitoringdata. Samtliga har använt sig av samma frågemetod 
(alltså den tidigare nämnda kvantitet-frekvens (KF)-skalan). (En kommande rapport kommer 
att mer utförligt beskriva utvecklingen av olika aspekter av dryckesmönstret under senare år 
med bland annat bland åldersspecifika analyser). 
 
I tabellerna 8-9 har resultaten från dessa analyser sammanställts Eftersom frekvensfrågorna 
inte är exakt identiska i samtliga fyra undersökningar har vi valt att analysera hur stor andel 
som uppger att de dricker de olika alkoholdryckerna minst en gång i veckan. I samtliga fyra 
undersökningar kan en sådan indelning göras. (Det bör det påpekas att det inte i någon av 
dessa undersökningar finns någon fråga om hur ofta man dricker alkohol överhuvudtaget 
oberoende av vad man dricker.) 
 
Ser vi till männen och den långsiktiga utvecklingen av andelen veckokonsumenter har det 
skett en tydlig ökning för starköl sedan 1998. År 1998 uppgav 14 procent att de dricker 
starköl en gång i veckan eller oftare, år 2001 30 procent. (Som en tumregel är skillnader som 
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överstiger 3–4 procent statistiskt säkerställda). Andelen veckokonsumenter av vin ligger klart 
högre 2001 (25 procent) jämfört med både 1996 (15 procent) och 1998 (17 procent). Även 
andelen veckokonsumenter av sprit har ökat sedan 1998; från ca 10 procent 1998 till 18 
procent 2001. Beträffande folköl minskade andelen veckokonsumenter påtagligt mellan 1996 
och 1998 från 37 till 29 procent. Men även här finner vi en viss ökning under de två senaste 
åren. Detta innebär således att samtliga alkoholdrycker uppvisar en ökning i andelen 
veckokonsumenter mellan 1998 och 2001.  
 
Även bland kvinnorna ökade andelen veckokonsumenter för samtliga drycker, med undantag 
av folköl, mellan 1998 och 2001. Förändringarna i procentenheter är kraftigast för vin och öl. 
1998 uppgav 19 procent (1996: 17 procent) av kvinnorna att de drack vin minst en gång i 
veckan, 2000 ca 23 procent och 2001 ca 27 procent. Andelen starkölskonsumenter varje 
vecka ökade från 3 procent 1998 till 5 procent 2000 och 9 procent år 2001. 
Andelen veckokonsumenter av sprit uppvisar mindre förändringar men även här har andelen 
ökat sedan 1998 från 3 till 6 procent Andelen veckokonsumenter av folköl minskade mellan 
1996 till 1998 från 16 till 11 procent och har därefter legat still på samma andel.  
 
Tabell 9 ger också vid handen att vin är den i särklass vanligaste drycken för kvinnor med den 
klart högsta andelen veckokonsumenter. Det är också den dryck som uppvisar den högsta 
genomsnittliga konsumtionsvolymen per dryckestillfälle.(se Leifman, 2002). Av tabell 8 
framgår att konsumtionen av folköl vanligast bland männen, följt av vin och starköl. Det bör 
påpekas att konsumtionsvolymen per tillfälle är klart mycket lägre för folköl jämfört med vin, 
sprit och starköl De två sistnämnda uppvisar den största genomsnittliga 
alkoholkoncentrationen per dryckestillfälle.  
 
Tabell 8. Andelen veckokonsumenter av vin, sprit, folköl och starköl för män i åldrarna 18 till 75 år 1996–
2001/2002 
 
  

1996 
(n=876) 

 
1998 

(n=2189) 

 
2000 

(n=1583) 

 
2001/2002 

(juni 2001-mars 2002) 
(n=6811) 

     
Sprit: en gång i veckan eller oftare 11 10 14 18 
     
Vin: en gång i veckan eller oftare 15 17   22 25 
     
Starköl: en gång i veckan eller oftare  15 14    21 30 
     
Folköl: en gång i veckan eller oftare 37 29   32 31 
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Tabell 9. Andelen veckokonsumenter av vin, sprit, folköl och starköl för män i åldrarna 18 till 75 år 1996–
2001/2002 
    
  

1996 
(n=876) 

 
1998 

(n=2189) 

 
2000 

(n=1583) 

 
2001/2002 

(juni 2001-mars 2002) 
(n=7193) 

     
Sprit: en gång i veckan eller oftare 3 3 4 6 
     
Vin: en gång i veckan eller oftare 17 19   23 27 
     
Starköl: en gång i veckan eller oftare  6 3 5 9 
     
Folköl: en gång i veckan eller oftare 16 11   11 11 
     
     
 
 
Detaljanalyser av resandeinförsel och svartsprit 
 

Resandeinförsel 
Sverige har ett undantag från EU:s bestämmelser om hur mycket alkoholdrycker resenärer får 
föra in i ett landet utan att betala alkoholskatt för den införda mängden i det land man reser 
till. Detta undantag kommer successivt att avskaffas fram till årsskiftet 2003/2004. I vilket 
takt detta undantag avskaffas framgår av tabell 10. 
 

Tabell 10. Beslutade och planerade införselkvoter. Uppgifterna avser antal liter per resenär över 20 år vid 
inresor till Sverige från andra EU-länder. Kvoterna anger hur mycket som får föras in i landet utan att svensk 
alkoholskatt behöver betalas. 

 
Tidsperiod 

 
Spritdrycker 

 
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 Ej fastställt 52 64 
1/1 2004- 10 20 90 110 

 
Källor: Rådets direktiv 2000/44/EG, Finansdepartementet 
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I vilka länder inhandlas dryckerna som förs in i Sverige 

Var inhandlades de alkoholdrycker som resenärer för in i Sverige? I tabell 11 visas i vilka 
länder, eller vid resor till och från vilka länder, dessa alkoholdrycker inhandlades under 9-
månadersperioden juni 2001 till och med februari 2002.  

Det visar sig att Danmark är det land där mest resandeinförd alkohol har inhandlats tätt följt 
av Tyskland. Av all resandeinförd alkohol inhandlades 33 procent i Danmark, eller vid resor 
till och från Danmark. I Tyskland inhandlades 30 procent. Detta innebär att nästan två 
tredjedelar av den alkohol som förs in i landet har inhandlats i något av dessa länder. Den 
dryck som skiljer sig från detta mönster är sprit. Inköpen av de spritdrycker som förs in i 
Sverige har en något jämnare fördelning mellan olika länder och regioner. Relativt lite köps i 
Danmark.  
 
