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Sammanfattning 
 
Inledning  
Under år 2004 såldes 6 900 miljoner beskattade cigaretter i Sverige i jämförelse med 
7 224 miljoner år 2003, vilket är en minskning med 4 procent. De beskattade cigaret-
terna är dock bara en del av det totala antalet cigaretter som konsumeras i Sverige. För 
att öka kunskapen om den faktiska utvecklingen av cigarettkonsumtionen så är en 
kartläggning av den oregistrerade cigarettförbrukningen nödvändig. Huvudsyftet med 
denna rapport är därför att kartlägga mängderna resandeinförda och smugglade ciga-
retter i Sverige under åren 2003 och 2004. Beräkningarna bygger på intervjuer med 
18 000 personer respektive år.  
 
Cigaretter är den enskilt största tobaksprodukt som förs in i landet och de personer 
som uppger att de för in andra tobaksprodukter är mycket få till antalet. På grund av 
detta görs en detaljerad redovisning av enbart cigaretter. Beräkningarna avser mäng-
den införda cigaretter i samband med resor samt mängden köp av till Sverige in-
smugglade cigaretter. I den här studien antas att dessa införda och köpta cigaretter har 
konsumerats samma år som de har förts in eller köpts. 
 
Resandeinförsel 
Beräkningen av antalet resandeinförda cigaretter bygger på svaren från de respon-
denter som uppgett att de varit utomlands de senaste 30 dagarna och som förde med 
sig tobaksprodukter vid den senaste resan. Antalet resandeinförda cigaretter beräknas 
uppgå till 483 miljoner under 2004, vilket motsvarar ca 6 procent av de i Sverige 
beskattade cigaretterna. Motsvarande siffror för 2003 var 416 miljoner respektive 5 
procent. Detta innebär att antalet resandeinförda cigaretter i Sverige ökade med 16 
procent under 2004 jämfört med året före. 
 
Köp av smuggelcigaretter  
Beräkningen av antalet i Sverige köpta smuggelcigaretter är uppdelad i två delar. Den 
första delen, den självrapporterade, bygger på uppgifter från respondenterna om köp 
av cigaretter som de tror eller vet har smugglats in i landet. Den andra delen bygger på 
uppgifter om köp av cigaretter till ett lägre pris än vad beskattade cigaretter i den re-
guljära handeln kostar.  
 
Under år 2004 så uppgick den självrapporterade delen till 177 miljoner cigaretter.  
Motsvarande siffra för 2003 var 170 miljoner. Den del som utgår ifrån inköpspriset 
uppgick under år 2004 till 200 miljoner cigaretter. Motsvarande siffra för 2003 var 310 
miljoner. Det totala antalet smuggelcigaretter beräknat på detta sätt uppgick således till 
377 miljoner år 2004 och till 480 miljoner året före. Detta innebär att konsumtionen av 
smugglade cigaretter minskade med 21 procent under 2004 i jämförelse med året före.  
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Summering 
Summan av antalet resandeinförda och till Sverige smugglade cigaretter uppgick under 
år 2004 till 860 miljoner. Denna summa motsvarade 11 procent av de i Sverige sålda 
och beskattade cigaretterna under det året. Under år 2003 uppgick denna summa till 
896 miljoner cigaretter, vilket innebär att det skett en minskning med 4 procent.  
Summan av de i Sverige sålda och beskattade cigaretterna, de resandeinförda cigaret-
terna samt antalet köpta smuggelcigaretter uppgick under 2004 till 7 760 miljoner, 
vilket är en minskning i jämförelse med 2003 då motsvarande siffra var 8 120 miljo-
ner. Minskningen var 4 procent. 
 
