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Sammanfattning 

Ökad alkoholkonsumtion 1996-2003 

• Konsumtionen av alkohol under 2003 uppgick till 10,3 liter ren (100 %) alkohol per 

invånare 15 år och äldre, vilket är en ökning med närmare 29 procent sedan 1996. 

• Det är den ökade konsumtionen av starköl och vin som står för hela ökningen av den 

totala alkoholkonsumtionen. Under perioden 1996-2003 ökade den totala 

starkölskonsumtionen med 71 procent och vinkonsumtionen ökade med 74 procent. 

Under samma period minskade den totala spritkonsumtionen med 4 procent och 

folkölskonsumtionen minskade med 38 procent. 

 

Ökad alkoholkonsumtion 2002-2003 

• Mellan åren 2002 och 2003 ökade den totala alkoholkonsumtionen med drygt 4 

procent. Konsumtionen av samtliga alkoholdrycker utom folkölet bidrog till denna 

ökning. Starkölskonsumtionen ökade med 9 procent och konsumtionen av vin med 5 

procent. Spritkonsumtionen ökade med 1 procent medan folkölskonsumtionen 

minskade med 4 procent. 

• Under 2003 ökade konsumtionen av såväl den i Sverige registrerade alkoholen 

(försäljningen av alkoholdrycker på Systembolaget, restauranger och av folköl), som 

den oregistrerade alkoholen (dvs. mörkertalet) jämfört med 2002. Störst var 

ökningen av resandeinförseln av alkohol (+ 0,4 liter ren alkohol per invånare 15 år 

och äldre eller + 21 %). Även smugglingen fortsatte att öka något (+ 0,1 liter ren 

alkohol, + 18 %) medan den hemtillverkade alkoholen minskade (- 0,1 liter ren 

alkohol, - 26 %). 

• Ökningen av den registrerade konsumtionen var 1 procent: Systembolagets 

försäljning ökade med 2 procent, särskilt försäljningen av vin och starköl (båda 

ökade med  5 procent). Även restaurangförsäljningen ökade något under 2003 

(+ 1 %). Försäljningen av folköl i livsmedelsbutiker minskade dock. 
 
Alkoholkonsumtionen år 2003 

• Av de olika alkoholdryckerna var vin den mest konsumerade i Sverige under detta 

år. Omräknat i ren (100 %) alkohol svarade vinkonsumtionen för 39 procent av den 

totala alkoholkonsumtionen medan konsumtionen av starköl och sprit uppgick till 29 

respektive 25 procent. Folkölskonsumtionen stod för 8 procent av den totala 

alkoholkonsumtionen. 

 

Anskaffningssätt år 2003 

• Den i Sverige registrerade försäljningen på Systembolaget, på restauranger och 

livsmedelsbutiker stod för 68 procent av den totala alkoholkonsumtionen, mätt i ren 

(100 %) alkohol. 
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• Resandeinförseln svarade för 22 procent av den totala konsumtionen.Konsumtionen 

av de till Sverige insmugglade samt de hemtillverkade alkoholdryckerna stod för 6 

respektive 4 procent. 

 

Resandeinförsel 2003 

• Resandeinförseln uppvisade stora regionala skillnader. De regioner som ligger 

närmast kontinenten uppvisade den högsta införseln av alkohol. Skåne län uppvisade 

en nästan 6 gånger högre resandeinförsel än Norrland år 2003: 4,9 respektive 0,9 

liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Skåne län är vidare det enda län i 

Sverige där den resandeinförda alkoholen under år 2003 storleksmässigt översteg 

Systembolagets alkoholförsäljning i samma län. 

 

Smuggling år 2003 

• Den smugglade alkoholen har under de senaste åren fortsatt att öka. En jämförelse 

av de olika dryckestyperna sker för kalenderåren 2002 och 2003, då det 

framkommer att särskilt den smugglade ölen och vinet ökat.  

• Även för konsumtionen av den smugglade alkoholen fanns stora regionala skillnader, 

som följer samma mönster som resandeinförseln.  

• Konsumtion av smugglad alkohol visade sig också vara nära relaterat till en högre 

alkoholkonsumtion samt ökat berusningsdrickande.   

  6 
 



 

Summary  
Increased alcohol consumption between 1996 and 2003 

• During 2003 the consumption of alcohol amounted to 10,3 litres of pure alcohol per 

inhabitant aged 15 and above, which is an increase by closer to 29 per cent since 

1996 and 4 per cent compared to 2002.  

• The increase is particularly great for strong beer (>3.5% alcohol by volume) and 

wine. During the period from 1996 to 2003, consumption of strong beer increased 

by 71 per cent and consumption of wine by 74 per cent. During the same period of 

time the total consumption of spirits decreased with 4 per cent and the consumption 

of beer class II with 38 per cent. 

 

Increased alcohol consumption between 2002 and 2003 

• Between the years 2002 and 2003 the total consumption increased with 4 per cent. 

All beverages except for beer class II (2.3-3.5% alcohol by volume) contributed to 

the increase. The consumption of strong beer increased with 9 per cent and the 

consumption of wine with 5 per cent. The consumption of spirits also increased, 

with 1 per cent while the beer class II consumption decreased with 4 per cent. 

• During 2003 the recorded as well as the unrecorded alcohol consumption increased 

compared to 2002. The private import from abroad showed the greatest increase 

(+0.4 litres of pure alcohol per inhabitant aged 15 and above, +21%). Additionally 

did the smuggling increase (+0.1 litres, +18%) while the home produced alcohol 

decreased (-0.1 litres, -26%). 

• The increase of the recorded consumption was 1 per cent: the sales increased at the 

Swedish retail monopoly stores (Systembolaget) (+0.1 liters, +2%). It was 

especially great for wine and strong beer (+5% respectively). Also sales at 

restaurants and pubs increased in 2003 compared to 2002 (+1%). However, sales of 

beer class II in grocery stores decreased. 

 

Consumption during 2003 

• Among the various alcoholic beverages, wine was the most consumed in Sweden. 

Measured in litres of pure (100%) alcohol, wine made up 39 per cent of the total 

alcohol consumption while strong beer made up 29 and spirits 25 per cent. The 

consumption of beer class II made up 8 per cent of the total consumption. 

 
How the beverages were obtained in 2003 

• The sales registered at Systembolaget, restaurants and grocery stores made up 68 per 

cent of the total alcohol consumption measured in litres of pure (100%) alcohol. 

• Private import accounted for 22 per cent of the total consumption. 

• The consumption of alcohol smuggled into Sweden and home-made alcohol made up 

6 and 4 per cent respectively. 
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Private import in 2003 

• Private import shows great regional differences. The regions having the shortest 

distance to the continent (Denmark, Germany) show the largest quantities of private 

import of alcoholic beverages whereas the regions having the longest distance show 

the lowest. The county of Skåne in 2003 showed a private import almost 6 times 

higher than that for the counties in northern Sweden (counties in Norrland): 4.9 and 

0.9 litres of pure alcohol (per capita, 15+) respectively. Skåne is also the only 

county in Sweden where the quantities of private import exceed the quantities sold at 

Systembolaget (State monopoly retail stores). 

 
Smuggled alcohol in 2003 

• The smuggled alcohol have continued to increase during the last years. A 

comparison between the years 2002 and 2003 was made. It was shown that 

especially consumption of smuggled beer and wine had increased. 

• The smuggled alcohol also showed large regional differences, following the same 

patterns as the private import. 

• Consumption of smuggled alcohol was also showed to be closely related to high 

alcoholconsumtion as well as an increased bingedrinking.   
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1. Inledning 
Denna rapport beskriver framför allt svenska folkets dryckesvanor under 2003 men även 

hur konsumtionen har förändrats under senare år, dels sedan mitten av 1990-talet, dels 

mellan 2002 och 2003. Särskilt fokus har lagts på den smugglade alkoholen med hänsyn till 

de diskussioner som pågått i media under de senaste åren. 

Alkoholkonsumtionen i landet består dels av den registrerad alkoholkonsumtion, vilket 

innebär den i Sverige statistikförda (beskattade) försäljningen av alkoholdrycker på 

Systembolaget och restauranger, samt av folköl (även kallad), och dels av den oregistrerade 

alkoholkonsumtionen, som består av alkoholdrycker som inte statistikförs (eller beskattas) i 

Sverige. Den sistnämnda består i praktiken av alkohol som har förts in i Sverige från andra 

länder genom såväl resandeinförsel som smuggling, samt av hemtillverkning. 

Utgångspunkten för den här studien är uppgifter om den registrerade försäljningen i 

Sverige. Denna fångar upp den största delen av alkoholkonsumtionen 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). Frågorna rör resandeinförsel, smuggling 

och hemtillverkning av sprit, vin och öl. Dessa månatliga mätningar, Monitormätningarna, 

påbörjades i mitten av år 2000. Vid varje tillfälle intervjuas 1 500 slumpmässigt utvalda 

personer och frågorna avser då den senaste 30-dagarsperioden. Att mätningarna sker så pass 

ofta gör det möjligt att undersöka förändringar under året. Från och med juni år 2001 ställs 

även frågor om konsumtion av sprit, vin, starköl och folköl (oberoende av om denna består 

av registrerad eller oregistrerad alkohol) och av stora mängder alkohol vid ett och samma 

tillfälle (benämnt intensivkonsumtionstillfällen). 

I kapitel 2 ges en detaljerad redovisning av alkoholkonsumtionen år 2003. Både 

beräkningar av den totala alkoholkonsumtionen och av dess olika delmängder (olika 

alkoholdrycker, registrerade och oregistrerade konsumtionsmängder) redovisas. Därefter, i 

kapitel 3, följer en redogörelse för konsumtionsutvecklingen sedan början eller mitten av 

1990-talet men även under efterkrigstiden (1950-2003). Fokus ligger emellertid på 

konsumtionsförändringar under 2000-talet och speciellt mellan 2002 och 2003. Även 

regionala skillnader i alkoholkonsumtionen belyses. 

I kapitel 4 redogörs det detaljerat för olika aspekter av resandeinförseln. Det första 

avsnittet belyser resandefrekvensen och antalet alkoholresenärer under 2003 jämfört med 

2002. I kapitlets andra avsnitt redovisas hur alkoholen transporteras in i Sverige (vilket 

transportmedel) och i vilka länder inköpen har skett. Kapitlet avslutas med en redovisning 

av de regionala skillnaderna i resandeinförseln och Systembolagets försäljning. I kapitel 5 

beskrivs den alkohol som definieras som smugglad alkohol1. Den smugglade alkoholen tas 

upp som total smugglad alkohol samt uppdelat på de olika dryckestyperna. Därtill redovisas 

skillnader i köp och konsumtion av smugglad alkohol mellan män och kvinnor, olika 

åldersgrupper, regioner samt utifrån olika alkoholkonsumtionsgrupper. Det därpå följande 

                                                 
1 Smugglad alkohol definieras i mätningarna som ”alkohol som någon/några individer fört in i Sverige med 
syftet att sälja för att tjäna pengar”. 
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kapitlet (6) redogör för olika alkoholmängder som inte närmare beaktas i beräkningarna av 

totalkonsumtionen. Det avslutande kapitlet, kapitel 7, redogör närmare för 

beräkningsmetoder och statistiskt material som använts vid skattningarna av 

alkoholkonsumtionens olika delmängder. 
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2. Konsumtionen av sprit, vin, starköl och folköl år 2003 

I tabell 2.1 redovisas den totala alkoholkonsumtionen och konsumtionen av de olika 

delmängderna under år 2003. För att möjliggöra en jämförelse är konsumtionen av de olika 

dryckerna omräknade till ren (100 %) alkohol per invånare 15 år och äldre. Av de olika 

drycksslagen var vin den dryck svensken konsumerade mest. Som framgår av tabellen 

svarade vin, det vill säga både ”vanligt” vin (med upp till 15 volymprocent alkohol), 

starkvin (15-22 volymprocent) och cider (> 3,5 volymprocent), för 39 procent av den 

totala konsumtionen mätt i ren alkohol. Starkölen stod för ca 29 procent och spriten för 

25 procent av den totala konsumtionen. Folköl, som främst säljs i landets livsmedelsbutiker, 

svarade för ungefär 8 procent.  