Tabell 11. I vilka länder, eller vid resor till och från vilka länder, köptes den alkohol som resenärer förde in i 
Sverige under perioden juni 2001 till och med februari 2002. 
 
 
Köp gjorda i… 

 
All alkohol 

 
Spritdrycker 

 
Vin 

 
Starköl 

 
 
Danmark 

 
33 % 

 
12 % 

 
43 % 

 
51 % 

Tyskland 30 % 27 % 30 % 33 % 
Finland  8 % 11 %  4 %  9 % 
Övriga EU 16 % 27 % 16 %  2 % 
Utanför EU 13 % 23 %  7 %  5 % 

 
 
 
Varför inköpen av spritdrycker är så geografiskt spridda beror med största säkerhet på att de 
förs in i Sverige i samband med flygresor från såväl inom som utanför EU. Bilen är det 
dominerade färdmedlet vid införsel av alkoholdrycker, se tabell 12. Över hälften av den 
alkohol som förs in i landet förs in med hjälp av bil. När det gäller spritdrycker förs dock mest 
in vid flygresor. Buss och tåg används relativt sparsamt. 
 
 
Tabell 12. På vilket sätt som resenärer förde in alkoholdrycker till Sverige under perioden juni 2001 till och 
med februari 2002. 
 
 
Färdmedel 

 
All alkohol 

 
Spritdrycker 

 
Vin 

 
Starköl 

 
 
Bil 

 
53 % 

 
27 % 

 
65 % 

 
73 % 

Flyg 22 % 43 % 15 %  2 % 
Buss  5 %  6 %  5 %  4 % 
Tåg  2 %  3 %  1 %  0 % 
Övrigt (båt utan fordon, lastbil, cykel) 18 % 21 % 14 % 20 % 
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Mer om res.inf: sign. minskning av andelen som rest period 2 jfr med period 1 (inkl mars 
månad): 19 mot 17 procent 

Totalt antal resor: liten minskning (inkl de som ej rest). Minskningen ej stat. sign. 
 
Av de som rest: en ökning av antalet resor,(+5 %) dock inte signifikant ökning.  
Av samtliga som tagit in alkohol: ökning av resorna dock ej sign (+3 %). Detsamma gäller för 
de som tagit in sprit (alltså ökning av deras resande: +7 %), vin (3 %)och starköl (+4 %). (ej 
signifikanta förändringar). 
 
Av de som rest minskning av andelen som tog med alkohol (från 64,8 till 63,2 procent), dock 
ej stat.sign. Av samtliga blir nedgången stat. signifikant (från 12,8 till 11,1 procent) 
. 
Obs! har inte här tagit hänsyn till om man åker ensam eller tillsammans med andra. Detta 
har ju betydelse för den beräknade mängden per resp.  
 
Ser man på andelen som fört in sprit och/eller vin och/eller öl så framkommer minskningar 
även här, både av samtliga resp. och av de som rest. Av de som tagit in alkohol har andelen 
som tagit in öl och sprit legat still medan andelen som tagit in vin minskat på gränsen till stat. 
sign. (Deras totala resande har dock ökat aningen, se ovan). 
 
Nu om volymerna: av de som rest: ökningar av volymerna per resa. Enkelsidig test: sign. 
ökning totalt (all alkohol). Tar man även hänsyn till deras resande som ökat något blir 
volymerna per 30 dagarsperiod stat. sign för sprit, och totalen (+16 %). Starköl och vin ökat 
men ej sign. 
Snävar vi in det ännu mer och enbart ser på de som tog in alkohol senaste resan så blir 
ökningen per tillfälle sign för totalen, starköl och (enkelsidig) för starköl. Deras införsel under 
30 dagarsperiod har ökat sign. för totalen och för sprit och (enkelsidigt) för starköl. Vinet 
också men ej sign. För totalen har här ökningen varit ca 20 procent (både per resa, dvs. 
volymerna senaste inresan) och totalt (volymerna senaste resan*antalet resor senaste 30 
dagarna) 
För samtliga respondenter: ökningar men mindre, för sprit sign. ökning sen 30 dagarna (ej 
loggat) och totalen sign (enkelsidigt) och loggat dubbelsidigt.  
 
Detta leder också till en ökning av den kvantitet alkohol man tar in per tillfälle totalt (för 
samtliga). Ökningen är dock mycket måttlig, men för den totala mängden statistiskt 
säkerställd. Alltså: ökad resandeinförsel är resultatet av att de som reser gör det oftare och att 
de tar in större mängder per resa, sistnämnda ökning speciellt tydlig för de som tar in alkohol 
(senaste resan).  
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Regionala skillnader 

 
 
 
 
 
 
Figur 4. Resandeinförsel av sprit, starköl, vin och totalt per län och i hela riket år 2001 (i liter ren alkohol per 
invånare 15 år och äldre). 
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Svartsprit: kolla def. 
Svenska folkets bruk av svartsprit har varit föremål för flera frågeundersökningar under 
senare år. Sammantaget ger dessa undersökningar en relativt god bild av de förändringar som 
ägt rum under de senare åren, speciellt vad gäller andelen svenskar som uppger att de druckit 
svartsprit, men i viss mån också hur mycket svartsprit som konsumeras.  

 
Det bör nämnas att i tabellerna som redovisas i detta avsnitt, i motsats till skattningarna av 
totalkonsumtionen och dess delmängder ovan (se t.ex. tabell 1) har vi inte tagit hänsyn till att 
konsumtionen av svartsprit är speciellt omfattande bland problemdrickare (alkoholister, 
alkoholmissbrukare) och att en stor andel av dem inte deltar i traditionella 
frågeundersökningar (ca 70 procent enligt KALK-studien). Problemdrickarna är således 
underrepresenterade i undersökningarna nedan och de volymmått och andelar konsumenter 
som presenteras nedan ligger således lägre än de faktiska. Men eftersom så är fallet för 
samtliga undersökningar som redovisas, samt att vi här är mest intresserade av förändringar 
över tid, så är det i detta sammanhang av mindre betydelse.  
 
Det kan i detta sammanhang också nämnas att när det i undersökningar ställs frågor om 
bruket av illegalt tillverkad eller illegalt införd sprit (svartsprit) förlitar man sig på att 
intervjupersonerna känner till vad de faktiskt köpt och druckit. Den illegalt tillverkade eller 
insmugglade som eventuellt slussas in i det legala försäljningsledet och som inte kan 
identifieras som illegal på  konsumentnivå kan heller inte identifieras i denna undersökning 
som denna rapport bygger på. 
 