Sammanfattningsvis så har det således skett en ökning av resandeinförda cigaretter 
med 16 procent, medan köpen av smuggelcigaretter har minskat med 21 procent. Slut-
ligen har den totala cigarettkonsumtionen i Sverige minskat med 4 procent mellan 
2003 och 2004. 
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Inledning  
Efter det att Socialstyrelsen genomfört en utredning 1973 så drogs slutsatsen att man 
av folkhälsoskäl borde vidta åtgärder för att bekämpa rökningen. En rad olika insatser 
har sedan dess genomförts för att minska tobakskonsumtionen. Bland dessa insatser 
kan nämnas att skatten på tobak har höjts samt att en åldersgräns för att få inhandla 
tobak har införts (Socialstyrelsen, 1974). Den 1 januari 1997 infördes en lag på att en 
person måste ha fyllt 18 år för att kunna inhandla cigaretter. Den lag som trädde i kraft 
1977 innehöll bestämmelser om att obligatoriska varningstexter samt innehålls-
deklarationer skulle finnas på tobaksförpackningar. Den 1 oktober 2003 infördes en 
bestämmelse om att dessa texter skulle tryckas extra tydligt i svart och vitt. Det kan 
komma att tas ytterligare ett steg i samma riktning sedan EU den 26 maj 2005 godkänt 
ett antal varningsbilder avsedda för cigarettpaket. Det är dock i dagsläget oklart huru-
vida dessa varningsbilder kommer att införas på cigarettpaket i Sverige. Den 1 juni 
2005 infördes rökförbud på alla serveringsställen med undantag för uteserveringar 
(Tobaksfakta, 2005).
 
Konsumtion 
Sett till den statistik som finns över den i Sverige beskattade cigarettförsäljningen och 
över antalet dagligrökare i landet verkar det som att dessa åtgärder kan ha haft effekter 
på cigarettkonsumtionen i samhället. 
 
Under 1900-talets början var snus och piptobak de vanligaste tobaksprodukterna. Ända 
fram till andra världskrigets slut låg cigarettförsäljningen i Sverige under 500 cigaret-
ter per invånare (15 år och äldre) och år. Därefter ökade försäljningen kraftigt för att 
kulminera år 1976 då den låg på drygt 1800 cigaretter per invånare och år. I Tabell 1 
redovisas den i Sverige registrerade och beskattade cigarettförsäljningen respektive 
antalet dagligrökare i landet. Under 1980-talets början inleddes en minskning vad 
gäller cigarettförsäljning. Den kraftigaste minskningen skedde 1997 för att sedan öka 
från 800 cigaretter 1998 till närmare 1000 några år senare.  
 
Vad gäller antalet dagligrökare så skedde även här en minskning under 1980-talet fram 
till 1990-talets början för att sedan under några år ligga på en konstant nivå. Under år 
1997 skedde ytterligare en minskning. År 2003 uppgav 17,5 procent av den vuxna be-
folkningen (18-64 år) att de rökte dagligen. Andelen män som uppgav att de var dag-
ligrökare år 2003 var 17 procent och vad gäller kvinnorna så var andelen 18 procent. 
Vid en jämförelse med året före så hade andelen kvinnor som dagligen rökte ökat med 
en procentenhet, medan männen däremot hade minskat med en procentenhet.  
De främsta förklaringarna till detta är att rökningen har minskat men också att smugg-
lingen och privatinförseln har ökat. Med anledning av detta så bör försäljningsnivåerna 
tolkas med viss försiktighet (CAN, 2004). 
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Tabell 1. Den årliga försäljningen av cigaretter i antal per invånare 15 år och äldre, 
1970-2003 och antalet dagligrökare i befolkningen (18-64 år), 1980-2003. 
 
År 

Cigarett-
försäljning 
per inv. 15+ 

Andelen 
dagligrökare 

1970 1 610 .. 
1971 1 550 .. 
1972 1 750 .. 
1973 1 440 .. 
1974 1 710 .. 
1975 1 800 .. 
1976 1 840 .. 
1977 1 730 .. 
1978 1 780 .. 
1979 1 800 .. 
1980 1 780 32,5 % 
1981 1 710 30,5 % 
1982 1 790 31,0 % 
1983 1 700 29,0 % 
1984 1 690 30,5 % 
1985 1 630 28,5 % 
1986 1 630 28,0 % 
1987 1 610 27,5 % 
1988 1 620 27,0 % 
1989 1 570 26,0 % 
1990 1 510 26,0 % 
1991 1 490 25,0 % 
1992 1 550 26,0 % 
1993 1 230 23,0 % 
1994 1 220 23,0 % 
1995 1 130 23,0 % 
1996 1 150 22,0 % 
1997    830 19,5 % 
1998    800 19,0 % 
1999    960 19,0 % 
2000    980 19,0 % 
2001 1 000 19,0 % 
2002 1 030 17,5 % 
2003    980 17,5 % 
Källa: CAN, 2004, .. = uppgift saknas 
 