 

Folköl 

I stort sett all folköl som konsumerades under år 2003 var köpt i livsmedelsbutiker. Ungefär 

37 procent av folkölskonsumtionen bestod av öl med en alkoholstyrka på maximalt 2,8 

volymprocent. De resterande 63 procenten bestod av öl med en styrka på upp till 3,5 

volymprocent. 

 

Starköl 

Av den starköl som konsumerades i Sverige var 47 procent köpt i Systembolagets butiker, 

medan 20 procent konsumerades på restauranger. Ungefär 19 procent hade förts in i Sverige 

av resenärer och 14 procent hade smugglats in i landet. Konsumtionen av hemtillverkat 

starköl uppgick till knappt mätbara mängder. 

 

Vin 

Den största delen (64 %) av det vin som konsumerades i landet var inhandlat på 

Systembolaget. Resandeinförseln svarade för cirka 19 procent medan endast 2 procent 

beräknades ha smugglats in i landet. Konsumtionen av vin på restauranger uppgick till 

9 procent medan hemtillverkat vin stod för ungefär 6 procent av den totala vinkonsumtionen 

2003.  

 

Sprit 

Av all sprit som konsumerades var 44 procent köpt på Systembolaget. Ungefär 37 procent 

hade förts in i samband med resor till Sverige och 6 procent smugglats in. 

Restaurangförsäljningen av sprit samt den hemtillverkade spriten stod även de för 6 procent 

av spritkonsumtionen vardera.  
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Tabell 2.1. Skattning av den totala alkoholkonsumtionen av sprit, vin, starköl och folköl i 
Sverige under år 2003, uppdelad på olika dryckesslag och anskaffningssätt. 

 
Dryckesslag och 
anskaffningssätt 
 

 
Per invånare 15 år 

och äldre, i liter ren 
alkohol år 2003 

 
Skillnad (%) 
mellan 02-03 

 
Andel av respektive 

dryckesslag 
år 2003 

 
Andel av den totala 

konsumtionen 
(i ren alkohol) år 2003 

 
       
Sprit 2,58 liter + 18 % 100 % 25 %  
Systembolagets 
försäljning 

1,14 - 6 % 44 %  11 % 

Resandeinförsel 0,97 + 41 % 37 %    9 % 
Smugglad 0,17 + 32 %  6 %    2 % 
Restaurangförsäljning 0,16 - 11 %   6 %    2 % 
Hembränd 0,15 - 32 %   6 %    1 % 
      
Vin 4,00 liter + 5 % 100 % 39 %  
Systembolagets 
försäljning 

2,57 + 5 % 64 %  25 % 

Resandeinförsel 0,75 + 4 % 19 %    7 % 
Restaurangförsäljning 0,34 + 17 %   9 %    3 % 
Hemtillverkat 0,24 + 20 %   6 %    2 % 
Smugglat 0,09 + 125 %   2 %    1 % 
      
Starköl 2,93 liter +9 100 % 29 %  
Systembolagets 
försäljning 

1,37 + 5 % 47 %  13 % 

Restaurangförsäljning 0,60 - 2 % 20 %    6 % 
Resandeinförsel 0,55 + 15 % 19 %    5 % 
Smugglat 0,40 + 48 % 14 %    4 % 
Hemtillverkat 0,01 - 50 %   0 %    0 % 
      
Folköl 0,80 liter - 4 % 100 % 8 %  
Livsmedelsbutiker 0,79 - 4 % 99 %    8 % 
Restaurangförsäljning 0,01 0 %   1 %    0 % 
      
Summa 10,31 liter + 4 %  100 % 100 % 
      

Källor: SoRAD, Systembolaget, Statens folkhälsoinstitut. 
P.g.a. avrundning är summan av delmängderna inte alltid densamma som totalsumman. 
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2.1 Hur de olika dryckesslagen anskaffades 

I tabell 2.2 redovisas den totala konsumtionen i landet under år 2003 uppdelad på 

dryckesslagen sprit, vin, starköl och folköl. Konsumtionen av dryckerna är dessutom 

uppdelad efter vilket sätt de anskaffades dvs. om de var köpta på Systembolaget, 

konsumerade på restauranger, införda till landet vid resor, insmugglade eller 

hemtillverkade. Uppgifterna avser även här konsumtion bland den del av befolkningen som 

är 15 år och äldre, mätt i ren (100 %) alkohol. Det visar sig att Systembolagets försäljning 

av vin, starköl och sprit, i nämnd ordning, toppar tabellen, varpå resandeinförsel av sprit,  

livsmedelsbutikernas folkölsförsäljning samt resandeinförseln av vin följer. Därefter ses 

restaurangkonsumtion, resandeinförsel och smuggling av starköl. Längst ner i tabellen 

återfinns smugglat vin, konsumtionen av folköl på restauranger samt hemtillverkat starköl. 
 
Tabell 2.2. Konsumtionen av alkoholdrycker i Sverige under år 2003, uppdelad på dryckes-
slag och anskaffningssätt, i procent av totalkonsumtion i ren alkohol. 
 
Dryckesslag och anskaffningssätt  
 

 
Andel av den totala alkoholkonsumtionen (i ren 

alkohol) 
 

Vin, Systembolaget 25 % 
Starköl, Systembolaget 13 % 
Sprit, Systembolaget 11 % 
Sprit, resandeinförsel   9 % 
Folköl, livsmedelsbutiker   8 % 
Vin, resandeinförsel   7 % 
Starköl, restauranger   6 % 
Starköl, resandeinförsel   5 % 
Starköl, smugglat   4 % 
Vin, restauranger   3 % 
Vin, hemtillverkat   2 % 
Sprit, smugglad    2 % 
Sprit, restauranger   2 % 
Sprit, hembränd   1 % 
Vin, smugglat   1 % 
Folköl, restauranger   0 % (0,1 %) 
Starköl, hemtillverkat   0 % (0,1 %) 
  
Totalt 100 % 
 
Total konsumtion per invånare 15 år och äldre, i 100 % alkohol = 10,3 liter 
  

Källor: SoRAD, Systembolaget, Statens folkhälsoinstitut. 

 
I tabell 2.3 redovisas hur stor andel av den totala konsumtionen som hade sitt ursprung i 

köp på Systembolaget, på restauranger, i livsmedelsbutiker, i resandeinförsel, i smuggling 

och i hemtillverkning. Enligt beräkningarna stod försäljningen på Systembolaget, på 

restauranger och i livsmedelsbutiker (den registrerade försäljningen) för 68 procent av den 

totala alkoholkonsumtionen under 2003, mätt i ren alkohol. Andelen resandeinförd alkohol 

uppgick till 22 procent medan smuggling och hemtillverkning uppgick till 6 respektive 

4 procent.  
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Tabell 2.3. Den totala alkoholkonsumtionen under år 2003 i ren (100 %) alkohol efter 
anskaffningssätt. 

 
Anskaffningssätt 
 

 
 

 
I liter ren (100 %) alkohol 

per invånare 15 år och äldre 

 
Andel av den totala 

konsumtionen 
(i 100 % alkohol) 

 
    
Systembolaget 5,08   49 % 
Restauranger 1,11   11 % 
Livsmedelsbutiker 

] Registrerad konsumtion 
0,79     8 % 

Resandeinförsel 2,27   22 % 
Smuggling 0,66     6 % 
Hemtillverkning 

]Oregistrerad konsumtion 
0,40     4 % 

    
Totalt  10,31 100 % 
    

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

Försäljning på Systembolaget 

Vin var den dryck som Systembolaget sålde mest av under år 2003 (se tabell 2.1), följt av 

starköl och sprit, mätt i ren alkohol. Försäljningen av vin utgjorde över hälften (51 procent) 

av Systembolagets försäljning över disk, medan starköl uppgick till 27 och sprit till 22 

procent. Den alkohol som var inköpt på Systembolaget stod för 49 procent av den totala 

alkoholkonsumtionen 2003. 

 

Restaurangförsäljning 

Starköl var den dominerande drycken på restauranger följt av vin och sprit. Starkölet 

utgjorde 55 procent av all den alkohol som konsumerades på restauranger medan vinet stod 

för 31 procent, mätt i ren alkohol. (Det är dock värt att notera att i kategorin vin återfinns 

även försäljningen av cider.) Sprit utgjorde ungefär 14 procent av restaurangkonsumtionen 

medan folkölets andel var knappt 1 procent (se tabell 2.1). Totalt svarade 

restaurangförsäljningen för knappt 11 procent av den totala alkoholkonsumtionen 2003. 

 

Försäljning i livsmedelsbutiker 

Ungefär 8 procent av all konsumerad alkohol under år 2003 utgjordes av folköl som 

inhandlats i livsmedelsbutiker (se tabell 2.1). 

 

Resandeinförsel  

Sprit var den dryck som svenska resenärer under år 2003 förde med sig mest av till Sverige 

följt av vin, mätt i ren alkohol. Införseln av starköl var lägre än införseln av såväl sprit som 

vin (se tabell 2.1). Av den totala konsumtionen av resandeinförd alkohol utgjorde sprit, vin 
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och starköl 43, 33 respektive 24 procent. Som framgår av tabell 2.3 svarade 

resandeinförseln för 22 procent av den totala alkoholkonsumtionen år 2003. 

I tabell 2.4 redovisas resandeinförseln av sprit, vin och starköl i volymliter för varje 

månad under år 2003. 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 kapitel 4).  

Den totala införseln varierar kraftigt över året. Införseln var till exempel 2,5 gånger 

större under juli än under mars. Det var främst införseln av vin som varierade över året. 

Uppgifter för enskilda månader är dock behäftade med relativt stora statistiska felmarginaler 

och bör därför tolkas med försiktighet. 
 
Tabell 2.4. Skattad resandeinförsel av sprit, vin och starköl per månad under år 2003. I 
antal tusen volymliter av respektive dryckesslag. Index: Genomsnitt per månad i liter ren 
alkohol=100. 