Tabell 13 visar på utvecklingen av andelen i befolkningen som druckit hembränt och/eller 
smuggelsprit under en 12-månadersperiod från 1989 till och med 2000, såsom det 
framkommit i riksrepresentativa undersökningar genomförda innan Monitoringprojektet 
påbörjade sina mätningar. Andelen som uppger att de druckit hembränt ökade från ca 11-12 
procent i början av 1990-talet till ca 22 procent 1996. Därefter minskade andelen och låg år 
2000 (genomförd under våren) på ca 15 procent. Andelen som druckit svartsprit, dvs. här 
hembränt eller smuggelsprit, ökade också denna fram till 1996 där 29 procent svarade att de 
druckit svartsprit under de senaste 12 månaderna. Andelen år 2000 beräknades till ca 18-19 
procent; alltså en minskning med ca 35 procent. Denna nedgång ägde rum både bland män 
och kvinnor och i samtliga åldersgrupper till och med gruppen 40-49 år (se Leifman, m.fl., 
2000). 

 
Förändringar i andelen som druckit svartsprit säger nödvändigtvis ingenting om mängden 
konsumerad svartsprit. Beräkningar genomförda av den s.k. KAMEL-gruppen visade 
emellertid att även konsumtionsvolymen svartsprit minskade i betydande omfattningen i slutet 
av 1990-talet och början av år 2000. Nedgången beräknades till i storleksordningen 30-50 
procent (Leifman, m.fl., 2000).  
 
I tabell 14 redovisas resultat från tre frågeundersökningar där man kvantifierat konsumtionen 
av hembränt. År 1996 beräknades konsumtionen bland de svarande till ca 0,12 liter ren 
alkohol (13% av spritkonsumtionen), 1997 till 0,09 liter och år 2000 till 0,06 liter.  
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Tabell 13. Andel som uppger konsumtion av hembränt och smuggelsprit under det senaste året / senaste 12 
månaderna. Resultat från olika riksrepresentativa undersökningar i åldrarna 18-75 år 
 
    

Procentandel som uppger bruk av: 
 
År 
 

 
Undersökning 

 
Antal intervjuer 
 
 

 
Hembränt 

 
Smuggelsprit 

 
Hembränt eller 
smuggelsprit1

      
1982 SIFO 1036 14 .. .. 
1985 SIFO 1011 13 .. .. 
1989 SIFO 1044 14 .. .. 
1990 SIFO 1073 12 .. .. 
1992 TEMO   954 11 .. .. 
1993 TEMO 1001 19 .. .. 
1994 TEMO     8652 20   5 23 
1996 TEMO   12762 22   5 25 
1996 KALK   99983 22   94 29 
1997 VoT 2276 19 124 26 
1998 TEMO 1504 20 10 26 
1998 OAS/TEMO 4527 .. .. 26 
2000 IB 5889 .. .. 19 
2000 TEMO 1982 15 6 18 
      
1 Samtliga utom OAS och IB baserat på två frågor, i OAS en fråga om antingen hembränt eller smuggelsprit.  2 Antalet som svarat på båda 
frågorna. 3 Intervjuer fr o m mars 1996 t o m februari 1997. 4Annorlunda formulerad. 
 
 
Tabell 14. Bruk av hembränt enligt olika frågeundersökningar 1996–2000*. Samtliga omräknade till 
åldersgrupper 16-74 år (källa Leifman, m.fl., 2000).  
 
  

 
  

Liter hembränt i ren alkohol  
Under ett år 

 

 
Mängden hembränt av totala sprit- 

konsumtionen (%) 

   
19961 0,12 13 
   
19972 0,09 11 
   
20003 0,06 7 
   

*Utan invägning av alkoholmissbrukare. Igår och fyradagarsskalan, omräknat till liter  ren alkohol under ett år 
1 KALK: 1 mars 1996-28 februari 1997 (se Kühlhorn, m fl., 2000) 
2 VoT-våren 1997 (se Kühlhorn, m fl., 1999) 
3  IB-våren (se (Leifman, m.fl., 2000). 
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Resterande delen av detta avsnitt behandlar perioden efter dessa mätningar genomfördes, dvs. 
från sommaren år 2000 till och med början av år 2002. Analyserna bygger uteslutande på 
Monitoringdata. I varje månatlig mätning sedan juni 2000 har frågor ställs om man druckit 
och man köpt hembränt respektive smuggelsprit under de senaste 30 dagarna.  
 
I Figurerna 3-4 redovisar utvecklingen av andelen som druckit hembränt och smuggelsprit 
varje månad för män respektive kvinnor. Både bruket av hembränt och smuggelsprit tycks 
uppvisa vissa säsongsvariationer med generellt sett höga andelar under sommarmånaderna 
och under december. Säsongsvariationerna till trots, den generella trenden är att bruket av 
hembränt fortsätter att minska. Under perioden juni-2000 till och med mars 2001 (period 1) 
(alltså tio månatliga mätningar) svarade i genomsnitt 7,0 procent av de tillfrågade männen att 
de druckit hembränt senaste 30 dagarna, ett år senare, dvs. juni 2001 – mars 2002 (period 2), 
5,9 procent. Motsvarande andelar för kvinnorna var 2.7 procent period 1 och 2,4 procent 
period 2. Minskningen bland männen, men inte bland kvinnorna, visade sig vara statistiskt 
säkerställd.  
 
Andelen som uppger bruk av smuggelsprit uppvisar har varit stabil under hela perioden.  
Andelen män som säger att de druckit smuggelsprit uppgick under period 1 till  4,1 procent 
och under period 2 till 4,0 procent och bland kvinnorna till 0,9 procent under period 1 och 1,0 
under period 2.  
 
Andelen som druckit hembränt respektive smuggelsprit senaste 30 dagar under rullande 12-
månadersperioden framgår av tabell 15. Detta bekräftar den bild som figurerna visade, 
nämligen att andelen konsumenter av hembränt fortsätter att sjunkit medan andelen 
smuggelspritskonsumenter ligger tämligen still.  
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Figur x. Andel män som druckit hembränt respektive smuggelsprit under de senaste 30 dagarna under perioden 
juni-2000 till februari 2002.  
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Figur x. Andel kvinnor som druckit hembränt respektive smuggelsprit under de senaste 30 dagarna under 
perioden juni-2000 till februari 2002. 
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Tabell 15. Andel respondenter 16-80 år som uppgett bruk av hembränt respektive smuggelsprit under de senaste 
30 dagarna under 12-månadersperioder (rullande 12 månader) (n=1500 per månad). 
 