 
Utvecklingen av försäljningen och konsumtionen följer varandra relativt väl fram till 
1990-talets början för att därefter i viss mån utvecklas i olika riktningar. Minskningen 
fram till 1998 är större när det gäller försäljningen än när det gäller andelen daglig-
rökare. Mellan 1996 och 1997 minskade både försäljningen av cigaretter och andelen 
dagligrökare kraftigt. 
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Ett vanligt sätt att hålla nere eller minska konsumtionen är att genomföra skatte-
höjningar. Mellan åren 1996 och 1999 höjdes skatten på cigaretter vid flera tillfällen, 
vilket kan vara en förklaring till den kraftiga nedgången i försäljningen under denna 
period. Det finns dock studier som pekar på att detta gap mellan antalet sålda cigaretter 
och andelen dagligrökare under denna period skulle kunna förklaras med en ökning av 
antalet smuggelcigaretter på den svenska marknaden (Persson, 1999). 
 
Under 1999 ökade åter försäljningen, men denna ökning åtföljdes inte av någon upp-
gång i andelen dagligrökare. Orsaken till detta är sannolikt att det skett en förändring 
när det gäller omfattningen av den oregistrerade cigarettkonsumtionen. En viktig hän-
delse under denna period var att taxfreeförsäljningen avskaffades inom EU den 1 juli 
1999. Detta bidrog med största säkerhet till att det då skedde en ökning av cigarett-
försäljningen i Sverige. 
 
Sett till andelen dagligrökare så har bruket av cigaretter legat på en i stort sett oföränd-
rad nivå sedan 1998 trots att cigarettförsäljningen ökade med 29 procent under perio-
den 1998 till 2002. Detta kan med största säkerhet förklaras av att omfattningen av den 
oregistrerade cigarettförsäljningen sjönk under denna period. Det saknas dock beräk-
ningar av den oregistrerade cigarettförbrukningen under denna tid. 
 
Smuggling  
Cigarettsmugglingen är en ständigt aktuell fråga. Under år 2003 uppvisade Tullverket 
de högsta nivåerna någonsin vad gäller beslagen av cigaretter, varav ett beslag var på 
27 miljoner cigaretter. Beslagen verkar öka både till antal och till omfattning (Tullver-
ket.se). 
 
 
Tabell 2. Antal av tullen beslagtagna cigaretter. 
 
År Antal beslagtagna cigaretter 
1997 41 196 926 
1998 45 576 010 
1999 32 620 480 
2000 44 676 226 
2001 47 642 740 
2002 26 906 914 
2003 74 139 532 
2004 23 156 156 
Källa: Tullverket 
 
 
När det gäller smugglingen av cigaretter går den att dela in i två olika huvudkategorier. 
En kategori är smuggling såsom yrkesrelaterad bisyssla och en annan är mer profes-
sionell och organiserad smuggling. Till den första kategorin kan man till exempel hän-
föra yrkeschaufförer som köper cigaretter under sina utlandsresor och för in dem i 
Sverige för att sedan sälja dem vidare. Detta ger en extra inkomst utöver den som job-
bet ger. Denna grupp är av mindre betydelse. Den andra kategorin, de professionella 
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eller organiserade smugglarna är de som är av störst intresse. Här är det själva smugg-
lingen som är huvudverksamheten. Denna verksamhet är av stor omfattning och den 
har vuxit snabbt under senare år.  
Det är svårt att säga hur pass väl tullens beslag mäter den verkliga smugglingen. En 
tidigare studie visar på att det är cirka 10 procent av de insmugglade cigaretterna som 
beslagtas av tullen och detta har räknats ut genom den nuvarande sannolika kontroll-
nivån. Enligt denna beräkning skulle en gissning för år 2004, då drygt 23 miljoner be-
slag gjordes, kunna ligga på 230 miljoner insmugglade cigaretter. De cigaretter som 
kommer in via den organiserade smugglingen köps framförallt av dem som är stor-
konsumenter av cigaretter. Anledningen är dels att de vinner ekonomiskt på detta men 
också att dessa individer tycks vara större risktagare i olika sammanhang (Persson, 
1999). 
 
