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Inledning  
Mycket talar för att svensken har förändrat sina vanor i hur man införskaffat alkohol under den 
senaste 10-årsperioden. Den ena stora förändringen är en följd av de förändrade införselkvoterna 
i och med Sveriges EU-medlemskap. Denna typ av inköp brukar benämnas resandeinförseln och 
skattningar tyder på att denna andel ökat från att utgöra c:a 15 % år 1996 av den totala alkoholen 
som konsumeras i landet (beräknat på befolkningen 15 år och äldre och i 100 % alkohol) till c:a 
20 % år 2006. Den andra stora förändringen är konsumtionen av smugglad alkohol. Skattat på 
samma sätt som ovan har denna andel ökat från c:a 2 % till c:a 10 % under perioden 1996 till 
2006. Dessa förändringar till trots svarar Systembolaget för den enskilt största andelen alkohol 
som konsumeras i landet, omkring 50 %, under perioden (Boman m fl. 2007).  
 
Denna rapport behandlar en typ av illegal alkohol, nämligen smugglingen och dess utveckling 
under perioden 2002 till 2006. Av uppenbara skäl är detta ett svårundersökt område. Det är 
synnerligen svårt att mäta omfattningen av företeelser som är illegala av framförallt två orsaker; 
det finns goda skäl (i detta sammanhang en ekonomisk vinst och undvikande av straff) för 
personer som är aktiva med illegal verksamhet att den även fortsättningsvis skall vara dold, för 
det andra så finns inga register som på ett tillförlitligt sätt beskriver den illegala verksamhetens 
utbredning i befolkningen. I det senare sammanhanget är Tullverkets beslagsstatistik ett exempel 
på sådan statistik. I ett av avsnitten i denna rapport diskuteras detta mer utförligt och det kan 
redan här nämnas att skattningar tyder på att Tullverkets beslag motsvarar mindre än 1 % av all 
smugglad alkohol som säljs i Sverige.  
 
I diskussionen om den illegala alkoholen är det också relevant att påpeka att vad som åsyftas, 
eller snarare, vad som är i blickfånget av illegal alkohol förändras beroende på vad som för 
tillfället anses som problematiskt. Föreliggande rapport behandlar smuggling av alkohol. Annan 
illegal hantering av alkohol, såsom hemtillverkning eller langning behandlas inte utförligt i denna 
rapport. Den huvudsakliga anledningen till varför hemtillverkning inte behandlas mer utförligt är 
att den under den aktuella perioden svarar för en mycket liten del av den totala 
alkoholkonsumtionen (se Tabell 1). Beträffande langningen är detta en illegal verksamhet som, 
av naturliga skäl, framförallt är aktuell i de yngre åldrarna och en fördjupad undersökning av just 
denna illegala verksamhet skulle kräva ett annat upplägg än vad föreliggande studie har.  
 
Ytterligare ett anskaffningssätt av alkohol är inköp via Internet. Rättsläget för denna typ av inköp 
får betraktas som oklart under stora delar av perioden 2002-2006. Emellertid svarar inköp via 
Internet för en mycket liten del av den totala alkoholkonsumtionen (se Tabell 1), varför denna typ 
av anskaffningssätt inte kommer att behandlas utförligt i denna rapport. 
 
Sammanfattningsvis syftar denna rapport till att beskriva den smugglade alkoholen; dess 
omfattning i befolkningen och olika delar av befolkningen samt förändringar under perioden 
2002-2006. Rapporten beskriver i en första del den illegala alkoholens omfattning jämfört med 
totalkonsumtionen. I avsnitt två redovisas smugglingens utbredning vad avser andelen som köper 
smugglad alkohol samt mängd som smugglas. Därefter följer en jämförelse mellan konsumtion 
av smugglad alkohol och att köpa smugglad alkohol. I avsnitt fyra görs en jämförelse mellan 
Monitorstudiens skattningar av den smugglade alkoholen och andra indikatorer på smugglad 
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alkohol. I avsnittet som följer därpå görs en fördjupad analys av vilka som konsumerat smugglad 
alkohol under perioden år 2005 respektive 2006. Rapporten avslutas med en beskrivning av var 
och av vem som man handlat smugglad alkohol.  
 