  

Hembränt senaste 30 dagarna 
  

Smuggelsprit senaste 30 dagarna 
Rullande 12-månader-
sperioder 

 
Män 

(n=15489) 

 
Kvinnor 

(n=16816) 

 
 

 
Män 

(n=15489) 

 
Kvinnor 

(n=16816) 
 

      
Juni 2000-maj 2001 6,9 2,6  4,0 0,9 
Juli 2000–juni 2001 7,0 2,6  3,9 0,9 
Aug. 2000-juli 2001 6,7 2,6  4,0 0,9 
Sep. 2000-aug. 2001 6,6 2,5  4,0 0,9 
Okt. 2000-sep. 2001 6,7 2,5  4,0 0,9 
Nov. 2000-okt. 2001 6,7 2,4  3,9 0,9 
Dec. 2000-nov. 2001 6,7 2,3  3,8 0,9 
Jan 2001-dec. 2001 6,5 2,3  3,9 0,8 
Feb. 2001-jan. 2002 6,3 2,3  3,8 0,8 
Mars 2001-feb. 2002 6,0 2,3  3,8 0,9 
April 2001-mars 2002 5,9 2,3  3,9 1,0 
      
 
 
 
Andelen män och kvinnor som uppger att de köpt hembränt respektive smuggelsprit under de 
två tidsperioderna framgår av tabell 16. Procenttalen är här små och skillnaderna mellan de 
två perioderna är i samtliga fall, förutom nedgången totalt i andelen som köpt hembränt, att 
betrakta som statistiskt säkerställd. Att andelen köpare är lägre än andelen som druckit beror 
på att en betydande del av den svartsprit som svensken konsumerar inte i ett tidigare stadium 
köpts på den illegala marknaden. Detta gäller speciellt den hembrända spriten där en hel del 
av den mer småskaliga tillverkningen inte är avsedd för vidare försäljning utan för eget bruk. 
Detta förklarar varför skillnaden i andelen brukare och köpare är störst för hembränt. 
(Förutom köp och egen tillverkning av svartsprit finns ytterligare ett sätt att skaffa den 
svartsprit man dricker, nämligen att bli  bjuden.) 
 
 

 25 
 



Tabell 16. Andel (%) som uppger köp av hembränt respektive smuggelsprit under de senaste 30 dagarna under 
period 1 (juni-00- feb-01) och period 2 (juni01-feb02) uppdelat på män och kvinnor i åldrarna 16-80 år 

 
  

Män 
 
Kvinnor 

 
Totalt 

 
 

 
Köpt av 
hembränt 

 
Köpt av 

smuggelsprit 

 
Köp av 
hembränt 

 
Köpt av 

smuggelsprit 

 
Köp av 
hembränt 

 
Köpt av 

smuggelsprit 
 

 
Period 1 (n=12984) 

 
2,2 

 
1,5 

 
0,7 

 
0,2 

 
1,4 

 
0,9 

       
Period 2 (n=13502) 1,8 1,9 0,6 0,3 1,2 1,1 

       
 

 
Den konsumerade mängden hembränt respektive smuggelsprit för 2001 har redovisats ovan 
(se tabell 1). Hur kvantiteterna förändrats i rullande 12-månadersperioder redovisas nedan i 
tabell 17. Nedgången av hembränt framkommer således även i skattningarna av den totala 
mängden hembränt över tid, från ca 5200-tusen volymliter juni 2000-maj 2001 till 4200-tusen 
liter april 2001 till mars 2002. De köpta kvantiteterna smuggelsprit tycks dock ha ökat under 
samma period med ungefär lika mycket i volymliter som den hembrända spriten minskat (från 
2800-tusen under första 12-månaderna till 3700-tusen under de senaste 12 månaderna). 
Fortfarande är hembränt mer förekommande än smuggelsprit men skillnaderna mätt i 
volymliter har minskat under denna tidsperiod. Den totala konsumtionen av hembränt och 
smuggelsprit är således på ungefär samma nivå i slutet av som i början av perioden. 

 
 

Tabell 17.  Konsumtion av hembränt respektive smuggelsprit under olika 12-månadersperioder (rullande 12 
månader) i antal tusen volymliter i befolkningen 15 år och äldre   
 
    
Rullande 12-månader-
sperioder 

Hembränt Smuggelsprit Totalt 

    
Juni 2000-maj 2001 5204 2808 8012 
Juli 2000–juni 2001 5178 2692 7870 
Aug. 2000-juli 2001 4777 2867 7645 
Sep. 2000-aug. 2001 4999 2906 7905 
Okt. 2000-sep. 2001 4677 2743 7420 
Nov. 2000-okt. 2001 4550 2803 7353 
Dec. 2000-nov. 2001 4522 3190 7712 
Jan 2001-dec. 2001 4404 3317 7721 
Feb. 2001-jan. 2002 4415 3329 7744 
Mars 2001-feb. 2002 4556 3578 8134 
April 2001-mars 2002 4233 3716 7949 
    

 
 

 26 
 



De beräknade mängderna konsumerad smuggelsprit 
 
För att få en bild av om de i den här undersökningen beräknade mängderna konsumerad 
smuggelsprit kan ge en trovärdig bild av de faktiska mängderna har jämförelser gjorts med 
Tullverkets beslagsstatistik. 
Enligt en studie genomförd av Alkoholinspektionen (Alkoholinspektionen 2001:1) är Sverige 
i viss mån ett transitland för smuggelsprit som skall till Norge. Uppskattningar av Tullverket 
gav vid handen att ungefär 40 procent av den beslagtagna smuggelspriten var avsedd för den 
norska marknaden under år 2000 och således inte för svenska konsumenter. Frågan är dock 
hur stor del av den smugglade spriten som beslagtags av Tullverket. Någon exakt uppgift om 
detta går av naturliga skäl inte att beräkna, men olika uppgifter från Tullverket ger vid handen 
att denna andel skulle kunna variera mellan 5 procent och 15 procent. För att beräkna hur 
mycket smuggelsprit som förs in i Sverige och som konsumeras inom landet används här två 
ytterlighetsalternativ: 
• Maximi-alternativet: 40 procent av den sprit som smugglas in i Sverige är avsett för den 

norska marknaden och tullen upptäcker 5 procent av den sprit som smugglas in. 
• Minimi-alternativet: 40 procent av den sprit som smugglas in till Sverige är avsedd för 

den norska marknaden och tullverket upptäcker 15 procent av all sprit som smugglas in i 
landet.  

Under år 2001 beslagtogs ungefär 510 000 liter 38-procentig sprit. Enligt maximialternativet 
skulle således den mängd sprit som smugglas in och konsumeras i Sverige uppgå till drygt 6 
miljoner liter och enligt minimialternativet skulle denna mängd uppgå till drygt 2 miljoner 
liter. De i den här undersökningen beräknade mängderna smuggelsprit som konsumeras i 
Sverige uppgår till drygt 3 miljoner liter. Denna beräkning ligger således inom dessa antagna 
ytterligheter. 
 