Lågpriscigaretter 
Sommaren 2003 introducerades lågpriscigaretter på den svenska marknaden. Försälj-
ningen av dessa tog sedan snabbt fart. Som en åtgärd för att stävja utvecklingen så in-
förde riksdagen en minimiskatt. Denna minimiskatt ligger på 90 procent av skatten på 
ett paket cigaretter med ”normalt” pris. Orsaken till att denna skatt sattes till 90 pro-
cent var att det fanns farhågor om att en för hög minimiskatt skulle leda till ökad ciga-
rettsmuggling. Riksdagen har dock bestämt att minimiskatten ska avskaffas från och 
med årsskiftet 2005/2006. Det betyder att skatten blir densamma på alla paket av 
samma storlek.  
 
När det gäller lågpriscigaretterna så säljs de inte alltid i paket om 20 cigaretter, därför 
görs här en jämförelse vad gäller styckepris. Priset på en normal cigarett ligger på 1,92 
kronor, med ett paketpris på 38,50. Lågpriscigaretterna har ett styckepris som varierar 
mellan 1,31 till 1,68 kronor. Omvandlat till paket om 20 cigaretter innebär detta att 
priset på lågpriscigaretter varierar mellan 26,20 och 33,60 kronor. Dessa lågpris-
cigaretter står för drygt var femte cigarett som säljs i Sverige (Handelns organisa-
tioner, 2005). 
 
Rapportens syfte 
För att öka kunskapen om utvecklingen av den faktiska tobakskonsumtionen så är en 
kartläggning av den oregistrerade cigarettförbrukningen nödvändig. Huvudsyftet med 
denna rapport är därför att kartlägga omfattningen av resandeinförseln av cigaretter 
samt köpen av smuggelcigaretter. Detta görs utifrån de omfattande frågeunder-
sökningar som genomförs i det så kallade Monitorprojektet där även den oregistrerade 
alkoholen kartläggs (Leifman och Gustafson, 2003). Genom att addera denna mängd 
cigaretter till den i Sverige beskattade försäljningen går det att få en bättre uppfattning 
om storleken på den faktiska cigarettförbrukningen i Sverige. 
 
Rapportens disposition 
Eftersom både resandeinförseln och smugglingen av tobak domineras av cigaretter 
koncentreras analyserna i föreliggande rapport på resandeinförsel och smuggling av 
cigaretter. Vad gäller analyserna så görs dessutom en åtskillnad mellan resandeinförda 
cigaretter och köp av lågpriscigaretter. Hur dessa båda kategorier definieras beskrivs 
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längre fram i rapporten. Därefter sker beräkningar av antalet resandeinförda och 
smugglade cigaretter i landet. Dessa adderas sedan till antalet legalt sålda cigaretter för 
att man på detta sätt ska få en bild av den faktiska utvecklingen av cigarettförsälj-
ningen i Sverige under 2003 och 2004. Avslutningsvis redovisas antalet resande-
införda cigaretter samt köpen av smugglade cigaretter i Götaland, Svealand och Norr-
land tagna var för sig.  
 
 
Metod och tillvägagångssätt 
Vad gäller analyserna i denna undersökning så baseras de på uppgifter från de fråge-
undersökningar som sker månadsvis och som är riktade till dem i Sveriges befolkning 
som är i åldrarna 16-80 år. Dessa sker inom ramen för Monitorprojektet, som bedrivs 
på Sorad. Frågeundersökningarna sker i form av telefonintervjuer och görs av TEMO 
på uppdrag av Sorad. Frågor om konsumtion och införsel av tobaksprodukter samt 
inköp av lågpris- och smuggelcigaretter infördes i undersökningarna från och med 
januari 2003. Antalet intervjuer varje kalendermånad är 1 500, vilket sammanlagt blir 
18 000 under ett kalenderår. Analyserna i denna rapport avser perioden januari till och 
med december år 2003 och 2004. I denna form av frågeundersökningar brukar 
bortfallet vara ungefär 35-40 procent.   
 
För att kringgå eventuella skevheter i urvalet så bygger samtliga analyser på värden 
viktade för kön, ålder, hushållsstorlek samt region. Antalet cigaretter som förts in vid 
den senaste resan multipliceras med det antal resor respondenten har gjort under den 
senaste 30 dagarsperioden. De som reser ofta har en tendens att bli överrepresenterade 
i bortfallet. Därför har det skett en uppräkning med 25 procent. Detta är samma upp-
räkning som används vid beräkningen av resandeinförd alkohol (Leifman och Gustafs-
son, 2003, Kühlhorn et al., 2000) En gräns för införsel sattes till 800 cigaretter, vilket 
är den tillåtna införselkvoten per resa. En övre gräns är satt till totalt 3600 cigaretter 
per månad. Denna gräns används för de respondenter som rest ofta under den senaste 
30 dagarsperioden. Dessa gränser har införts för att minimera risken för att delar av 
resandeinförseln även ska klassificeras som smuggling. 
 