 
Material och metod 
Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet 
har av regeringen fått i uppdrag att följa utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen i 
Sverige. Kartläggningen påbörjades i juni 2000.  
 
Inom ramen för det s.k. Monitorprojektet genomförs månadsvisa frågeundersökningar, intervjuer, 
riktade till den vuxna delen av Sveriges befolkning (16-80 år). Syftet med underökningen är att få 
en så heltäckande bild som möjligt av utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen i 
samhället. Den totala alkoholkonsumtionen brukar delas in i den ”registrerade” och 
”oregistrerade”. Med den registrerade menas försäljning på Systembolaget, på restauranger och i 
livsmedelsbutiker (folköl) och med den oregistrerade menas den icke statistikförda 
konsumtionen, det vill säga resandeinförsel, smuggling, hemtillverkning och Internethandel av 
alkohol. 
 
Intervjuundersökningarna genomförs vid varje månadsskifte och avser ett slumpmässigt urval om 
sammanlagt 1500 personer. Respondenterna i dessa undersökningar får besvara frågor om 
resandeinförsel, köp av smugglad alkohol, hemtillverkning av sprit och vin samt, sedan 2004, 
även frågor om import av alkohol via Internet. På detta sätt beräknas estimat över den 
oregistrerade konsumtionen som tillsammans med data över försäljningen från Systembolaget, 
restauranger och livsmedelsbutiker ger skattningar av den totala alkoholkonsumtionen i landet. 
(För en utförligare beskrivning av Monitorprojektets mätmetoder och andra metodologiska 
aspekter se exempelvis Bilaga 1-3 i SoRAD, forskningsrapport 39, 2006.)  
 
I föreliggande rapport definieras smugglad alkohol som alkohol som förs in till Sverige från 
utlandet och säljs vidare i kommersiellt syfte. I analyserna kommer utvecklingen främst att 
beskrivas utifrån hur stor andel som köper smugglad alkohol och hur mycket de köper. Skälen till 
att fråga om i första hand köp snarare än konsumtion eller om respondenten själv har sålt 
smugglad alkohol är att det inte alltid är enkelt att avgöra om den alkohol man druckit, 
exempelvis på fest, är smugglad alkohol eller inte. Däremot torde man, då man själv handlar 
alkohol, vara mer medveten om det är fråga om smugglad alkohol eller inte. Vidare kan det vara 
utländska personer som åker in i Sverige och säljer alkohol. Dessa personer som bor i andra 
länder kommer inte med i den här typen av frågeundersökningar varför mängderna kan 
underskattas om frågorna skulle avse försäljning av smugglad alkohol. Ytterligare ett skäl till att 
fråga om köp istället för försäljning är att det möjligen är mindre känsligt än att fråga om 
vederbörande själv sålt smugglad alkohol.  
 
I studier av resandeinförseln har man funnit att denna är kraftigt underrapporterad. Sannolikt 
beroende på vad man brukar kalla social önskvärdhet (Nordlund m fl., 1994; Rossow, 2000). 
Förmodligen är underrapporteringen än högre då det gäller smuggling än resandeinförsel. Man 
har också funnit att bortfallet bland problemkonsumenter är större än vad det är bland de övriga 
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konsumenterna i frågeundersökningar (Kuhlhorn, m. fl., 1999) och av den anledningen kan 
konsumtionen av smugglad alkohol underskattas. För att i den mån det går korrigera för det så 
räknas den ursprungliga spritsmugglingen upp med 11 procent, ölsmugglingen med 14 procent 
och smugglingen av vin räknas upp med tre procent. (För ytterligare information om detta 
förfarande: dvs. vilka beräkningar och antaganden som ligger till grund för dessa uppräkningar, 
se Leifman & Gustafsson, 2003).  
 