 
Teknisk sprit 

 
Med teknisk sprit avses sprit som inte i något skede är ämnad att dricka2. Eftersom teknisk 
sprit inte är ämnad för konsumtion kan man betrakta all hantering som leder fram till att 
teknisk sprit konsumeras som illegal sprithantering och teknisk sprit som används i 
konsumtionssyfte som svartsprit. 
 
Separata frågor om teknisk sprit ställdes i KALK-undersökningen 1996 och 1997. Analyser 
av dessa data visade att konsumtionen av teknisk sprit var mycket liten och i stort sett 
försumbar jämfört med konsumtionen av hembränd sprit och smuggelsprit (Kühlhorn, m.fl., 
1999). Frågor om teknisk sprit har ställts i tre efter varandra följande Monitoringmätningar, 
nämligen oktober till december 2001. Totalt har alltså 4 500 personer tillfrågats om de druckit 
teknisk sprit. Sammanlagt 11 personer (0,2 procent av samtliga) uppgav att de druckit teknisk 
sprit under de senaste 30 dagarna. Detta kan jämföras med 173 personer (3,8 %) som under 
samma period uppgett bruk av hembränt och 95 personer (2,1 %) som uppgett bruk av 
smuggelsprit. Vi vet inte hur mycket teknisk sprit dessa 11 personer konsumerade. Om man 
utgår ifrån att de druckit ungefär lika mycket i genomsnitt som konsumenterna av hembränt 
druckit skulle den totala kvantiteten tekniks sprit under denna period uppgå till ca 6% av den 

                                                           
2Teknisk sprit är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat 
ändamål. Ofta har den tillförts ämnen i syfte att göra den odrickbar, vilket gör den denaturerad, till skillnad från 
odenaturerad teknisk sprit som i princip är drickbar. Den denaturerade tekniska spriten kan göras drickbar. Detta 
kallas för renaturering.  
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hembrända (0,2/3,8) vilket blir uppräknat till hela den vuxna befolkningen blir ca 48 000 liter 
teknisk sprit under tre månader. Detta skall jämföras med ca 800 000 liter hembränt under 
samma period. Om man vidare utgår från att dessa tre månader är någorlunda representativa 
för en 12-månadersperiod skulle den sprit som personer själva deklarerar såsom vara teknik 
sprit uppgå till 192 000 liter. Omräknat till cl ren alkohol per invånare 15 år och äldre blir det 
detta ca 1 cl på 12 månader, alltså en i stort sett försumbar kvantitet. Det är dock viktigt att 
poängtera att en okänd andel av den illegala sprit som säljs som hembränt och smuggelsprit i 
själva verket är renaturerad teknisk sprit eftersom svartspritssektorn undviker att 
marknadsföra den renaturerade tekniska spriten med korrekt varudeklaration (se Kühlhorn, 
m.fl.,. 2000). Den tekniska sprit som kan fångas upp i frågeundersökningar rör sig enbart om 
den som respondenterna kan identifiera som teknisk sprit. Det är med andra ord högst 
sannolikt att en del av den konsumtion som i denna undersökning räknas som hembränd eller 
smuggelsprit i själva verket är teknisk sprit.  
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Alkoholmängder som inte närmare beaktas i beräkningarna av den totala 
alkoholkonsumtionen  
 
Dessa alkoholmängder kan delas in i två grupper.  Den ena är all den alkohol som ingår i de 
beräknade kvantiteterna men som egentligen borde subtraheras från den beräknade 
totalkonsumtionen. Hit hör alkohol som används i matlagning och som hälls ut, mens speciellt 
utländska resenärers alkoholinköp i Sverige och, inte minst, gränshandeln från norskt håll. 
Den andra gruppen är den alkohol som inte inkluderas i statistiken men som egentligen borde 
adderas till den beräknade totala svenska alkoholkonsumtionen. Hit hör lättöl men speciellt 
svenskarnas konsumtion av alkohol utomlands. Nedan följer en närmare redogörelse för alla 
dessa delmängder.  
 
 
Alkohol som borde subtraheras från totalkonsumtionen 
 
Norsk-svenska gränshandeln: I beräkningarna av den statiskförda försäljningen ingår all den 
försäljning av alkoholdrycker (minst 2,8 volymprocent) som sker på Systembolaget, på 
restauranger och i livsmedelsbutiker (folköl). Detta innebär att vi även inkluderar den mängd 
alkohol som inhandlas av personer som inte är bosatta i Sverige. Dessa kan grovt delas in i två 
grupper: utländska resenärer inköp och norrmän som åker till Sverige och då företrädesvis till 
Systembutiker i de svenska kommuner som gränser till Norge. Detta avsnitt behandlar den 
sistnämnda gruppen. Alkoholpriserna är klart högre i Norge än i Sverige och prisskillnaderna 
har ökat under senare år vilket inneburit att gränshandeln ökat under de senaste åren. Frågan 
är hur omfattande gränshandeln egentligen är och om den till viss del kan förklara den 
försäljningssökning som uppvisar under de senaste åren. 
I rapporten ”Om sentrale deler av norsk alkoholpolitik” (Horverak, m.fl., 2001) uppskattades 
gränshandeln med Sverige år 1999 till 0,09 liter ren alkohol per norsk invånare 15 år och 
äldre. Norges befolkning uppgår till knappt hälften av den svenska. Omräknat till per invånare 
15 år och äldre i Sverige blir detta ca 0,04 liter ren alkohol. Detta motsvarar knappt 1,1 % av 
Systembolagets totala alkoholförsäljning 1999 på 4,12 liter ren alkohol per invånare 15 år och 
äldre. Sedan dess har gränshandeln, som sagt, ökat. Beräkningar genomförda av xxx ger vid 
handen att gränshandeln kan ha ökat med nästan det dubbla mellan 1999 och 2001. Om så är 
fallet skulle nivån för 2001 uppgå till ca 0,08 liter per invånare 15 år och äldre i Sverige vilket 
motsvarar ca 1,8% av Systembolagets försäljning  på 4,53 liter ren alkohol. Under perioden 
1999 till 2001 ökade alltså Systembolagets försäljning med 0,41 liter ren alkohol. Av denna 
ökning kan den ökade gränshandeln stå för ca 0,04 liter, alltså ca 10 %. De tämligen krafttiga 
försäljningsökningarna på Systembolaget under de åren är således, inte oväntat, främst 
resultatet av förändrade köpvanor (och alkoholvanor) bland svenskar. 
 