Analyserna av antalet resandeinförda cigaretter bygger på de respondenter som svarat 
ja på frågan om de rest in till Sverige under de senaste 30 dagarna. Genom att fråga om 
den senaste resan under de 30 senaste dagarna minskar risken för att respondenten ska 
glömma bort mängden införda produkter. Sedan har de fått en följdfråga om hur 
många gånger de rest och om de fört med sig några tobaksprodukter vid den senaste 
inresan, med separata frågor för cigaretter, cigariller, piptobak samt rulltobak. Hade 
resenären tagit med sig tobaksprodukter tillsammans med andra, ställdes frågor om hur 
många personer det var och hur mycket de tog med sig tillsammans. Denna mängd 
dividerades därefter med antalet personer. De personer som rest ensamma, eller som 
inte kunde avgöra hur mycket tobaksprodukter de tagit med sig tillsammans med 
andra, fick frågan hur mycket de själva tagit med sig. 
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När det gäller analyserna som syftar till att beräkna omfattningen av antalet insmugg-
lade cigaretter till Sverige bygger de på två delar. Den första delen, den självrapporte-
rade, bygger på frågor till respondenterna om de någon gång under de senaste 30 
dagarna köpt cigaretter som kostat mindre än 35 kronor för ett paket om 20 cigaretter. 
Samtliga som svarat ”ja” har fått följdfrågan om de under de senaste 30 dagarna köpt 
cigaretter som troligen smugglats in i landet. Om så varit fallet har ytterligare frågor 
ställts om antalet gånger man köpt smugglade cigaretter under perioden och hur många 
smuggelcigaretter man köpt den senaste gången. För att beräkna antalet köpta smug-
gelcigaretter för dessa personer har antalet cigaretter som köpts den senaste gången 
multiplicerats med antalet gånger man köpt sådana cigaretter.  
 
Den andra delen beräknas här utifrån uppgifter om det angivna inköpspriset för låg-
priscigaretter. Denna del bygger på svar från de respondenter som uppgivit att de köpt 
lågpriscigaretter till priset 25 kronor eller mindre för ett paket om 20 cigaretter. På 
samma sätt som beskrivits ovan har antalet cigaretter som köpts till det priset den 
senaste gången multiplicerats med antalet gånger man köpt cigaretter på detta vis. 
Dessa två delar kallas i rapporten för självrapporterad smuggling respektive beräknad 
smuggling utifrån inköpspris. 
 
Att gränsen sattes till 25 kronor beror på att de cigaretter som finns i handeln har priser 
som ligger över 25 kronor. Det lägsta priset för lågpriscigaretter i handeln är ett 
styckepris på 1,31 kronor (lågpriscigaretter säljs inte alltid i paket om 20 stycken, 
därmed styckepris), vilket när det omvandlas till ett paket om 20 cigaretter ger ett pris 
på 26,20 kronor (Handelns organisationer, 2005).  
 
Definitioner av resandeinförsel respektive smuggling 
Det kan vara svårt att skilja på vad som är resandeinförsel och vad som är smuggling. 
Vad som utgör skillnaden är huruvida de införda tobaksprodukterna säljs vidare på en 
illegal marknad eller om det är för personligt bruk, det vill säga om det sker i ett kom-
mersiellt syfte eller inte.  
 
När det gäller hur mycket det är tillåtet att föra in för personligt bruk så finns införsel-
kvoter (se Tabell 3 nedan). Vad gäller ”personligt bruk” så avses ”för eget eller famil-
jens bruk eller som en gåva till närstående för dennes eller dennes familjs personliga 
bruk”. 
 