 
Månad 
 

 
Sprit 

 
Vin 

 
Öl 

 
Liter ren alkohol 

 

 
Index 

 
Januari 

 
870 

 
1 830 

   
5 420 

 
860 

 
  63 

Februari  1 140 1 900   4 400 910   67 
Mars  1 050 2 200   1 970 790   58 
April  1 880 4 240 10 370 1 820 134 
Maj  1 440 3 510        6 710 1 360 100 
Juni  1 420 3 750   6 220 1 350   99 
Juli 1 830 6 270   9 260 2 000 147 
Augusti 1 730 3 990  7 280 1 570 116 
September 1 650 3 760  4 500 1 360 100 
Oktober 1 780 3 120  6 340 1 440 106 
November 2 130 5 230  8 000 1 900 140 
December 1 660 3 200  4 450 1 280   94 
     
Totalt 18 600 43 000 74 900 16 300 100 
      

 

Smuggling 

Konsumtionen av till Sverige insmugglad alkohol domineras av starköl och sprit, mätt i ren 

alkohol. Däremot står vin för en relativt liten del av smuggelalkoholen (se tabellerna 2.1-

2.2). Av all insmugglad alkohol som konsumerades i Sverige utgjorde starköl 61 procent, 

sprit 26 och vin 14 procent, mätt i ren alkohol. Insmugglad alkohol stod för 6 procent av 

totalkonsumtionen 2003 (se tabell 2.3, vidare kapitel 5). 

 

Hemtillverkning  

Konsumtionen i kategorin hemtillverkade alkoholdrycker domineras av vin och sprit. Det 

hemtillverkade vinet uppgick till 60 procent och den hembrända spriten för 38 procent, mätt 

i ren alkohol. Starkölets andel stod för under 3 procent. Den hemtillverkade alkoholens 

andel av totalkonsumtionen var ca 4 procent 2003.  
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3. Konsumtionsutvecklingen  

För att få en bättre uppfattning om 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 (se 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 3.1 som redovisar utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen i 

Sverige från 1976 till 2003 (se även Leifman & Gustafsson, 2003). Av tabellen framgår att 

den totala konsumtionen har ökat betydligt under det senaste årtiondet. Som lägst låg 

konsumtionen på 7,7 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Kalenderåret 2003  

uppvisar den högsta siffran på 10,3 liter ren alkohol. Detta innebär att konsumtionen mellan 

åren 1993 och 2003 ökade med närmare 34 procent (2,6 liter). 

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 

konsumtionsförändringarna. 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 till 2,2 liter ren alkohol 

(Kühlhorn et al., 2000). Ökningen av den oregistrerade konsumtionen beräknades således 

vara större än minskningen av den registrerade och resultatet blev att totalkonsumtionen 

hade ökat.  

Det framkommer även att konsumtionen av vin och starköl ökade mellan 1996 och 2003 

(+ 74 % respektive + 71 %). Däremot minskade spritkonsumtionen under dessa år 

med 4 procent och konsumtionen av folköl med 38 procent.  
 

Tabell 3.1. Alkoholkonsumtionen i Sverige under olika år: totalt och per dryckesslag (i antal 
liter ren ([100 %] alkohol per invånare 15 år och äldre). 
  

Dryckesslag 

 

1976 

 

1978 

 

1989 

 

1990 

 

1993 

 

1995 

 

1996 

 

1998 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

 

2003 

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

8,8 8,1 7,7 7,8 7,7 7,8 8,0 8,1 8,4 9,1 9,9 10,3 

             
Källor: Kühlhorn, et al. 2000; Kühlhorn 2001; Leifman & Trolldal 2002; Leifman 2003; Norström 1997; 
Leifman & Gustafsson 2003. 
* Den totala konsumtionen beräknas utifrån den registrerade alkoholkonsumtionen samt från skattningar av 
oregistrerad konsumtion. 
 

I tabell 3.2 redovisas de olika dryckerna utförligare med uppdelning även på 

anskaffningssätt. Framförallt har försäljningen av starköl och vin på Systembolaget ökat. 
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Från 1996 till 2003 ökade starkölsförsäljningen med 75  och vinförsäljningen med 53  

procent. Däremot minskade spritförsäljningen med 21 procent.  

  Det bör också nämnas att restaurangförsäljningen av sprit och vin ökat mellan 1996 och 

2003. Denna ökning har framförallt ägt rum under de senaste tre åren (och speciellt mellan 

2000 och 2001) med en ökning på 100 procent för sprit och 50 procent för vin mellan 2000 

och 2003. Även om starkölsförsäljningen ligger kvar på ungefär samma nivåer som tidigare 

dominerar den fortfarande alkoholförsäljningen på restaurang (se tabell 3.2). 

Även resandeinförseln uppvisar en tydlig ökning under sjuårsperioden 1996 till 2003. 

Enligt KALK-studien uppgick resandeinförseln till ca 1,1 liter 1996. För år 2003 

beräknades den uppgå till nästan 2,3 liter ren alkohol. Ökningen gäller alla dryckesslag men 

är kraftigast för vin mätt i procent (133 %). I absoluta tal har dock den resandeinförda 

spriten (+ 0,5 liter) ökat mest. Resandeinförseln behandlas mer ingående i kapitel 4. 

Av tabell 3.2 framgår även att konsumtionen av hemtillverkad sprit har minskat från 0,5 

liter 1996 till 0,1 liter 2003 (ren alkohol per invånare 15 år och äldre). Konsumtionen av 

hembränt låg på samma nivå mellan 2000 och 2002 (0,2 liter) men sjönk under 2003. 

Smuggelspriten minskade fram till år 2000 men har därefter ökat och ligger nu på ungefär 

samma nivåer som under 1996. År 1996 uppgick konsumtionen av hemtillverkad och 

smugglad sprit till 9 procent av den totala alkoholkonsumtionen, men år 2003 till drygt 3 

procent.  
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Tabell 3.2. Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige 1996, 1998, 2000, 2001, 2002 och 
2003 uppdelad på dryckesslag och anskaffningssätt, i liter ren alkohol per invånare 15 år och 
äldre.  

 
Dryckesslag och 
anskaffningssätt 

 
1996 

 
1998 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 

 
2003 

       
Sprit, totalt 2,7 2,6 2,3 2,5 2,6 2,6 
Systembolaget 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 
Restauranger 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
Resandeinförsel 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 1,0 
Smugglad 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 
Hembränd 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 
       
Vin, totalt 2,3 2,7 3,0 3,3 3,8 4,0 
Systembolaget 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 2,6 
Restauranger 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 
Resandeinförsel 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 
Smugglat1 --- --- 0,0 0,0 0,0 0,1 
Hemtillverkat 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 
       
Starköl, totalt 1,7 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9 
Systembolaget 0,8 0,8 1,1 1,2 1,3 1,4 
Restauranger 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 
Smugglat1 --- --- 0,1 0,2 0,3 0,4 
Hemtillverkat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
       
Folköl, totalt 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 
       
Total alkoholkonsumtion 8,0 8,2 8,4 9,1 9,9 10,3 
       
P.g.a. avrundning är summan av delmängderna inte alltid densamma som totalsumman.                 
Källor: 1996, 1998: KALK-studien (Kühlhorn et al. 2000). 
2000: Beräkningar av den s.k. KAMEL-gruppen (se Leifman et al. 2000). 
2001 och 2002: Monitordata (se t.ex. tabell 2.1 i denna rapport). 
Övriga källor: Systembolaget, Statens folkhälsoinstitut. 
1Frågor om smuggling av vin och av starköl ställdes inte 1996 och 1998 men kvantiteterna var med all 
sannolikhet lägre än de som uppmätts i de tre senare mätningarna. 

 
Som framgår av tabell 3.3 står den registrerade konsumtionen för den största delen av 
alkoholkonsumtionen (68 %, 2003). Andelen registerad alkohol har dock minskat betydligt 
under de senaste åren. Sedan 1996 har den registrerade konsumtionen minskat med 
7 procentenheter. Alkohol inköpt på Systembolaget står för den huvudsakliga delen av den 
registrerade konsumtionen. Systembolagets andel av den totala alkoholkonsumtionen har 
varit relativt stabil sedan mitten av 1990-talet.  
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Tabell 3.3. Den registrerade och oregistrerad alkoholkonsumtionen samt Systembolagets 
detaljhandel under perioden 1990 till 2003. 
 
 
Olika delmängder alkohol 

 
1990 

 
1996 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 

 
2003 

 
       
Registrerad alkoholkonsumtion       
   Liter ren alkohol 6,4 6,0 6,2 6,5 6,9 6,9 
   Andel av totalkonsumtionen 82 % 75 % 74 % 71 % 70 % 68 % 
       
Oregistrerad alkoholkonsumtion       
   Liter ren alkohol 1,4 2,0 2,2 2,6 3,0 3,3 
   Andel av totalkonsumtionen 18 % 25 % 26 % 29 % 30 % 32 % 
       
Enbart Systembolagets 
detaljhandel* 

      

   Liter ren alkohol 4,5 3,9 4,3 4,6 5,0 5,1 
   Andel av totalkonsumtionen 58 % 48 % 51 % 50 % 50 % 49 % 
       
Totalt 7,8 8,0 8,4 9,1 9,9 10,3 
       
* leveranser till restauranger ingår ej 
P.g.a. avrundning är summan av delmängderna inte alltid densamma som totalsumman. 

 

Konsumtionen har ökat för flertalet av delmängderna (tabell 2.1). Det gäller särskilt 

Systembolagets försäljning av vin och starköl, all resandeinförsel och smuggling av vin och 

starköl. Endast folkölskonsumtionen uppvisar en tydlig nedgång.  

Systembolagets försäljning ökade med drygt 2 procent under 2003. 

Systembolagsförsäljningen av starköl och vin ökade med respektive 5 procent, medan 

försäljningen av sprit minskade med 6 procent. Konsumtionen av insmugglad alkohol ökade 

med 18 procent medan hemtillverkade alkoholdrycker minskade med 26 procent. 

Under 2003 ökade resandeinförseln av samtliga dryckesslag jämfört med 2002. Den 

totala resandeinförseln ökade med 21 procent mellan de två åren mätt i ren alkohol.  

Totalt ökade försäljningen på Systembolaget, resandeinförseln, restauranger och 

smugglingen med 0,60 liter (ren alkohol per invånare 15 år och äldre). Av denna ökning 

svarade resandeinförseln för 0,39 liter, smugglingen liksom Systembolaget för 0,10 liter 

respektive samt restaurangförsäljningen för 0,01 liter. Endast hemtillverkningen och 

folkölsförsäljningen minskade mellan 2002 och 2003, med 0,14 respektive 0,03 liter. Den 

totala konsumtionsökningen mellan 2002 och 2003 blir därmed 0,43 liter ren alkohol per 

invånare 15+ (0,60-0,17 = 0,43 liter ren alkohol). 

För förändringar i anskaffningssätt redovisat i procent mellan åren 2002 och 2003, se 

tabell 3.4. 
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Tabell 3.4. Den total alkoholkonsumtionen av olika delmängder (efter anskaffningssätt) under 
2003 samt förändringar i procent mellan 2002 och 2003. 
 