 
Alkohol som används i matlagning och som hälls ut: Denna alkohol uppmärksammas sällan. 
Dessa mängder är sannolikt små i de flesta länder men kanske framför allt i länder med 
relativt sett höga alkoholpriserna såsom Sverige. Icke desto mindre borde dessa kvantiteter 
subtraheras från den beräknade totala alkoholkonsumtionen.  
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Alkohol som borde adderas till totalkonsumtionen 
 
 
Teknisk sprit: Denna delmängd har belysts utförligt i avsnittet om svartsprit (se zzz).  
 
 
Svenskarnas konsumtion utomlands: Nämna att utländska turisters konsumtion i Sverige 
medräknas 
 
 
Lättöl: Av någon outgrundlig anledning klassas inte lättöl i Sverige (ca 2,25 volymprocent) 
som alkoholdryck och ingår därför inte i alkoholstatistiken. Försäljningen av lättöl har i stort 
sett halverats på 10 år, från ca 0,32 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre 1992 
(102.898-tusen liter) till 0,17 liter ren alkohol år 2001 (56.500-tusen liter) (FHI, 2001). Det 
bör i detta sammanhang poängteras att många andra länder inkluderar lättöl, eller liknande öl 
med svag alkoholstyrka, i den officiella försäljningsstatistiken. 
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Beräkningsmetoder och statistiskt material 
 
Befolkning 
 
Den uppgift om antalet invånare 15 år och äldre som används i rapporten för året 2001 avser 
medelfolkmängden under 2001 på 7 270 585. Det invånarantal som används vid beräkningar 
för de första månaderna år 2002 är antal personer den 31/12 år 2001 (7 288 853). De 
alkoholhalter som har använts vid beräkningar av konsumtionen i ren alkohol redovisas i 
appendix. 
 
 
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 i restauranger.  

Uppgifter om försäljning av det så kallade folkölet 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. Skillnaden 
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 
medhjälp av Statens folkhälsoinstituts officiella statistik. 

Några månatliga officiella uppgifter om försäljningen av spritdrycker och vin på restauranger 
finns inte. För att få en bild av restaurangernas försäljning av dessa drycker har Statens 
folkhälsoinstituts officiella uppgifter för helåret 2001 använts. För att uppskatta 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 livemedelsbutiker och restauranger. 

 
Konsumtion av “oregistrerad” alkohol 
 
Denna grupp avser resandeinförsel (privatinförsel), smuggling och hemtillverkning. 
Konsumtionen av alkoholn från dessa källor fångas av naturliga skäl inte upp i den officiella 
svenska försäljningsstatistiken och kallas därför för “oregistrerad” konsumtion.  

I takt med att konsumtionen av oregistrerad alkohol har ökat i relation till den alkohol som 
säljs via de registrerarde försäljningskanalerna i Sverige har behovet av att kartlägga 
konsumtionen via frågeundersökningar ökat. Sådana undersökningar har genomförts relativt 
regelbundet sedan slutet av 1980-talet på uppdrag av bland andra Folkhälsoinstituet, 
Systembolaget och Svenska Bryggareföreningen.  

Det finns et antal problem med att fånga upp alkoholkonsumtionen med hjälp av 
frågeundersökningar. Under årens lopp har därför olika frågetekniker utveklats för att 
minimera dessa problem. Detta arbete accentuerades i den i mitten av 1990-talet tillsatta 
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KALK-gruppen med representanter från tidigare nämnda intresenter samt från Vin & Sprit 
AB (Kühlhorn med flera 1998). 

De problem som är förknippade med den här typen av frågeundersökningar är bland annat 
glömska, social önskvärdhet, teleskopering och externt bortfall. Teleskopering innebär att 
alkoholkonsumtionen vid speciella tillfällen ofta lyfts fram och överdimensioneras i 
respondenternas minne.  

När det gäller beräkningar av konsumtionen på aggregerad nivå har det visat sig i tidigare 
genomförda undersökningar att bortfallet har betydese framförallt i två avseenden (Kühlhorn 
1998). Det ena är att de personer som reser mycket av naturliga skäl är överrepresenterde i 
borfallet vilket påverkar beräkningar av resandeinförseln. Det andra är att även 
storkonsumenter är överrepresenterade vilket påverkar konsumtionsberäkningar av de 
dryckesslag som är dominerande i denna grupp.  

 

Frågeundersökningarnas utgångspunkter 
 

För att minimera effekterna av de ovan nämnda problem utgår frågeundersökningarna från tre 
huvudprinciper. Dessa principer 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 man konsumerar. 
Mycket talar dessutom för att det kan vara lättare att komma ihåg hur mycket alkohol man har 
fört med sig vid resor till Sverige jämför med hur mycket till Sverige införd alkohol man har 
konsumerat under de senaste 30 dagarna.  (((REFERENS)) 

Mängderna sprit, vin och öl som smugglas in i landet mäts med hjälp av frågor om 
respondenten har köpt några av dessa drycker som troligtvis har smugglat in i landet. 
Resandeinförseln mäts genom frågor om hur mycket spritdrycker, vin och starköl som först 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. Frågorna 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 
hemtillverkas även komsumeras, dock inte nödvändigtvis av samma personer som har 
anskaffat dryckerna. Det är inte självklart att den alkohol som anskaffas under en månad 
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 möjligt undvika såväl glömskeeffekter som teleskopering är det 
önskvärt med en så kort observationstid som möjligt. Frågor om resandeinförsel, 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 individnivå. Syftet med 

 32 
 



mätningarna är således att ge en bild av omfattningen av den totala konsumtionen per månad, 
både i riket som helhet och i vissa större regioner.  

XXXXXXXXX::::::::::::Håkan:::::::: QF-konsumtion 

 

Resandeinförsel (privatinförsel) 

Alla personer som intervjuas får frågan om man rest in till Sverige från utlandet under de 
senaste 30 dagarna. De som svarar ”ja” får följdfrågan 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 en fråga om hur många personer det var och hur mycket 
de tog med sig tillsammans. Denna mängd divideras därefter med antalet personer. De per-
soner som reste ensamma, eller som inte kan avgöra hur mycket alkohol man tog med sig till-
sammans med andra, får frågan hur mycket de själva tog med sig.  
Personer som reser mycket är av naturliga skäl överrepresenterade i bortfallet, vilket innebär 
att de beräknade volymerna införd alkohol underskattas om inte detta bortfall beaktas. Enligt 
KALK-undersökningen bör därför de intervjuade personernas uppgifter om antalet genom-
förda resor räknas upp med 25 procent, vilket har gjorts i denna studie. 
 