Frågorna om köp av smugglad alkohol är avgränsade i tid till att gälla för de 30 senaste dagarna 
och ställs separat för alkoholsorterna sprit, öl eller vin. Då det gäller mängd har ett maxvärde 
satts till 27 liter 100 % alkohol per månad och person, beräknat som summan av sprit, öl och vin. 
Öl har, i sig, ett maxvärde om 400 liter per månad och person. Skälen till dessa tak är för att, i 
viss mån, reservera sig mot extremvärden. Teoretisk görs också antagandet om att de 
överskjutande mängderna fångas in bland andra respondenter; dvs. i form av köp av smugglad 
alkohol. Dessa tak har således betydelse på ett individplan men ej på den totala mängden inköpt 
smuggelalkohol.  
 
 
Den smugglade alkoholen och totalkonsumtionen 
Den totala alkoholkonsumtionen sjönk för andra året i rad och även den oregistrerade 
konsumtionen minskar, i både absoluta och relativa tal, till fördel för alkohol som köps på 
Systembolaget, restauranger och i livsmedelsbutiker. Men det är fortfarande så att den 
oregistrerade konsumtionen utgör ca en tredjedel av all konsumerad alkohol. I Tabell 1 redovisas 
dessa olika delmängder och förändringen mellan 2005 och 2006. Den största posten inom den 
oregistrerade konsumtionen är resandeinförsel men när det gäller den illegala alkoholen, svarar 
smugglingen för den största andelen. Även för denna delmängd har det dock skett en liten 
minskning under de senaste två åren – från 1 till 0,9 liter ren alkohol. Fortfarande är det alltså så 
att den smugglade alkoholen utgör cirka en tiondedel av den totala konsumtionen, vilket 
motsvarar lika mycket som all alkohol som konsumeras på restauranger.  
 
Hemtillverkad alkohol utgör en relativ liten del av den totala konsumtionen och även i detta fall 
kan en minskning observeras, från 3 till 2 %. Konsumtion av alkohol som skaffats via Internet är 
mycket låg, c:a 0,04 liter under 2005 och 2006. Medan konsumtionen av hemtillverkad alkohol 
successivt sjunkit har smuggelalkoholen ökat fram till år 2005 och den nämnda minskningen år 
2006 innebär alltså ett trendbrott (Boman, m. fl., 2007). Emellertid bör förändringar mellan 
enskilda år läsas med viss reservation, snarare är det de mer övergripande mönstren över en 
längre tid som presenteras i denna rapport, som är mer betydelsefulla.  

 5



 
Tabell 1. Den totala alkoholkonsumtionen under år 2005 och 2006 i ren (100 %) alkohol efter 
anskaffningssätt. 

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

Förändring 
2005-2006 

Andel av den totala 
konsumtionen 

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

Källor: SoRAD, Systembolaget, Statens folkhälsoinstitut.  
Ur SoRAD forskningsrapport nr 48 2007. 
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Utvecklingen av smugglad alkohol under åren 2002 - 2006 
Det följande avsnittet behandlar konsumtion av smuggelalkohol, både vad gäller förändringar 
över tid och genom jämförelser mellan olika delar av befolkningen. Analyserna består dels av en 
beskrivning av utvecklingen mellan 2002 och 2006 av andelen smuggelköpare, dels av en 
beskrivning av utvecklingen av den genomsnittliga köpmängden av smuggelalkohol per person 
och år. Utvecklingen studeras separat för kvinnor och män, olika ålderskategorier och i tre olika 
regioner. 
 
De flesta analyserna baserar sig på månatliga uppgifter om händelser som refererar till de senaste 
30 dagarna, dvs. frågor som utgör huvuddelen i Monitorprojektet.  
 
Resultaten som redovisas i form av diagram återfinns i tabellform i Tabellbilagan, med 
tillhörande signifikanstester (variansanalys för medelvärden och chi2 test för procentandelar). I 
texten används uttrycken statistsikt signifikant eller statistiskt säkerställd, med detta avses en 
signifikans på 5 %- nivå.  
 
 

Utvecklingen av andelen köpare 
I detta avsnitt redovisas skattningar av andelen som uppger att de köpt smugglad alkohol under 
de senaste 30 dagarna under perioden 2002 - 2006. De redovisade skattningarna är fördelade på 
alkoholsorterna: sprit, vin och öl. Med totalt menas att respondenten uppgett köp av åtminstone 
en av de olika alkoholsorterna.  
 