Anskaffningssätt 
 

 
I liter ren (100 %) alkohol 

per invånare 15 år och 
äldre 

 
Andel av den totala 

konsumtionen 
(i 100 % alkohol) 

 

 
Förändring mellan  
2002 och 2003 (%) 

 

   
 

Systembolaget 5,08   49 % + 2 
Restauranger 1,11   11 % +1 
Livsmedelsbutiker 0,79     8 % - 4 
Resandeinförsel 2,27   22 % + 21 
Smuggling 0,66     6 % + 18 
Hemtillverkning 0,40     4 % - 26 
    

Totalt 10,31 100 % + 4 
    

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

 

3.1 Konsumtionsutvecklingen månad för månad sedan juni 2000 

I figur 3.1 redovisas konsumtionsutvecklingen under senare tid enligt två olika mått. Den 

övre kurvan visar den totala alkoholkonsumtionen, det vill säga både den registrerade 

(Systembolaget, restauranger2 och folköl) och den oregistrerade konsumtionen 

(resandeinförsel, hemtillverkning och smuggling). Den heldragna kurvan med punkter visar 

utvecklingen av den registrerade konsumtionen (se också fotnot 1), som domineras av 

Systembolagets försäljning (nästan 73 procent). Dessa uppgifter sträcker sig från och med 

juni 2000 till och med december 2003. De månader som uppvisar de högsta 

konsumtionsnivåerna – enligt de båda måtten – är speciellt sommarmånaderna och 

december. Med undantag av mars, maj, juni och augusti uppvisar samtliga månader högre 

totalkonsumtion år 2003 jämfört med år 2002.  

                                                 
2 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 årsförsäljningen år 2001 och 2002 spritts ut jämnt över respektive års alla månader. År 2001 uppgick 
sprit- och vinförsäljningen på restaurang till 0,44 liter ren alkohol per inv. 15+. Detta motsvarar ca 5 % av 
totalkonsumtionen. År 2002 och 2003 låg sprit- och vinförsäljningen på restaurang på 0,47 respektive 0,50 liter 
ren alkohol per inv. 15+. Även detta motsvarar, under båda åren, ca 5 % av totalkonsumtionen. 
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Figur 3.1. Konsumtionsutveckling fr.o.m. juni 2000 t.o.m. december 2003 enligt två olika 

mått. 
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3.2 Totalkonsumtionen i rullande 12-månadersperioder 
Uppgifter om alkoholkonsumtionen redovisas oftast per kalenderår. De data vi har till 

förfogande gör det emellertid möjligt att redovisa utvecklingen månad för månad och 

därmed också under rullande 12-månadersperioder. Med de data som vi hittills har att tillgå 

kan konsumtionen under 32 sådana 12-månadersperioder redovisas. Den första av dessa 

perioder täcker juni 2000 till maj 2001 och den senaste täcker januari 2003 till 

december 2003. Av tabell 3.5 framgår tydligt att konsumtionen ökat stadigt under denna 

tidsperiod. Under den första 12-månadersperioden uppskattades totalkonsumtionen till ca 

8,81 liter ren alkohol och under den senaste perioden till ca 10,31 liter. Detta är en ökning 

på 1,50 liter ren alkohol under hela perioden, vilket innebär en ökningstakt med i 

genomsnitt nästan 5 centiliter per månad. 

I relativa tal uppvisar smugglingen den största ökningstakten (83 procent), följt av 

resandeinförseln (35 procent) och den registrerade försäljningen (12 procent). För löpande 

12-månaders perioder uppdelat på olika drycker, se Sorads hemsida 

(www.sorad.su.se/lopalkdel.pdf). 
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Tabell 3.5. Skattning av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige uppdelad i fyra kategorier, 
rullande 12-månadersperioder (liter ren [100 %] alkohol per invånare 15 år och äldre). 

      
   Oregistrerad konsumtion 

 
Rullande 12-månaders- 
perioder 

Total 
alkohol-

konsumtion 

Registrerad 
konsumtion 

Resande- 
införsel 

Hemtill-
verkning 

 

Smuggling 
 

      
Juni 2000-maj 2001 8,81 6,23 1,68 0,54 0,36 
Juli 2000–juni 2001 8,80 6,23 1,70 0,53 0,35 
Aug. 2000-juli 2001 8,87 6,30 1,70 0,50 0,36 
Sep. 2000-aug. 2001 8,93 6,36 1,71 0,49 0,37 
Okt. 2000-sep. 2001 8,92 6,35 1,73 0,46 0,37 
Nov. 2000-okt. 2001 9,00 6,40 1,75 0,48 0,37 
Dec. 2000-nov. 2001 9,05 6,45 1,74 0,46 0,40 
Jan. 2001-dec. 2001 – År 2001 9,09 6,49 1,77 0,43 0,40 
Feb. 2001-jan. 2002 9,19 6,53 1,81 0,45 0,40 
Mars 2001-feb. 2002 9,25 6,57 1,79 0,46 0,43 
April 2001-mars 2002* 9,38 6,64 1,83 0,47 0,45 
Maj 2001-april 2002 9,47 6,64 1,88 0,50 0,45 
Juni 2001-maj 2002 9,57 6,70 1,92 0,50 0,45 
Juli 2001-juni 2002 9,59 6,71 1,95 0,47 0,46 
Aug. 2001-juli 2002 9,61 6,75 1,93 0,49 0,45 
Sep. 2001-aug. 2002 9,67 6,79 1,91 0,49 0,48 
Okt. 2001-sep. 2002 9,78 6,83 1,93 0,51 0,51 
Nov. 2001-okt. 2002 9,79 6,86 1,90 0,51 0,52 
Dec. 2001-nov. 2002 9,85 6,87 1,92 0,54 0,53 
Jan. 2002-dec. 2002 – År 2002 9,87 6,89 1,88 0,54 0,56 
Feb. 2002-jan. 2003 9,88 6,93 1,89 0,51 0,56 
Mars 2002-feb. 2003 9,90 6,94 1,92 0,50 0,54 
April 2002-mars 2003 9,82 6,87 1,88 0,50 0,57 
Maj 2002-april 2003 9,98 6,96 1,94 0,47 0,62 
Juni 2002-maj 2003 9,97 6,93 1,94 0,46 0,65 
Juli 2002-juni 2003 9,96 6,96 1,89 0,47 0,65 
Aug. 2002-juli 2003    10,11 7,01 1,94 0,48 0,69 
Sep. 2002-aug. 2003 10,09 6,98 1,99 0,46 0,66 
Okt. 2002-sep. 2003 10,12 7,00 2,02 0,45 0,67 
Nov. 2002-okt. 2003 10,28 7,02 2,10 0,44 0,72 
Dec. 2002-nov. 2003 10,29 6,98 2,22 0,41 0,70 
Jan. 2003-dec. 2003 – År 2003 10,31 6,98 2,27 0,40 0,66 

      
Förändring mellan den första och sista perioden:      
I procent + 17 % + 12 % + 35 % - 26 % + 83 % 
I liter ren alkohol + 1,50 + 0,75 + 0,59 - 0,14 + 0,30 

Förändring mellan kalenderår 2001 och kalenderår 
2002: 

     

I procent + 9 % + 6 % + 6 % + 26 % + 40 % 
I liter ren alkohol + 0,78 + 0,40 + 0,11 + 0,11 + 0,16 

Förändring mellan kalenderår 2002 och kalenderår 
2003 

 
 

    

I procent + 4 % + 1 % + 21 % - 26 % + 18 % 
I liter ren alkohol + 0,44 + 0,09 + 0,39 - 0,14 + 0,10 
      

Källor: SoRAD, Systembolaget, Statens folkhälsoinstitut.  

                                                 
* Innefattar både påsken 2001 (april månad) och påsken 2002 (mars månad). P.g.a. avrundning är summan av 
delmängderna inte alltid densamma som totalsumman.                
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3.3 Alkoholkonsumtionen i olika regioner för 2001-2003 

Det var tydligt att den totala alkoholkonsumtionen, mellan åren 2001 och 2003, ökade 

kraftigt (från 9,09 till 10,31 liter ren alkohol). Ökningen var dock inte jämt fördelad över 

hela landet. Dessutom skiljde sig anskaffningssättet en hel del åt mellan regionerna, där 

Skåne visade sig ha en speciell situation (se tabell 3.6). 

Sverige delas (i tabellen) in i sju regioner3: 

1. Skåne 

2. Blekinge-Kronoberg-Halland 

3. Västra Götalands län 

4. Övriga län i Götaland 

5. Stockholms län 

6. Övriga län i Svealand 

7. Norrland  

 

I Övriga län i Götaland ingick Östergötland, Jönköping, Kalmar och Gotland. Övriga län i 

Svealand bestod av Uppsala, Södermanland, Värmland, Örebro, Västmanland samt 

Dalarna. I Norrland ingick Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och 

Norrbotten. 

Då den totala konsumtionen för 2003 studerades låg Stockholms län högst med en 

konsumtion på 11,87 liter ren alkohol per individ 15 år och äldre. Skåne län var tvåa med 

11,42 liter. Lägst alkoholkonsumtion uppvisade Norrland med 8,41 liter samt Övriga län i 

Svealand, med en konsumtion på 9,08 liter ren alkohol. 

Ökningen sedan 2001 har varierat mellan 5 och 20 procent för de olika länen. Under 

perioden har ökningen varit lägst i Stockholms län och högst i Blekinge, Kronobergs och 

Hallands län, både i absoluta och relativa tal. Stockholms län uppvisade redan 2001 den 

högsta konsumtionen medan Blekinge, Kronobergs och Hallands län gemensamt hade den 

lägsta konsumtionen varför utvecklingen inte var så förvånande. 

Även i anskaffningssätt fanns vissa skillnader mellan de olika länen. Tabellen visar 

bland annat hur mycket av konsumtionen som kom från resandeinförseln samt från 

Systembolagets försäljning inom de sju regionerna såväl under år 2001, 2002 som 2003. 

Den illustrerar tydligt problematiken i att basera regionala (eller länsvisa) jämförelser enbart 

på Systembolagets länsvisa försäljningssiffror. Det framgår exempelvis att Stockholms län 

uppvisar den högsta sammantagna konsumtionen av resandeinförd alkohol plus alkohol såld 

via Systembolaget, följt av Skåne och Västra Götalands län. För majoriteten av de olika 

regionerna var Systembolaget den källa som stod för den största andelen av den anskaffade 

                                                 
3 Av metodskäl – kort observationstid och att frågorna endast avser anskaffning och ej konsumtion av 
resandeinförd alkohol – redovisas resultaten för utvecklingen på aggregerad nivå och således inte på individnivå. 
Detta eftersom det annars blir för få individer i varje grupp. Detta är också skälet till att vi valt att studera 
förhållandena i sju regioner och inte i de 21 länen (se också ”Frågeundersökningarnas utgångspunkter”). 
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alkoholen (med en variation på mellan 40-67 % av den totala konsumtionen), med undantag 

av Skåne som under alla tre åren uppvisade den lägsta försäljningen på Systembolaget i 

jämförelse med de andra regionerna. I Skåne kom endast 28 procent (3,25 liter ren alkohol 

per invånare 15 år och äldre) av alkoholen från Systembolaget under år 2003, vilket skall 

jämföras med 49 procent (5,08 liter) för hela landet. Invånarna i Skåne fick istället den 

största delen från resandeinförd alkohol (43 %, 4,93 liter), vilket innebär att Skåne är den 

enda region (och det enda län) där resandeinförseln i ren alkohol överstiger Systembolagets 

försäljning. För de övriga länen stod resandeinförseln för mellan 10 till 35 procent av den 

alkohol som konsumerades under 2003. I Skåne uppgav en relativt stor andel av de 

tillfrågade också att de införskaffat smugglad alkohol (12 %). Även Övriga län i Götaland 

fick en förhållandevis stor andel från insmugglad alkohol (11 %). I övriga regioner låg 

andelen som kom från smugglad alkohol på mellan 2 till 9 procent. Stockholms län har en 

hög frekvens av restauranger varför andelen som kom från restauranger var förhållandevis 

hög, 17 procent. I övriga regioner uppskattades mellan 6 till 10 procent av den totala 

konsumtionen ha konsumerats på restauranger. Andelen alkohol som anförskaffats i 

livsmedelsbutiker var relativt jämn mellan de olika regionerna (6 till 10 %). Den 

hemtillverkade alkoholen stod för en, jämförelsevis, låg andel. Vanligast var det i Övriga 

län i Götaland, där 7 procent uppgav att de konsumerat hemtillverkad alkohol. I Stockholms 

län var andelen bara 2 procent av den totala konsumtionen.   