Införselkvoterna höjdes 1/1 2004 då Sverige införde samma införselkvoter som vid 
resor mellan andra EU-länder, vilket innebär att det är fri införsel för personligt bruk. 
Men om det sker i ett kommersiellt syfte så skall det betalas punktskatt i Sverige (se 
nedan). När det gäller bedömningen om huruvida det handlar om kommersiell eller 
privat införsel får medlemsländerna använda sig av så kallade indikativa nivåer.  
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Tabell 3. Införselkvoter för tobaksprodukter vid resor mellan länder i EU samt vid resor från 
tredjeland. 
 
Införselkvoter Cigaretter/st. Cigariller/st. Cigarrer/st. Röktobak/gr
För resande mellan 
länder i EU 

800 400 200 1000 

     
För resande vid resor 
från icke EU-land, samt 
Åland, Kanarieöarna och 
liknande områden 

 
200 

 
100 

 
50 

 
250 

Källa: Tullverket 
 
För att införsel skall definieras som smuggling så måste det handla om kommersiell 
införsel, det vill säga för försäljning i Sverige, samtidigt som rätt till sådan införsel 
saknas (brott mot lagen om straff för varusmuggling, lag 1960:418).  
 
När det gäller vad som kan definieras som resandeinförsel respektive kommersiell 
införsel (smuggling) så är detta något som måste avgöras från fall till fall. De 
införselkvoter som finns kan användas som tumregel, se Tabell 3 ovan (Persson, 
1999). 
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Resultat 
 
Resandeinförsel 
Under år 2004 var det 18 procent av det totala antalet respondenter som uppgav att de 
varit utomlands minst en gång under de senaste 30 dagarna. Av dessa var det 20 pro-
cent som varit utomlands vid två eller fler tillfällen.  
 
När det gäller resandeinförseln av cigaretter var det männen som var i knapp majoritet 
(51 procent), vilket är samma andel som föregående år. Medelåldern låg på ca 46 år. 
Även när det gäller införseln av alkohol är männen i majoritet (58 procent). Medelål-
dern bland dessa var 48 år, vilket alltså är något högre än bland dem som fört in ciga-
retter. 
 
Av de individer som uppgett att de rest utomlands under de senaste 30 dagarna uppgav 
13 procent att de hade fört in någon tobaksprodukt vid den senaste resan. Under 
samma tid var den andel som fört in alkohol 63 procent, se Tabell 4. De som fört in 
någon slags tobaksprodukt utgjorde 6 procent av det totala antalet respondenter. 
Motsvarande andel för alkoholinförseln var 30 procent. Av alla som rest tillbaka till 
Sverige från utlandet hade 11 procent fört in både alkohol och tobak. 
 
 
 
Tabell 4. Andel av samtliga resenärer som uppgett att de fört in tobaksprodukter respektive 
alkohol i landet vid senaste utlandsresan, under de senaste 30 dagarna, år 2003 och 2004. 
 
 2003 2004 
Tobak 14 % 13 % 
Alkohol 63 % 63 % 

 
 
I Tabell 5 redovisas den andel tobaksimportörer som fört in olika typer av tobak under 
2004. Cigaretter var den dominerande typen av tobak som förts in i landet i samband 
med resor. Av samtliga tobaksimportörer tog 94 procent med sig cigaretter. Därför 
kommer redovisningen framöver enbart att handla om cigaretter. 
 
 
Tabell 5. Andelen tobaksimportörer som fört in olika typer av tobak under 2004. 
 
Tobaksprodukt Andel 
Cigaretter 94 % 
Cigariller 2 % 
Cigarrer 13 % 
Rulltobak 9 % 
Piptobak 5 % 
Vet ej/ej svar 14 % 
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Beräkning av antalet resandeinförda cigaretter 
Genom en beräkning av resandeinförseln av cigaretter på det sätt som beskrivs i 
metodavsnittet ovan erhölls en skattning av antalet cigaretter för 2004 till 483 miljoner 
och till 416 miljoner året före. Det är en ökning med 16 procent. 
 
Köp av smuggelcigaretter 
Det var endast 0,9 procent av samtliga respondenter som uppgav att de hade köpt ciga-
retter i Sverige under de senaste 30 dagarna som de trodde eller visste var smuggel-
cigaretter under 2004 (den så kallade självrapporterade delen vad gäller smuggel-
cigaretter). När det gäller definitionen av lågpriscigaretter i denna undersökning avses 
cigaretter som kostat mindre än 35 kronor för ett paket om 20 cigaretter. Detta inklu-
derar en del personer som köpt cigaretter till ett så lågt pris att det med stor sannolikhet 
rör sig om smuggelcigaretter. Den andel som uppgav att de hade köpt resandeinförda 
cigaretter i Sverige uppgick till 0,6 procent. Detta ska dock inte förväxlas med dem 
som uppgav att de fört in cigaretter i Sverige eller köpt smuggelcigaretter. 
 