Andelen köpare fördelad på olika alkoholsorter  
Det kan konstateras att det är en liten andel som köpt smuggelalkohol under den aktuella 
perioden, mellan knappt 3 och knappt 5 % av urvalet, se Diagram 1 (Tabell A i Tabellbilagan). 
Vad gäller totalen, dvs. de som uppgett köp av någon av de olika alkoholsorterna, ökade denna 
från c:a 2,5 % år 2002 till c:a 4,5 % år 2005. Utvecklingstrenden är densamma för samtliga olika 
alkoholdrycker. Bland de olika alkoholdryckerna är det framförallt andelen som köpt smugglad öl 
och sprit som ökat fram till år 2005, medan andelen som köpt smugglad vin är, jämförelsevis, 
stabil över hela perioden. Ökningen fram till år 2005 är statistiskt säkerställd, vad avser den totala 
andel som köpt smuggelalkohol och samtliga olika alkoholdrycker, jämfört med åren 2002 och 
2003. Nedgången mellan åren 2005 och 2006 är också den statistiskt säkerställd för samtliga 
alkoholdrycker.  
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Diagram 1. Andelen som köpt smuggelvin, -sprit eller –öl respektive något därav under de 
senaste 30 dagarna, 2002-2006.  
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Andelen köpare fördelad på kön och ålder 
Det är betydligt vanligare att män köper smuggelalkohol jämfört med kvinnor. Detta förhållande 
gäller över hela perioden och i alla åldergrupper, se Diagram 2 A och B (Tabell B i 
Tabellbilagan). Bland män varierar andelen (bland samtliga) mellan knappt 5 och drygt 7 %, och 
bland kvinnor mellan knappt 1 och knappt 2 %, under perioden. Gemensamt för män och kvinnor 
ät dock att det är i den yngsta åldergruppen som smuggelköp är vanligast.  
 
Utvecklingen har dock inte varit densamma för kvinnor som för män; andelen kvinnliga 
smuggelköpare fortsatte att öka även under 2006, medan andelen manliga smuggelköpare 
minskade år 2006. Uppdelat på olika ålderskategorier kan observeras att ökningen främst gäller 
tonårsflickor, dvs. 16-19 åringar. Förändringen mellan åren 2005 och 2006 är dock inte statistiskt 
säkerställd för denna åldersgrupp. Bland männen kan noteras att nedgången mellan 2005 och 
2006 är statistiskt säkerställd för samtliga smuggelköpare och för åldersgruppen 20-29 år (se 
Tabell B i Tabellbilaga). 
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Diagram 2. Andelen köpare av någon typ av smuggelalkohol (senaste 30 dagarna) i olika 
ålderskategorier, 2002-2006 
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Andelen köpare fördelad på olika regioner 
Utvecklingen av andelen köpare uppdelat på regionerna Svealand, Götaland och Norrland visar 
att skillnaderna mellan de olika regionerna minskat under perioden, se Diagram 3 (Tabell C i 
Tabellbilagan). Andelen smuggelköpare i Götaland är förhållandevis stabil, mellan 4 och 5 %, 
medan den ökat i både Svealand och Norrland. Ökningen fram till år 2005 från åren 2002 och 
2003 är statistiskt säkerställd för samtliga regioner, medan minskningen mellan åren 2005 och 
2006 enbart är statistiskt säkerställd i Götaland.  
 
 
Diagram 3. Andelen köpare av smuggelalkohol i tre regioner; Svealand, Götaland och Norrland, 
2002-2006 
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Utvecklingen av inköpsmängder 
 
I det följande redovisas skattningar av hur mycket smugglad alkohol som köps och skattningar av 
den totala mängden smugglad alkohol som de intervjuade inhandlat under period 2002 - 2006. I 
avsnittet redovisas de inköpta genomsnittsmängderna fördelade på; alkoholsorter, kön och region. 
Avslutningsvis presenteras ett par analyser där de som köpt smuggelalkohol utgör basen för 
analysen. I dessa redovisas dels de genomsnittliga inköpsmängderna bland dem som köpt 
smuggelalkohol under perioden, och dels redovisas den genomsnittliga inköpsmängden i fyra 
inköpskvartiler.  
 