Skillnaderna i anskaffningssätt mellan de olika regionerna har inte förändrats så mycket 

sedan 2001. Även då kom huvuddelen av den konsumerade alkoholen i de olika regionerna 

från Systembolaget utom för invånarna i Skåne som uppvisade den lägsta 

försäljningsökningen på Systembolaget. Istället ökade resandeinförseln i Skåne. Andelen 

som kom från resandeinförsel ökade under perioden även i Stockholms län samt i Norrland. 

Ökningen av resandeinförseln var däremot ännu högre i Övriga län i Svealand, trots att de 

också hade den näst högsta ökningen av Systembolagets försäljning. Norrland hade den 

högsta försäljningsökningen på Systembolaget. Även Västra Götaland uppvisade en stor 

ökningen av Systembolagets försäljning, för de övriga regionerna, Blekinge-Kronobergs-

Hallands län samt Övriga län i Götaland och Stockholm län, var ökningen av försäljningen 

något lägre.  

I Norrland minskade istället andelen som tillverkats hemma. Även andelen försåld 

mängd alkohol på restauranger och i livsmedelsbutiker tycks ha minskat. Främst minskade 

den i Stockholms län men även i Blekinge, Kronoberg och Halland län samt i Norrlands 

länen sjönk andelen. Den insmugglade alkoholen har fått en allt större andel av marknaden 

mellan åren 2001 och 2003. Detta gäller främst Skåne (med en ökning från 7 till 12 %) men 

även i Blekinge, Kronoberg och Halland län ökade andelen konsumerad smugglad alkohol. 
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Tabell 3.6. Skattning av den totala alkoholkonsumtionen i sju regioner uppdelat på anskaffningssätt år 2001, 2002 och år 2003. 
 

* Norrlands länen = Norrbottens län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Gävleborgs län. 

År och anskaffningssätt Skåne län Blekinge/ 
Kronobergs/ 
Hallands län 

Västra Göta- 
lands län 

Övriga län i 
Götaland 

Stockholms 
län 

Övriga län i 
Svealand 

Norrlands- 
länen* 

Hela riket 

         
År 2003:         
Systembolaget         3,25 3,87 4,97 4,39 6,32 5,46 5,63 5,08
Restauranger         0,91 0,63 1,12 0,80 2,04 0,76 0,73 1,10
Livsmedelsbutiker         0,65 0,67 0,66 0,93 0,92 0,93 0,71 0,80
Resandeinförsel         4,93 3,43 2,59 1,94 2,08 1,10 0,87 2,27
Smuggling         1,33 0,88 1,02 1,10 0,22 0,36 0,16 0,66
Hemtillverkning         0,35 0,29 0,44 0,65 0,29 0,47 0,31 0,40
Totalt   11,42 9,77 10,80 9,81 11,87 9,08 8,41 10,31
   Index: hela landet=100 111 95 105 95 115 88 82 100 
         
År 2002:         
Systembolaget         3,31 3,84 4,90 4,34 6,31 5,30 5,30 4,97
Restauranger         0,90 0,62 1,11 0,79 2,02 0,75 0,72 1,09
Livsmedelsbutiker         0,74 0,69 0,78 0,83 1,07 0,79 0,75 0,83
Resandeinförsel         4,80 2,54 2,20 1,87 1,38 0,92 0,40 1,88
Smuggling         0,99 1,01 0,90 0,70 0,16 0,39 0,18 0,56
Hemtillverkning         0,41 0,39 0,66 0,61 0,30 0,63 0,76 0,54
Totalt   11,15 9,09 10,55 9,14 11,24 8,78 8,11 9,87
   Index: hela landet=100 113 92 107 93 114 89 82 100 
         
År 2001:         
Systembolaget         3,10 3,42 4,34 4,03 6,04 4,76 4,85 4,58
Restauranger         0,93 0,71 1,07 0,79 2,27 0,73 0,77 1,04
Livsmedelsbutiker1 0,78        0,71 0,76 1,06 0,95 1,08 0,59 0,87
Resandeinförsel         4,07 2,61 2,20 1,34 1,45 1,03 0,46 1,77
Smuggling         0,66 0,46 0,79 0,83 0,14 0,18 0,10 0,40
Hemtillverkning         0,39 0,21 0,46 0,49 0,41 0,49 0,48 0,43
Totalt 9,93        8,12 9,62 8,54 11,26 8,27 7,25 9,09
   Index: hela landet=100 109 89 106 94 124 91 80 100 
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4. Resandeinförseln 
Sverige hade under flera år ett undantag från EU:s bestämmelser för hur mycket 

alkoholdrycker resenärer fick föra in utan att betala alkoholskatt för den införda mängden 

men detta avskaffades successivt fram till årsskiftet 2003/2004. I vilken takt detta skedde 

framgår av tabell 4.1. De nivåer som gäller från och med den 1 januari 2004 är dock 

indikativa, vilket innebär att större mängder kan föras in i landet om det är för privat bruk. 

Någon svensk alkoholskatt för den mängd som överskrider dessa kvoter behöver inte 

betalas. 

 
Tabell 4.1. 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. 

 

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 undersökningar en relativt 

god bild av omfattningen av resandeinförseln och de förändringar som ägt rum. Flera av 

undersökningarna utgör också bas för de skattningar av resandeinförseln som gjorts för 

perioden 1993 till 2003 och som redovisas i tabell 4.2. 

Av tabellen 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). Sedan år 2000 har 

resandeinförseln ökat, från ca 1,6 liter till ca 2,3 liter år 2003. Denna ökning var, liksom 

förändringarna mellan 1994/95-1996 och mellan 1996-1998, att betrakta som statistiskt 

säkerställd. Under 2003 ökade införseln av sprit med 41 procent, starkölsinförseln med 15 

och vininförseln med  5 procent. Ökningen av den resandeinförda spriten kan till viss del 

antas bero på Danmarks spritskattesänkningen med 45 procent den 1 oktober 2003. 



 

Tabell 4.2. Resandeinförsel av alkohol 1993-2003, i liter ren (100 %) alkohol per invånare3  

           
 
Resandeinförsel av: 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
19961

 
1998 

 
2000 

 

 
20012

 
20022

 
20032

 
Förändring i % 
mellan år 2002 

och år 2003 
 

           
Sprit 0,5 0,4 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 1,0 + 41 % 
           
Vin 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8 + 4 % 

           
Starköl 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 + 15 % 

           
           

All alkohol 0,7 0,7 0,8 1,1 1,6 1,6 1,8 1,9 2,3 + 21 % 
           

1 KALK:s huvudmaterial insamlat under perioden 1 mars 1996-28 februari 1997. 
2 Monitordata, se t.ex. tabell 2.1. 
3Alla i tabellen redovisade undersökningar, förutom KALK (1996) och Monitormätningarna (2001, 2002 och 
2003), genomfördes på våren respektive år, med en observationstid på 12 månader. Observationstiden för till 
exempel år 2000 avsåg således en period från mars/april år 1999 till mars/april år 2000.  
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.  
 

Nedan redovisas resultat från ytterligare analyser angående resandeinförseln. Samtliga avser 

Monitormätningarnas månatliga uppgifter från juni år 2000 och framåt. Det framgår av 

tabell 4.2 att resandeinförseln ökat under den tidsperiod som täcks av Monitordata – från 

ca 1,8 liter 2001 till 2,3 liter ren alkohol 2003 (per invånare 15+). En intressant fråga är 

om denna ökning är resultatet av ett ökat resande och/eller av att man tar in större mängder 

alkohol per resa. En annan central fråga som behandlas senare i detta kapitel är i vilka 

länder eller regioner som de införda alkoholdryckerna har inhandlats och om det i det 

avseendet finns olikheter mellan de olika dryckesslagen. Vidare redovisas regionala 

skillnader i resandeinförseln till Sverige. 

 
4.1 Resandefrekvensen 

Enligt de 12 mätningar som gjordes under 2002 uppgav knappt 17 procent av de tillfrågade 

att de varit utomlands åtminstone en gång under de senaste 30 dagarna, under 2003 var 

andelen bara något högre - drygt 17 procent. De personer som reste utomlands (per 30 

dagar) hade också rest4 vid något fler tillfällen under 2003 jämfört med 2002 (i genomsnitt 

1,55 ggr under 2003 och 1,50 ggr under 2002).  
Av samtliga resenärer (alltså 17 %) låg andelen som svarade att de tog med sig alkohol 

under den senaste inresan (dvs. vid resa gjord de senaste 30 dagarna) på ungefär samma 

                                                 
4 Obs! Frågan avsåg de senaste 30 dagarna. 
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nivåer under de båda åren; drygt 62 procent under 2002 och närmare 63 procent under 

2003. Den totala resandeinförseln har, som tidigare redovisats, ökat. Mellan 2002 och 2003 

ökade resandeinförseln i ren alkohol med 21 procent. Denna ökning beror främst på ett ökat 

resande. 

 
4.2 I vilka länder inhandlas dryckerna som förs in i Sverige 

I tabell 4.3 visas i vilka länder de införda alkoholdryckerna inhandlats under 2003. 

Tyskland är liksom under år 2002 (se ex. Leifman & Gustafsson 2003) det land där mest 

resandeinförd alkohol har inhandlats, följt av Danmark. Som framgår av tabellen 

inhandlades 38 procent av all alkohol (omräknat till ren alkohol) i Tyskland men endast 

27 procent i Danmark. Drygt 65 procent av den alkohol som fördes in i landet inhandlades 

således i något av dessa två länder. Då det gällde vin och starköl var dessa två länder 

ursprunget för ca 79 procent respektive 77 procent av den totala införseln. För sprit var 

motsvarande andel endast 44 procent. Andelen inhandlad sprit är speciellt låg för Danmark 

(13 %) och relativt hög för övriga EU-länder (26 %) samt länder utanför EU (22 %). 

Att inköpen av sprit är mer geografiskt spridda beror med största säkerhet på att en 

större andel av spriten, jämfört med vin och starköl, förs in i Sverige i samband med 

flygresor från länder såväl inom som utanför EU. Bilen är annars det dominerande 

färdmedlet vid införsel av alkoholdrycker (tabell 4.4). 
 

Tabell 4.3. Resandeinförselns ursprung: i vilka länder som den resandeinförda alkoholen 
köptes under 2003. 