Beräkning av det totala antalet smuggelcigaretter  
Som tidigare nämnts beräknas den självrapporterade delen av antalet köpta smuggel-
cigaretter genom att man multiplicerar antalet smuggelcigaretter per respondent för 
årets alla tolv månader med befolkningen i åldrarna 16-80 år. Dessa beräkningar visar 
att antalet anskaffade smuggelcigaretter (den självrapporterade delen av smuggel-
cigaretterna) uppgick till cirka 177 miljoner under 2004. Motsvarande antal år 2003 
var 170 miljoner. 
 
När smuggelcigaretternas antal beräknades utifrån inköpspris uppgick de till totalt 200 
miljoner under 2004. Dessa beräkningar bygger på uppgifter från de respondenter som 
uppgett att de betalat 25 kronor eller mindre för ett paket om 20 cigaretter. Cigaretter 
till det priset antas här vara smuggelcigaretter. Under 2003 uppgick motsvarande antal 
till 310 miljoner cigaretter. 
 
Vid en summering av de två kategorierna visar det sig att det totala antalet smuggel-
cigaretter uppgick till 377 miljoner år 2004. År 2003 beräknades antalet smuggel-
cigaretter till 480 miljoner. Detta innebär att det skett en minskning med 21 procent 
mellan de två åren. Trots denna minskning motsvarar antalet smuggelcigaretter 6 pro-
cent av de beskattade cigaretterna båda åren. Detta kan förklaras med att även antalet i 
Sverige sålda och beskattade cigaretter minskade mellan år 2003 och 2004. 
Det är viktigt att tänka på att detta skall betraktas som minimisiffror. I denna rapport 
har gränsen mellan ”vanliga” lågpriscigaretter och smuggelcigaretter satts till 25 kro-
nor. Bland dem som uppgav att de köpt smuggelcigaretter var det dock ett mindre 
antal personer (ca 10 %) som hade betalat mer än 25 kronor för ett paket cigaretter.  
 
Den totala cigarettkonsumtionen under 2003 och 2004 
Vad gäller antalet sålda och beskattade cigaretter i Sverige så uppgick detta under 
2004 till 6 900 miljoner, vilket är en minskning från året före med 324 miljoner ciga-
retter (Nordisk tobaksstatistik VECA, 2005). Efter år 1993 minskade försäljningen för 
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att år 1998 falla till den absolut lägsta nivån under perioden, se Tabell 6. Därefter bör-
jade försäljningskurvan att peka uppåt igen, för att under år 2004 minska något. 
 
 
Tabell 6. Antal i Sverige sålda och beskattade cigaretter 1992-2004. 
År Antal sålda cigaretter 

(miljoner) 
1992 10 966 
1993   8 723 
1994   8 710 
1995   8 123 
1996   8 278 
1997   5 999  
1998   5 738 
1999   6 891 
2000   7 067 
2001   7 290 
2002   7 478 
2003   7 224 
2004   6 900 
Källa: VECA 
 
 
I Tabell 7 nedan redovisas det totala antalet cigaretter som konsumerades under åren 
2003 och 2004 uppdelat på de olika undergrupperna enligt de beräkningar som har 
redovisats ovan. Dessa undergrupper är således de i Sverige sålda och beskattade ciga-
retterna, de resandeinförda samt de köpta smuggelcigaretterna. Under år 2004 såldes 
6 900 miljoner beskattade cigaretter i Sverige i jämförelse med 2003 då antalet var 
7 224 miljoner. Det är en minskning med 4 procent.  
 