 

Definition av resandeinförsel (privatinförsel) och smuggling 

Det är problematiskt att skilja på resandeinförsel och smuggling. Den avgörande skillnaden 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 personliga bruk”. 

Det är tillåtet för resenärer från andra EU-länder att föra med sig större mängder alkohol-
drycker för privat bruk än vad gällande svenska införselkvoter tillåter. Detta förutsätter dock 
att svensk alkoholskatt betalas för den del som överstiger kvoterna. Om skatten inte betalas är 
det dock inte fråga om smugglingsbrott utan om skattebrott (lag 1994:1565 om beskattning av 
privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska 
Unionen).  

För att införsel ska kunna definieras som smuggling skall det vara fråga om kommersiell 
införsel, det vill säga 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 privatinförsel (resandeinförsel) och kommersiell införsel 
(smuggling) måste avgöras från fall till fall. En tumregel som kan användas är de 
införselkvoter som gäller vid resor mellan övriga EU-länder, med undantag av Finland och 
Danmark (www.tullverket.se). Dessa kvoter är 10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin samt 
110 liter starköl. I den här studien har resenärers införsel upp till dessa kvoter därför 
definierats som resandeinförsel. 

 

Smugglade alkoholdrycker 

Konsumtionen av till Sverige insmugglad alkohol har beräknats genom att fråga om de inter-
vjuade 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 i vilka mängder den senaste gången. Frågor ställs separat för sprit, 
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vin och starköl.  

 
Hemtillverkning 

Konsumtionen av hembränd sprit mäts genom att de intervjuade personerna får uppge sin 
konsumtion dels av sprit totalt sett och 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 (p) hembränt av den totala spritkonsumtionen inkluderas i följande ekvationen 

T = ÖS + pH*T 

I ekvationen är T den totala spritkonsumtionen i Sverige, pH*T är andelen hembränt av den 
totala spritkonsumtionen (som resultatet av frågeundersökningarna ger). Beteckningen “ÖS” 
är all övrig sprit och består således av försäljningen av spritdrycker på Systembolaget och 
restaurangerna samt av smugglad och resandeinförd sprit, (* = multiplikationstecken). 

Frågorna angående hemtillverkade mängder vin och öl avser mängden färdigställda drycker 
under de senaste 30 dagarna.  

 

Mätprocedur och urvalsmetod 

Varje mätperiod avser de senaste 30 dagarna. Intervjuerna äger rum under den sista veckan 
ena månaden och den första veckan nästa månad och avser 1 500 intervjuer av män och 
kvinnor i åldrarna 16-80 år.  

Temo AB fick av SoRAD i uppdrag att genomföra de månatliga intervjuundersökningarna. 

Urvalet görs med hjälp av Temos standardmetod för telefonnummerbaserade, representativa 
befolkningsurval. I denna metod används Temos hushållsbas omfattande 
hushållstelefonnummer med kompensation för hemliga telefonnummer. Populationen i de 
månatliga undersökningarna avser samtliga svensktalande personer i Sverige i åldern 16-80 
år. Resultaten räknas upp till att gälla den del av befolkningen som är 15 år och äldre. 
Intervjuerna görs på telefon med hjälp av CATI (Computer Aided Telephone Interviews).  

 

Felmarginaler och bortfall 

Alla uppgifter som avser konsumtion av alkohol som inte sålts genom de i Sverige registre-
rade försäljningskanalerna är beräknade med hjälp av resultaten från de ovan beskrivna fråge-
undersökningarna. Eftersom dessa undersökningar baseras på urval av befolkningen är 
resultaten behäftade med vissa felmarginaler.  

Bortfallet i frågeundersökningarna uppgår till ungefär 40 procent. Detta kan vara ett problem i 
den mån personerna i bortfallet avviker från dem som intervjuats när det gäller svaren på de 
ställda frågorna. I den ovan nämnda KALK-undersökningen korrigerades antalet uppgivna 
resor och konsumtionen av hembränd sprit uppåt för att eliminera bortfallets effekt på de 
erhållna resultaten. Denna typ av korrigeringar har även genomförts i den här under-
sökningen, se ovan. 

 
 
Uppräkning 
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Konsumtionen av hembränt är avsevärt mycket högre bland problemdrickare än i resten av 
befolkningen. Eftersom bortfallet bland problemdrickarna i frågeundersökningar riktade till 
riksrepresentativa urval av befolkningen är betydande leder det till att skattningar av 
konsumtionen av hembränt underskattas. Enligt KALK-studien når man ca 30% av 
problemdrickarna i frågeundersökningar riktade till den svenska allmänheten. Om man som i 
KALK vidare utgår från att den faktiska andelen problemdrickare i befolkningen uppgår till 
ca 3 % innebär det att problemdrickarna utgör ca 0,9 % av samtliga intervjuade (30 % av 3%).   
 
För att komma till rätta med detta har vi räknat upp mängden hembränt med en faktor av 1,5. 
Så stor blev nämligen ökningen av skattningen av hembränt i KALK efter att man tagit 
hänsyn till att konsumtionen av svartsprit är speciellt omfattande bland problemdrickare 
(alkoholister, alkoholmissbrukare) och att en stor andel av dem inte deltar i traditionella 
frågeundersökningar. Konsumtionen bland problemdrickare mättes i KALK genom intervjuer 
med ett slumpmässigt urval av personer som dömts för minst två rattfylleribrott under en 
femårsperiod, av vilka minst ett var för grovt rattfylleri. Av urvalet på 1460 sådana personer 
fick man tag på och kunde intervjua 491. Av dessa 491 var det 233 som enligt ett test (> 7 
poäng  på den s.k. AUDIT-skalan) uppvisade aktuella problem med alkohol. I denna grupp 
svarade den hembrända spriten för ca hälften av deras totala spritkonsumtion.  
 