 
Köp gjorda i… 

 
I ren (100 %)  

alkohol 
 

 
Sprit 

 
Vin 

 
Starköl 

     
Danmark 27 % 13 % 29 % 34 % 
Tyskland 38 % 31 % 50 % 43 % 
Finland   7 %   7 %   4 % 9 % 
Övriga EU 15 % 26 % 11 %   5 % 
Utanför EU 13 % 22 %   5 %   8 % 
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Tabell 4.4. På vilket sätt resenärer förde in alkoholdrycker till Sverige under år 2003. 

 
Färdmedel 

 
I ren (100 %) 

alkohol 
 

 
Sprit 

 
Vin 

 
Starköl 

     
Bil 52 % 35 % 68 % 55 % 
Flyg 23 % 42 % 11 %  12 % 
Buss  4 %  5 %  4 %  3 % 
Tåg  2 %  2 %  2 %  4 % 
Båt 17 % 15 % 14 % 25 % 
Övrigt (t.ex. lastbil, cykel)   1 %   1 %   1 %   1 % 
     

 

4.3 Regionala skillnader i resandeinförseln 

Resandeinförseln uppvisar, som nämnts tidigare, stora regionala skillnader. De regioner 

som ligger närmast kontinenten uppvisar den högsta införseln och de med längst avstånd den 

minsta. Detta illustreras i tabell 4.5, vilken visar utbredningen av resandeinförsel i sju 

regioner under år 2002 samt 2003. I den sydligaste regionen – Skåne län – var 

resandeinförseln under år 2003 närmare 6 gånger större än i Norrland: 4,93 respektive 0,87 

liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. De regionala skillnaderna i införseln av 

alkohol har dock minskat mellan år 2002 och 2003. 
 
Tabell 4.5. Beräknad total resandeinförsel av alkoholdrycker (sprit, vin, öl) i sju regioner 
och i hela riket år 2002 och år 2003 samt förändringen (%) mellan dessa år. Som andel av 
den totala resandeinförseln i Sverige och i liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre per 
region. Rangordnat efter liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre år 2003 

           
 
Regioner 

 
Andel av 

befolkningen i 
Sverige som var 
15 år och äldre i 
respektive region 

  
Andel av totala 

införseln 

  
I liter ren alkohol  
per inv. 15 år och 

äldre 

  
Förändring i % 
mellan år 2002 

och år 2003 

  
2002 

 
2003 

  
2002 

 
2003 

  
2002 

 
2003 

 

  
 
 

           
Skåne län 12,8 12,9  32,7 27,9  4,80 4,93  + 3 % 
Blekinge/Kronoberg/Halland 6,8 6,8  9,1 10,2  2,54 3,43  + 35 % 
Västra Götaland 16,8 16,8  19,8 19,2  2,20 2,59  + 18 % 
Stockholms län 20,6 20,6  15,2 18,8  1,38 2,08  + 51 % 
Övriga län i Götaland 11,6 11,5  11,5 9,9  1,87 1,94  + 4 % 
Övriga län i Svealand 18,4 18,4  9,0 8,9  0,92 1,10  + 20 % 
Norrland 13,1 13,1  2,8 5,0  0,40 0,87  + 118 % 
           
Riket 100 % 100 %  100 % 100 %  1,88 2,27  + 21 % 
           

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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5. Smugglad alkohol 

Mängden smugglad alkohol5 har ökat under de senaste åren. Den smugglade alkoholen stod 

för 6 procent av den totala konsumtionen år 2003 mätt i liter ren alkohol (se tabell 3.6). 

Uppdelat på dryck är det framför allt smuggelölen som ökat (se tabell 5.1). I procent har 

däremot smuggelvinet (+ 215 %, jämfört med smuggelölets + 108 %) ökat mest under 

perioden 2001-2003. Smuggelspriten ökade mycket under 2002 men uppvisade under år 

2003 en nedgång.  
 
Tabell 5.1. Köp av smuggelsprit, smuggelöl respektive smuggelvin omräknat till antal tusen 
(*1000) volymliter från år 2001 till år 2003. 
 
 
 

 
2001 

 
Förändring 

01-02 

 
2002 

 
Förändring  

02-03 

 
2003 

 
Förändring  

01-03 
       
       
Smuggelsprit 3240 + 46 % 4720 - 32 % 3190 - 2 % 
       
Smuggelöl 26600 + 38 % 36600 + 51 % 55300 + 108 % 
       
Smuggelvin 1760 + 44 % 2530 + 119 % 5550 + 215 % 
       
 
 
Som nämnts tidigare fanns det stora regionala skillnader i den smugglade alkoholen. I Skåne 

(se tabell 5.5) uppskattades den totala smugglingen av alkoholdrycker ligga på ca 

1,33 liter ren alkohol per individ år 2003, medan motsvarande siffra för Norrland endast 

var 0,16 liter per individ 15 år och äldre. Totalt stod invånarna i Västra Götaland och Skåne 

för 26 procent respektive av den totala summan smugglad alkohol i Sverige. Även Övriga 

län i Götaland stod för en stor del av den insmugglade alkoholen (19 %). Minst andel av 

den totala mängden alkohol som smugglats till Sverige stod Norrland för (3 %). Liknande 

mönster mellan regionerna uppvisades även då smugglingen delades upp på de respektive 

dryckerna; öl, vin och sprit (tabell 5.6-5.8). 
 

                                                 
5 Smugglad alkohol definieras i mätningarna som ”alkohol som individer fört in i Sverige med syftet att sälja för 
att tjäna pengar”. 
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Tabell 5.5. Beräknad total smuggling av alkohol (sprit, vin, öl) i sju regioner och i hela riket 
år 2002 och år 2003 samt regionens andel av den totala smugglingen i Sverige och i liter ren 
alkohol per invånare 15 år och äldre. Rangordnat efter liter ren alkohol per invånare 15 år och 
äldre år 2003. 
  

          
 
Regioner 

 
Andel av 

befolkningen i 
Sverige som var 
15 år och äldre i 
respektive region 

 

  
Regionens andel 

av totala 
smugglingen i 

Sverige 

  
I liter ren alkohol  

per inv. 15 år och äldre 

 
Förändring i % 
mellan år 2002 
och år 2003  

  
2002 

 
2003 

  
2002 

 
2003 

  
2002 

 
2003 

 

 
(%) 

          
Skåne län 12,8 12,9  22,9 25,8  0,99 1,33 + 34 % 
Övriga län i Götaland 11,6 11,5  14,5 19,3  0,70 1,10 + 57 % 
Västra Götaland 16,8 16,8  27,3 26,0  0,90 1,02 + 13 % 
Blekinge/Kronoberg/
Halland 6,8 6,8 

 
12,3 9,0 

 
1,01 0,88 - 13 % 

Övriga län i Svealand 18,4 18,4  12,8 9,9  0,39 0,36 - 8 % 
Stockholms län 20,6 20,6  6,0 6,8  0,16 0,22 + 38 % 
Norrland 13,1 13,1  4,3 3,2  0,18 0,16 - 11 % 
          
Riket 100 % 100 %  100 % 100 %  0,56 0,66 + 18 
          

 
 
 
Tabell 5.6. Beräknad ölsmuggling i sju regioner och i hela riket år 2002 och år 2003 samt 
regionens andel av den totala smugglingen i Sverige och i liter ren alkohol per invånare 15 år 
och äldre. Rangordnat efter liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre år 2003. 
 

         
 
Regioner 

 
Andel av befolkningen i 
Sverige som var 15 år 
och äldre i respektive 

region 
 

  
Regionens andel 

av totala 
ölsmugglingen 

  
I liter ren alkohol 

per inv. 15 år och äldre 

  
2002 

 
2003 

  
2002 

 
2003 

  
2002 

 
2003 

 
         
Skåne län 12,8 12,9  22,7 24,8  0,48 0,78 
Övriga län i Götaland 11,6 11,5  17,7 21,7  0,41 0,76 
Västra Götaland 16,8 16,8  32,8 28,4  0,52 0,68 
Blekinge/Kronoberg/Halland 6,8 6,8  8,1 6,8  0,32 0,41 
Övriga län i Svealand 18,4 18,4  11,9 9,5  0,17 0,21 
Stockholms län 20,6 20,6  5,9 6,0  0,08 0,12 
Norrland 13,1 13,1  0,9 2,6  0,02 0,08 
         
Riket 100,0 100,0  100,0 100,0  0,27 0,40 
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Tabell 5.7. Beräknad vinsmuggling i sju regioner och i hela riket år 2002 och år 2003. Som 
andel av den totala smugglingen i Sverige och i liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. 
Rangordnat efter liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre år 2003. 
 

         
 
Regioner 

 
Andel av befolkningen i 
Sverige som var 15 år 
och äldre i respektive 

region 
 

  
Regionens andel 

av totala 
vinsmugglingen 

  
I liter ren alkohol  

per inv. 15 år och äldre 

  
2002 

 
2003 

  
2002 

 
2003 

  
2002 

 
2003 

 
         
Blekinge/Kronoberg/Halland 6,8 6,8  12,4 14,4  0,08 0,20 
Västra Götaland 16,8 16,8  24,3 33,0  0,06 0,18 
Övriga län i Götaland 11,6 11,5  29,9 22,1  0,11 0,18 
Skåne län 12,8 12,9  25,3 15,1  0,08 0,11 
Övriga län i Svealand 18,4 18,4  3,1 7,7  0,01 0,04 
Stockholms län 20,6 20,6  2,9 5,6  0,01 0,02 
Norrland 13,1 13,1  2,0 2,2  0,01 0,02 
         
Riket 100,0 100,0  100,0 100,0  0,04 0,09 
         

 
Tabell 5.8. Beräknad spritsmuggling i sju regioner och i hela riket år 2002 och år 2003. Som 
andel av den totala smugglingen i Sverige och i liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. 
Rangordnat efter liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre år 2003. 
 

         
 
Regioner 

 
Andel av befolkningen i 
Sverige som var 15 år 
och äldre i respektive 

region 
 

  
Regionens andel 

av totala 
spritsmugglingen 

  
I liter ren alkohol  

per inv. 15 år och äldre 

  
2002 

 
2003 

  
2002 

 
2003 

  
2002 

 
2003 

 
         
Skåne län 12,8 12,9  22,7 34,4  0,44 0,44 
Blekinge/Kronoberg/Halland 6,8 6,8  16,7 11,3  0,61 0,28 
Övriga län i Götaland 11,6 11,5  8,4 11,7  0,18 0,17 
Västra Götaland 16,8 16,8  21,7 16,2  0,32 0,16 
Övriga län i Svealand 18,4 18,4  15,4 12,1  0,21 0,11 
Stockholms län 20,6 20,6  6,7 9,3  0,08 0,07 
Norrland 13,1 13,1  8,3 5,0  0,16 0,06 
         
Riket 100,0 100,0  100,0 100,0  0,25 0,17 
         

 
Vidare framkommer det att de som köpt smugglad alkohol har både högre alkoholkosumtion 

och ett fler antal tillfällen med intensivkonsumtion (berusningsdrickande) (tabell 5.9). Detta 

är fallet för både män och kvinnor men för kvinnorna tycks sambandet inte gälla i alla 

åldersgrupper. 
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Alkoholkonsumtionen minskade med stigande ålder både bland män och kvinnor och var 

högst bland de som köpt den smugglade alkoholen själva bland samtliga män. Det fanns en 

svag tendens till att alkoholkonsumtionen var något högre bland de två äldre 

åldersgrupperna bland kvinnor som uppgav att de druckit jämfört med de som själva köpt 

(och även jämfört med de som varken köpt eller druckit). En förklaring till detta kan vara 

att äldre kvinnliga konsumenter i högre grad låter sin partner köpa alkoholen och att denna 

grupp dricker vid något fler tillfällen. Fortfarande var antalet intensivkonsumtions tillfällen 

fler bland de kvinnliga köparna, vilket möjligen skulle kunna vara resultatet av att de 

kvinnliga konsumenterna som själva köper smugglad alkohol har en mer problemartad 

alkoholkonsumtion.  