 
Tabell 7. Den totala cigarettkonsumtionen i Sverige efter anskaffningssätt åren 2003 och 
2004.  
 Antal cigaretter 

(miljoner) 
Förändring 
i procent 

Andel av det totala antalet  
Konsumerade cigaretter 

 2003 2004 2003-04 2003 2004 
Legalt försålda 
cigaretter 

 
7224 

 
6900 

 
4 % 
 

 
89 % 

 
89 % 

Resandeinförda 
cigaretter 

 
416 

 
483 

 
16 % 

 
5 % 

 
6 % 

Smuggelcigaretter 480 377 21 % 6 % 5 % 
  
Självrapporterade 

 
170 

 
177 4 %

 
2 % 

 
 2 %

 
Utifrån inköpspris 

 
310 

 
200 35 %

 
4 % 

 
 3 %

 
Totalt 

 
8120 

 
7760 

 
4 % 

 
100 % 

 
100 % 
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Antalet resandeinförda cigaretter år 2004 beräknades i den här rapporten till 483 mil-
joner vilket motsvarar ca 6 procent av det totala antalet konsumerade cigaretter. Mot-
svarande siffror för 2003 var 416 miljoner respektive 5 procent. Detta innebär att det 
skett en ökning av antalet resandeinförda cigaretter med 16 procent. 
Beräkningen av antalet smuggelcigaretter är uppdelad i två delar. Den första delen, den 
självrapporterade, var 177 miljoner under år 2004. Motsvarande siffra för 2003 var 
170 miljoner. Den del som utgick ifrån inköpspris var 200 miljoner cigaretter år 2004. 
Motsvarande siffra för 2003 var 310 miljoner. 
 
Det totala antalet smuggelcigaretter uppgick således år 2004 till 377 miljoner och året 
före till 480 miljoner. År 2004 utgjorde smuggelcigaretterna 5 procent av det totala 
antalet konsumerade cigaretter. Motsvarande siffra för 2003 var 6 procent. Totalt sett 
innebär detta att antalet köpta smuggelcigaretter minskade med 21 procent under 2004 
i jämförelse med året före. 
 
Summan av antalet resandeinförda cigaretter och smuggelcigaretter uppgick under år 
2004 till 860 miljoner och år 2003 till 896 miljoner. Detta innebär att år 2004 utgjorde 
de 11 procent av det totala antalet konsumerade cigaretter och året dessförinnan var 
denna siffra 12 procent. Det är en minskning med 4 procent. 
Vid en summering av samtliga undergrupper kommer den totala cigarettkonsumtionen 
i Sverige år 2004 upp till 7 760 miljoner cigaretter. Detta är en minskning med 4 pro-
cent i jämförelse med 2003, då motsvarande siffra var 8 120 miljoner.  
Sammanfattningsvis så har det skett en ökning av resandeinförda cigaretter medan köp 
av smuggelcigaretter har minskat. Slutligen har den totala cigarettkonsumtionen i Sve-
rige minskat under 2004 i jämförelse med 2003. 
 
Regionala skillnader vad gäller resandeinförseln av cigaretter samt köpen av 
smuggelcigaretter 
För att studera eventuella regionala skillnader i resandeinförseln och köpen av 
smugglade cigaretter under 2004 har separata analyser genomförts för Götaland, 
Svealand och Norrland. Följande län tillhör respektive region:  
 
Götaland består av Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland, Västra Götaland, Gotland, 
Östergötland, Jönköping och Kalmar. 
 
Svealand består av Stockholms län, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Söder-
manland och Uppsala. 
 
Norrland består av Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västernorrland och Västerbotten. 
 
Det visade sig att antalet resandeinförda cigaretter var störst i Svealand och minst i 
Götaland under 2004, Tabell 8. Antalet resandeinförda cigaretter var nästan dubbelt så 
stort i Svealand som i Götaland. När det gäller köp av smugglade cigaretter ser 
mönstret något annorlunda ut. Antalet köp av sådana cigaretter var störst i Götaland 
och minst i Norrland. Detta får till följd att det totala antalet oregistrerade cigaretter 
per respondent i de tre regionerna jämnas ut något i jämförelse med när 
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resandeinförseln och smugglingen studeras separat. Den största konsumtionen av 
oregistrerade cigaretter återfinns i Svealand där konsumtionen av denna typ av 
cigaretter låg 34 procent högre än i Götaland och i Norrland.  
 
 
 
Tabell 8. Antalet resandeinförda cigaretter samt köp av smuggelcigaretter per respondent i 
Götaland, Svealand och Norrland under 2004. 
 
Region Resandeinförda cigaretter Smuggelcigaretter Summa 

Götaland 45 53 98 

Svealand 87 44 131 

Norrland 74 24 98 
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