För att testa om denna grupp är representativ för hela gruppen problemdrickare i allmänhet 
jämfördes deras alkoholvanor dels med de 0,9% med högsta AUDIT-poäng (> 14 p) i 
befolkningsurvalet 1997, dels med en grupp av alkoholpatienter vid en alkohol- och 
narkotikaklinik i Malmö som befann sig under behandling 1997. Skillnaderna i andelen 
hembränt mellan de tre grupperna visade sig var mycket små: i samtliga tre svarade den 
hembrända spriten för ca 50 % av den totala spritkonsumtionen. Den totala 
alkoholkonsumtionen och konsumtionen av sprit visade sig vara mycket lika mellan de 233 
rattfylleristerna och de 0,9 % med högsta AUDIT-poäng i befolkningsurvalen (ca 30 liter ren 
alkohol under ett år av vilket spriten svarade för ca 10 liter). Bland alkoholpatienterna var 
dock spritkonsumtionen och därför också totalkonsumtionen klart högre. Enligt KALK-
gruppen kan en förklaring till deras högre värden vara att det rör sig om speciella regionala 
förhållanden, en annan att just spritkonsumtionen kan var speciellt hög bland de alkoholister 
som råkat ut för sådana problem att det kräver intagning på klinik 
 
Vi vet att konsumtionen av hembränt minskat sedan 1996/97. Detta aktualiserar frågan om 
den uppräkningsfaktor som användes i KALK fortfarande är giltig. Om så inte är fallet är det 
nödvändigt att korrigera för detta genom en ny uppräkningsfaktor. I följande avsnitt behandlar 
detta närmare genom att studera omfattningen av olika delmängder oregistrerad alkohol bland 
problemdrickare. Förutom hembränt studeras också annan hemtillverkning samt smugglad 
alkohol.   
 
Sedan juni-mätning 2001 har vi ställs frågor till alla intervjuade om deras konsumtion av 
sprit, vin , folköl och starköl, oberoende om denna är oregistrerad eller registrerad (se XXX) 
och frågor om säljupplevda alkoholproblem. Bland annat har 3 av de sammanlagt 10 frågorna 
som utgör AUDIT-skalan ställts varje månad sedan juni 2001, nämligen: 
 
• Hur ofta under de senaste 12 månaderna lät du bli att göra saker och ting som du borde ha 

gjort, på grund av att du drack? 
• Hur ofta under de senaste 12 månaderna har det varit omöjligt för dig att komma ihåg vad 

som hände kvällen innan på grund av att du druckit? 
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• Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du inte kunnat sluta dricka sedan du börjat? 
 
En person som uppger ”aldrig” på alla tre frågor får totalpoängen 0 medan en person som 
uppger dagligen eller nästan dagligen får en totalpoäng på 12 (4*3). På samma sätt som i 
KALK-undersökningen har vi sett närmare på de 0,9 % med högst AUDIT-poäng (dock 
enbart utifrån dessa tre frågor och inte som i KALK med 10 frågor). Det visade sig att denna 
indelning sammanföll väl med andelen med minst 4 AUDIT-poäng. Totalt 122 personer 
uppvisade minst 4  poäng på dessa tre AUDIT-frågor vilket exakt motsvarar 0,9% av samtliga 
13 512  intervjuade. 
 
För att få en viss bild av konsumtionen av hemtillverkade och smugglad alkohol bland 
problemdrickare idag har vi således sett närmare på dessa 0,9% av de intervjuade, jämfört 
dem med de övriga svarade och beräknat dessa mängder efter invägning av problemdrickarna 
så att de blir fullt ut representerande (3 %). Resultaten framgår av tabell 18. Det visade sig att 
under den aktuella perioden uppgick konsumtionen av hembränt till 5,9 % i befolkningen i 
stort (dvs. samtliga 13 512 intervjuade) men till 26 % bland problemdrickarna. Efter 
invägning ökade andelen från 5,9 till 8,1 %, dvs. 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 befolkningen i stort vilket innebär att samtliga 
dessa delmängder måste räknas upp. Tillverkning av öl förekommer i mycket liten 
utsträckning. XX  av samtliga 13 512 uppgav att de tillverkat eget öl. Inte någon av de 123 
problemdrickarna uppgav att de tillverkat eget öl. Totala kvantiteterna är obetydliga och 
räknas varken upp eller ner. 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 grupperna i den totala konsumtionen 
och i konsumtionen av sprit samt i intensivkonsumtionstillfällen och givetvis i erhållna 
AUDIT-poäng. Dessa skillnader är inte av någon betydelse för våra skattningar av de olika 
delmängderna alkohol eftersom dessa, förutom, hembränt, mäts på anskaffningsplanet (köp, 
försäljning och införsel). 
Flera av de frågor som ställts i Monitoringmätningarna har allstå även ställs i de 
frågeundersökning som låg till grund för KALk-studien. Tabell 19 visar resultaten från 
analyser av 1997-års befolkningsundersökning (VoT). I befolkningen i stort (samtliga 2 303) 
intervjuade uppgick den hembrända konsumtionen till 9,0 cl ren alkohol per år, att jämföras 
med 6,1 cl juni 2002 – februari 2002 , vilket motsvarade 11 % av den totala 
spritkonsumtionen. Bland problemdrickarna 1997, klassificerade enligt samma tre AUDIT-
frågor som ovan, uppgick hembränningskonsumtionen till 217 cl ren alkohol vilket är nära 
50 % mer än dagens problemdrickare enligt Monitoringdata. Andelen hemränt av 
spritkonsumtionen bland dessa problemdrickare har minskat från 57 % år 1997 till nyss 
nämnda 26 % juni 2001-februari 2002. 
 
Det kan var värt att notera att enligt självrapporterade uppgifter har spritkonsumtionen i 
befolkningen ökat sedan 1997. Ökningen är statistiskt säkerställd.  Det är också möjligt att 
antal intensivkonsumtionstillfällen ökat under denna period. Frågan som ställdes 1997 är dock 
inte identisk med den som ställs i Monitoringmätningarna varför man bör vara försiktig med i 
tolkningen av denna förändring.  
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Tabell 18. Dryckesvanor och köpvanor av oregistrerad alkohol i befolkningen och bland problemdrickare enligt 
Monitoringdata juli 2001 till februari 2002. 
 
     
 Alla 

(n=13512)
AUDIT-p >3 

(n=123) 
Efter invägning 

av  285 problem-
drickare 

(n=13797) 
 

Uppräknings-
faktor 

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

0,33 4,9   

     
Intensivkonsumtionstillfällen, medel-
värde 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 

     
Tillverkning av öl per 30 dagar (cl ren 
alkohol) 

0,06 - - - 
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Tabell 19. Dryckesvanor och köpvanor av oregistrerad alkohol i befolkningen och bland problemdrickare enligt 
Monitoringdata juli 2001 till februari 2002. 
 
   
 Alla 

(n=2303) 
AUDIT-p >3 

(n=20) 
 

   
AUDIT-poäng medelvärde (Audit-frågorna 4,5,8) 0,24 5,1 
   
Intensivkonsumtionstillfällen,  medelvärde antal dagar 
under 30 dagar 

0,75 5,4 

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

 
82 

 
381 

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

 
9,0 

 
217 

   
Procent hembränt 11,0% 56,9% 
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