Den högsta alkoholkonsumtionen uppvisade de yngsta (16-19 år) köparna och 

konsumenterna, både bland män och kvinnor. Likaledes uppvisade denna grupp fler 

tillfällen med intensivkonsumtion än de äldre. Detta är inget överraskande eftersom 

alkoholkonsumtionen och antalet intensivkonsumtionstillfällen, även bland de som varken 

köpt eller konsumerat smugglad alkohol, var högre bland de yngre.  
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Tabell 5.9. Alkoholkonsumtion och antal intensivkonsumtionstillfällen under en 30-
dagarsperiod (senaste 30 dagarna) för år 2002 och 2003 bland köpare, konsumenter och bland 
de som varken köpt eller druckit insmugglad alkohol. Män och kvinnor i olika åldersgrupper. 
  
 
Alkoholkonsumtion och 
intensivkonsumtionstillfällen under en 30-
dagarsperiod 2002-2003. 
 

 
Köpt  

smugglad 
alkohol 

 

 
Druckit 

smugglad 
alkohol 

 
Ej köpt och ej 

druckit smugglad 
alkohol 

    
    
Män:    
    
16-29 år:    
Alkoholkonsumtion (mv) 1,36 1,26 0,57 
Antal intensivkonsumtionstillfällen (mv) 4,18 4,11 2,11 
    
30-49 år:    
Alkoholkonsumtion (mv) 1,01 0,92 0,53 
Antal intensivkonsumtionstillfällen (mv) 2,96 2,82 1,57 
    
50-80 år:    
Alkoholkonsumtion (mv) 0,85 0,84 0,42 
Antal intensivkonsumtionstillfällen (mv) 3,03 2,52 0,75 
    
Alla män (16-80 år):    
Alkoholkonsumtion (mv) 1,15 1,06 0,49 
Antal intensivkonsumtionstillfällen (mv) 3,53 3,32 1,34 
    
Kvinnor:    
    
16-29-år:    
Alkoholkonsumtion (mv) 0,68 0,55 0,24 
Antal intensivkonsumtionstillfällen (mv) 3,15 2,76 1,14 
    
30-49 år:    
Alkoholkonsumtion (mv) 0,44 0,45 0,23 
Antal intensivkonsumtionstillfällen (mv) 1,43 1,37 0,56 
    
50-80 år.    
Alkoholkonsumtion (mv) 0,36 0,38 0,19 
Antal intensivkonsumtionstillfällen (mv) 1,19 0,62 0,21 
    
Alla kvinnor (16-80 år):    
Alkoholkonsumtion (mv) 0,57 0,50 0,22 
Antal intensivkonsumtionstillfällen (mv) 2,39 2,00 0,54 
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6. Alkoholmängder som inte närmare beaktas i beräkningarna av den 
totala alkoholkonsumtionen 

När den totala alkoholkonsumtionen 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 beräknade total-

konsumtionen. Hit hör: 

• norska konsumenters gränshandel i Sverige 

• utländska turisters alkoholinköp i 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 alkohol-konsumtionen. Hit hör: 

• svenskarnas konsumtion av alkohol utomlands  

• lättöl och cider med en alkoholstyrka på max 2,25 volymprocent 

• (teknisk sprit) 

Nedan följer en närmare redogörelse för dessa delmängder.  

 
6.1 Alkohol som borde subtraheras från totalkonsumtionen 

Den norsk-svenska gränshandeln 

En del av den alkohol som säljs i de Systembutiker som ligger nära den norska gränsen 

inhandlas av norrmän och borde således inte ingå i beräkningar av svenskars 

alkoholkonsumtion.  

 

Utländska turisters konsumtion 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 försäljningsstatistiken 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 konsumtion i Sverige uppgick den till 

ungefär 0,125 liter ren alkohol per vuxen svensk under ett år i mitten av 1990-talet 

(Leifman & Gustafsson 2003). 

 

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 alkoholkonsumtionen. 

Det kan till exempel vara flaskor med mindre mängder vin som inte dricks upp eller sparas, 
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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. 

 
6.2 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.  

Ciderkonsumtionen i Sverige ligger på i stort sett försumbara kvantiteter i ren (100 %) 

alkohol. Det bör även i detta sammanhang poängteras att vissa andra länder inkluderar 

alkoholhaltig cider och lättöl i den officiella försäljningsstatistiken (Leifman & Gustafsson 

2003). 

 
6.3 Nettoeffekten av de olika delmängderna 
Väger vi dessa alkoholmängder som inte närmare beaktats i beräkningarna av 

totalkonsumtionen mot varandra blir nettoeffekten med allra största sannolikhet att 

svenskarnas konsumtion bör höjas med i runda tal 0,3-0,4 liter eller ca 3-4 procent, än vad 

som redovisats i den här rapporten. 
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7. Beräkningsmetoder och statistiskt material 
Den uppgift om antalet invånare 15 år och äldre som används i rapporten avser 

medelfolkmängden under 2001 (7 270 585 ind.), 2002 (7 309 020) samt 2003 (7 355 982). 

De alkoholhalter som har använts vid beräkningar av konsumtionen i ren (100 %) alkohol 

redovisas i bilagan. 

Skattningarna som görs av totalkonsumtionen utgår från den i Sverige registrerade 

alkoholkonsumtionen och kompletteras med skattningar av mängden oregistrerad 

alkoholkonsumtion. Det bör påpekas att varken den registrerade eller den oregistrerade 

konsumtionen egentligen avser konsumtion av dessa drycker utan anskaffning av dryckerna. 

 

7.1 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 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. 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 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 2001, 2002 och 2003 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 livsmedelsbutiker och restauranger. 

 

7.2 Konsumtion av oregistrerad alkohol 

Konsumtionen av alkohol som härrör från resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning 

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 under-
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sökningar har genomförts relativt regelbundet sedan slutet av 1980-talet på uppdrag av bland 

andra Folkhälsoinstitutet, Systembolaget och Svenska Bryggareföreningen.  

Det finns olika metodologiska problem förknippade med att mäta alkoholkonsumtionen 

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 alkoholkonsumtionen lades i den s.k. 

KALK-gruppen (Kühlhorn et al. 2000) i mitten av 1990-talet. Dessa metoder har sedan 

utvecklats ytterligare inom Monitoring-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 överdimensioneras 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 avseenden 

(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 konsumtions-

beräkningar av de dryckesslag som är dominerande i denna grupp. 

Det bör i detta sammanhang också nämnas att inte alla oregistrerade delmängder alkohol 

beräknas i dessa undersökningar. Till dessa delmängder hör svenskarnas konsumtion 

utomlands, teknisk sprit, införsel av cider/alkoläsk och konsumtion av illegal alkohol på 

restaurang. Teknisk sprit (tillverkad i Sverige) förekommer men i ringa omfattning 

(Leifman & Gustafsson, 2003). Säljs det så säljs det oftast under benämningen hembränt 

eller smuggelsprit. Införseln av cider/alkoläsk är svårt att veta omfattningen av, men är 

knappast högre än ca 0,1 liter ren alkohol per år. Konsumtionen utomlands kan däremot 

uppgå till mellan 0,4-0,5 liter ren alkohol. År 1996 beräknades den uppgå till ca 0,5 liter 

ren alkohol eller drygt 6 procent av totalkonsumtionen (exklusive  utlandskonsumtionen). 

Den illegala alkohol som serveras på restauranger fångas knappast heller upp i mätningarna. 

Omfattningen av denna verksamhet är oklar men kan knappast uppgå till mer än några 

procent av den legala omsättningen på restaurang, dvs. högst 0,1 liter ren alkohol, snarare 

lägre (se också SOU 2002:86).  

 

7.3 Frågeundersökningarnas utgångspunkter 

För att minimera effekterna av de ovan nämnda problemen utgår frågorna om oregistrerad 

alkohol i frågeundersökningarna från tre huvudprinciper. Dessa är: 
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(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 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 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 

hemtillverkas även konsumeras, 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 är genomförbart 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 

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 (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. 
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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 rättvisande 

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 dagarna 

(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. De 

personer som tog in alkohol senaste resan men inte näst senaste ges således en lägre total 

resandeinförsel än om bara uppgifter om den senaste resan använts medan de som endast tog 

in näst senaste resan givetvis får högre värden.  

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 & Trolldal 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 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 
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”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”. 

För att införsel ska kunna definieras som smuggling skall det vara fråga om kommersiell 

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 Monitoringmätningarna sattes gränser för respektive alkoholdryck 

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 resandeinför alkohol per 30 dagar för varje respondent sattes till max 27 liter ren 

alkohol, vilket är 3 gånger högre än medelkonsumtionen bland den procent med högst 

uppgiven 30-dagars konsumtion i mätningarna. Mängder över denna mängd betraktades som 

smuggling. Sistnämnda 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. 

 

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 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 
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all övrig sprit och består således av försäljningen av sprit på Systembolaget och 

restaurangerna samt av smugglad och resandeinförd sprit (* = multiplikationstecken). 

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 intervju-

undersökningarna. Urvalet görs med hjälp av Temos standardmetod för telefonnummer-

baserade, representativa befolkningsurval. I denna metod används Temos hushållsbas 

omfattande hushållstelefonnummer med kompensation för hemliga telefonnummer. 

Populationen i de månatliga undersökningarna är ett representativt urval av svensktalande 

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 registre-

rade försäljningskanalerna är beräknade med hjälp av resultaten från de ovan beskrivna 

frågeundersökningarna. Eftersom dessa undersökningar baseras på urval av befolkningen är 

resultaten behäftade med vissa felmarginaler.  

Bortfallet i frågeundersökningarna uppgår i regel till 35-40 procent. Detta kan vara ett 

problem i den mån personerna i bortfallet avviker från dem som intervjuats när det gäller 

hur de skulle besvarat de ställda frågorna, se nästa avsnitt. I Monitoringmätningarna har 

bortfallet främst bestått av de som vägrat delta eller inte varit anträffbara. 

 

7.4 Uppräkning 

Konsumtionen av hemtillverkad och insmugglad alkohol är högre bland problemdrickare 

(alkoholmissbrukare) än i resten av befolkningen. Eftersom bortfallet av problemdrickare 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 problemdrickare 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).  
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Resultaten av dessa analyser framgår av tabell 7.1. Uppräkningsfaktorn för respektive 

delmängd är markerad med fet stil. Efter invägning ökade andelen hembränt av den totala 

spritkonsumtionen från 5,9 till 8,1 procent, det vill säga en ökning med drygt en tredjedel. 

Vidare framgår det att även smuggling av sprit och öl samt hemtillverkning av vin uppvisar 

tydliga nivåskillnader mellan problemdrickarna och de övriga, vilket innebär att samtliga 

dessa delmängder skall räknas upp. Tillverkning av öl förekommer i mycket liten 

utsträckning. Inte någon av de 123 problemdrickarna uppgav att de tillverkat eget öl. 

Kvantiteterna hemtillverkat öl är obetydliga och räknas varken upp eller ned. 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 intensivkonsumtionstillfällen, samt 

erhållna poäng på tre AUDIT-frågor6. Dessa skillnader är inte av någon betydelse för våra 

skattningar av de olika delmängderna alkohol eftersom dessa, hembränt undantaget, mäts på 

anskaffningsplanet (köp, försäljning och införsel). 

                                                 
6 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 7.1. Dryckesvanor och köpvanor av oregistrerad alkohol i befolkningen och bland 
problemdrickare, enligt Monitordata. 

     
 Alla 

 
Problem-drickare  

(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 
     
Tillverkning av öl per 30 dagar (cl ren alkohol)  

0,06 
 
- 

 
- 

 
- 
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8. Estimation methods and statistical material  

8.1 Population 

The estimate of the number of inhabitants aged 15 and above used in the report refers to the 

average population during 2001 (7 270 585), 2002 (7 309 020) and 2003 (7 355 982). 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 

alcoholconsumption 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. 

 

8.2 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. 

 

8.3 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 few years 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 Monitoring-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, 

alcohol for technical or industrial purposes, private import of cider/alcopops and 

consumtion of illegal alcohol. The amounts of these beverages are however assumed to be 

fairly low. The illegal alcohol served at restaurants are hardly not measured in the surveys 

either. The extent of this is unclear but are presumed to not be more than 0,1 liter of 

100 percent of alcohol. 

 

8.4 Starting points for the Monitoring 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 
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Sweden rather than the quantities of alcohol brought into Sweden one has consumed during 

the last 30 days. 

The quantities of spirits, wine and beer smuggled into Sweden are measured by means of 

questions as to whether the respondent has bought any beverages likely to be smuggled into 

the country. Private import is measured by means of questions about the quantities of 

spirits, wine and beer one has brought into the country during the last 30 days. Home-

manufacturing of wine and beer is measured by means of questions as to the quantities 

manufactured during the same period of time. 

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 
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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 mainpurpose 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 additionaly, it’s assumed that the picture will correspond better to the true 

alcoholconsumption on the individual level than only questions about the last trip. This 

might not be true however for the total alcoholconsumption, since individuals who had 

travelled at least two times during the last 30 days on the contrary showed a lower 

consumption. The difference is however expected since it, in similar surveys, earlier have 

been shown that individuals tend to report less if the time for the consumption is further 

away from the measuringpoint (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 & Trolldal 2002, 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 
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of spirits, 20 litres of strong wine, 90 litres of wine and 110 litres of beer. In this study, 

import within these quotas has been defined as private import. 

A few respondents report of several trips abroad during the same month (last 30 days) 

and rather large quantities imported on each arrival, though below the levels mentioned 

above. Since they have been abroad several times (e.g. 10 times) it is not likely that all the 

imported alcohol is for private use according to the Alcohol Act (se above). It is likely that 

some of these quantities of alcohol will be sold further in Sweden. At the same time, some 

of these quantities may be meant for friends and relatives, and some may be stored at home 

and consumed later. We have set a limit of what can be considered to be defined as private 

import at 27 litres of pure (100%) alcohol per 30 days. Quantities exceeding this limit are to 

be considered as smuggling. The quantities of smuggled alcohol are measured by questions 

of purchases of 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 Monitoring 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 
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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 and beer 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). 

 

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. 

 

8.5 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 8.1. 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 
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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. Home-

made beer makes up very small quantities. None of the problem drinkers reported that they 

had made any beer themselves. The quantities of home-made beer are negligible and need 

not be adjusted either upwards or downwards. Purchases of smuggled wine seem to be 

somewhat more common among the problem-drinkers and are therefore adjusted upwards a 

little (1,03). 

The table also shows clear differences between problem drinkers and others in total 

consumption, consumption of spirits, number of binge drinking occasions (heavy drinking 

occasions) and, of course, AUDIT-points. These differences, however, are of no 

significance in our estimations of the quantities of the different categories of alcohol, since 

they, excepting home-distilled spirits, are measured at purchase level (purchases, sales and 

private import). 
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Table 8.1. Drinking and purchasing habits of unrecorded alcohol among the general 
population and among problem-drinkers, according to Monitoring data. 

     
 All 

 
Problem drinkers 
(0.9 per cent of 

all resp.=   
AUDIT-p>3) 

After 
weighing 
in 285 

problem 
drinkers 

 

Factor for 
adjust-
ment 

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

0.06 
 
- 

 
- 

 
- 

     

 

 52 

 
 



 

9. Litteraturlista 

Alkoholinspektionen (2001) Smuggling, hembränning och olaglig försäljning. 
Alkoholinspektionen 2001, Stockholm. 
 
CAN (2002a) Drogutvecklingen i Sverige Rapport 2002. Rapport nr 68. CAN 

(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), Stockholm. 

 

CAN (2002b) Skolelevers drogvanor 2002. Pressmeddelande. CAN (Centralförbundet för 

alkohol- och narkotikaupplysning), Stockholm (www.can.se). 

 

CAN (2002c) Mönstrandens drogvanor 2001. Rapport nr 66. CAN (Centralförbundet för 

alkohol- och narkotikaupplysning), Stockholm. 

 
Arfken, C. (1988) Temporal pattern of Alcohol Consumption in the United States, 
Alcoholism: Clinical and experimental research, 12, 137-142. 
 
Dawson, D. (1996) Temporal drinking patterns and variation in social consequences, 
Addiction, 91, 1623-1635. 
 
DELFI (1999) Svensk dryckesstatistik 1998. DELFI MarknadsPartner AB, Stockholm. 
 
DELFI (2003) Svensk dryckesstatistik 2002. DELFI MarknadsPartner AB, Stockholm. 
 
Horverak, Ø., Nordlund, S. & Rossow, I. (2001) Om sentrale deler av norsk alkoholpolitik.  
SIRUS-rapport nr 1. Statens institutt for rusmiddelforskning, Oslo. 
 
Kühlhorn, E. (1998): Svenska alkoholvanor i ett förändringsperspektiv, i: Kühlhorn, E. & 

Björk, J. (red.) Svenska alkoholvanor i förändring, s. 49-80. Sober Förlag, Stockholm. 
 
Kühlhorn, E. (2001) Viktigt följa utvecklingen, apropå, 2, 21. 
 
Kühlhorn, E., Ramstedt, M., Hibell, B., Larsson, S. & Zetterberg, H.L. (2000) 
Alkoholkonsumtionen i Sverige under 1990-talet. Socialdepartementet, Stockholm. 
 
Leifman, H. (1998) Socialklass och alkoholvanor. En empirisk analys av alkoholvanor i 
olika sociala skikt och implikationer för alkoholpreventionens utformning.  
Folkhälsoinstitutet, Stockholm 1998. 
 

Leifman, H. (2000a) Ungdomar och alkohol: trender och individuell utveckling – en 

genomgång av litteratur på området. OAS, Socialdepartementet, Stockholm. 

 

Leifman, H. (2000b) Alkoholkonsumtionen och svartsprit i södra Sverige – en regional 

jämförelse. Socialdepartementet (OAS), Stockholm. 

 53
 

 
  

  

http://www.can.se/


 

 
Leifman, H. (2002a) Sweden Goes Wet. A study of trends in drinking and drinking patterns 
during a period of increased per capita consumption. Paper presented at the KBS 
Symposium in Paris, June 3-7, 2002. 
 

Leifman, H. (2002b) A comparative analysis of drinking habits in six EU countries in the 

year 2000. Contemporary Drug Problems, 477-500. 
 
Leifman, H. (2002c) Trends in population drinking, i: Norström, T. (red) Alcohol in 
postwar Europe. Consumption, drinking patterns, consequences and policy responses in 15 
European countries, s. 49-81. Folkhälsoinstitutet, Stockholm. 
 
Leifman, H. (2002d) Konsumtionsvanor och alkoholproblem. Internationella jämförelser, i: 
Andréasson, S. (red.) Den svenska supen i det nya Europa (red. Andreasson, S.), s. 29-63. 
 
Leifman, H. (2003) Vilka dricker mer alkohol i Sverige?  En studie av konsumtionstrender 
bland män och kvinnor och olika åldersgrupper. SoRAD (se bilaga).  
 
Leifman, H., Arvidsson, O., Hibell, B., Kühlhorn, E., Zetterberg, H.L. (2000) Svenskens 
bruk av svartsprit och totala alkoholkonsumtion 1996-2000 (Stockholm, 
Socialdepartementet, OAS). 
 
Leifman, H., Arvidsson O., Hibell B., Kühlhorn E., Zetterberg H.L. (2003) Uppföljning 
och utvärdering av insatserna mot svartsprit 1998-2000. Rapport från KAMEL-gruppen.  
(Stockholm, Socialdepartementet, OAS). 
 
Leifman, H. & Gustafsson, N.-K. (2003) En skål för det nya millenniet –En studie av 
svenska folkets alkoholkonsumtion i början av 2000-talet” – Forskningsrapport 11 
Stockholm: SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning), 
Stockholms Universitet 
 
Leifman, H. & Gustafsson, N.-K. (2004) Drickandets temporala struktur. Analyser av 
alkoholkonsumtionens och berusningsdrickandets månatliga variationer i Sverige, Nordisk 
alkohol- & narkotikatidskrift (NAT), 21, 5-21. 
 
Leifman, H. & Trolldal, B. (2002) Svenskens alkoholkonsumtion i början av 2000-talet med 
betoning på 2001 – Forskningsrapport 3 Stockholm: SoRAD (Centrum för 
socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning), Stockholms Universitet. 
 
Mäkelä, K. (1970) Frequency of drinking occasions according to the beverage and volume 
consumed before and after the legislative reform of the Alcohol Act, Alkoholipolitiikka 35, 
5, 246-255 (på finska). 
 
Norström, T. (1997) Alkoholkonsumtionens mörkertal i Sverige 1960-1994, Nordisk 
alkohol- & narkotikatidskrift (NAT), 14, 65-73. 
 

 54 

 
 



 

Poikolainen, K., Leppänen, K. & Vuori, E. (2002) Alcohol sales and fatal alcohol 
poisonings: a time-series analysis, Addiction, 97, 1037-1040. 
 
Simpura, J. (1978) Finnish drinking habits in 1969 and 1976. The number and attributes of 
drinking occasions. Report from the Social Research Institute of Alcohol studies No. 120, 
Helsinki (på finska). 
 
Simpura, J. (1987) A typical autumn week’s drinking, I: Simpura, J (red.) Finnish drinking 
habits s. 78-103. The Finnish Foundation For Alcohol Studies, Helsingfors. 
 
Trolldal, B. (2001) Sales of alcoholic beverages and the inhabitants’ consumption in 15 
European countries: corrected for consumption abroad and tax-free purchases, Nordic 
Studies on Alcohol and Drugs 18 (English Supplement): 71-81. 

 55
 

 
  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 56 

 
 



 

Bilaga.  
Alkoholhalter som har använts i beräkningarna av konsumtionen i ren 
alkohol år 2001, år 2002 och år 2003. 
  

 2001 2002 
 

2003 

     

     

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