Inköpsmängderna presenteras inte fördelade på olika åldrar. Orsaken till detta är att det blir ett 
lågt antal personer (vid nedbrytning av dels kön och dels ålder) som uppger att de köpt smugglad 
alkohol i de olika åldersgrupperna, vilket ökar slumpmässiga förändringars inverkan på 
resultaten.  
 
 

Genomsnittlig inköpsmängd fördelat på alkoholsorter 
Totalt sett visar den genomsnittliga inköpsmängden på en liknande utveckling som uppgifter om 
andelen köpsmugglare, nämligen en uppgång av den smugglade alkoholen fram till år 2005 för 
att därefter avta, se Diagram 4 (Tabell D i Tabellbilagan). Den genomsnittliga mängden ökade 
från cirka en halv liter 100 % alkohol år 2002 till lite drygt 1 liter år 2005, för att därefter minska 
under 2006. Uppdelat på olika drycker framgår att vinmängden ökade något mellan 2002 och 
2003 för att därefter ligga på en relativt stabil nivå, omkring 0,1 liter under de följande åren. 
Mängden inköpt sprit ökade främst mellan 2004 och 2005, från 0,25 liter till cirka 0,4 liter år 
2005 och 2006. Utvecklingstrenden för starköl, som är den sort som utgör störst andel av totalen, 
ligger också närmast totalmängden; en uppgång noteras för varje år fram till 2005, då 
genomsnittsmängden var 0,6 liter, följd av en minskning under 2006. Trots minskningen år 2006 
ligger mängden av den inköpta smuggelölen, liksom mängden av all smuggelalkohol, fortfarande 
signifikant högre jämfört med början av perioden, dvs. år 2002. 
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Diagram 4. Genomsnittlig mängd smugglad öl, vin och sprit år 2002-2006, redovisat som 100 % 
alkohol. Liter per person och år (Uppräknat med hänsyn till bortfall av problemkonsumenter).   
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2002 2003 2004 2005 2006

Li
te

r 1
00

0%
 a

lk
oh

ol
/p

er
so

n Totalt
Öl
Sprit
Vin

 
 

Genomsnittlig inköpsmängd fördelat på kön 
Diagram 5 visar att den genomsnittliga inköpsmängden ökat något för varje år när det gäller 
kvinnorna. Under 2002 var den genomsnittliga inköpsmängden bland kvinnorna cirka 0,1 liter 
och 0,3 liter under år 2006. Bland männen har ökningen visserligen varit brantare men under det 
senaste året följs den, till skillnad från kvinnorna, av en viss nedgång. Under 2002 var den 
genomsnittliga inköpsmängden bland männen cirka 1 liter och fram till år 2005 sker en ökning 
till 1,8 liter. Männens inköpsmängd är signifikant högre år 2005 jämfört med 2002 medan 
kvinnorna rapporterar signifikant högre mängder både 2004, 2005 och 2006 jämfört med 
periodens första två år (se även Tabell E i Tabellbilagan).  
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Diagram 5. Genomsnittlig inköpsmängd smugglad alkohol år 2002-2006, redovisat som 100 % 
alkohol i liter per person och uppdelat på kön (Uppräknat med hänsyn till bortfall av 
problemkonsumenter).  
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Genomsnittlig inköpsmängd fördelat på regioner 
Regionalt sett kan det konstateras att utvecklingen varit mest dramatisk i Svealand, där den 
största ökningen skett mellan åren 2003 och 2005, se Diagram 6 (Tabell F i Tabellbilagan). Det 
kan också konstateras att den genomsnittliga mängden i Götaland legat på en förhållandevis stabil 
och klart högst nivå under större delen av den studerade perioden. Under det senaste året, 2006, 
har dock större mängder av smuggelsprit handlats i Svealand än i Götaland. Inköpsmängden är 
under samtliga år lägst i Norrland men även här, liksom i Svealand, är kulmen år 2005. Bland 
regionerna är ökningarna mellan åren 2002 och 2003 statistiskt signifikanta jämfört med åren 
2004, 2005 och 2006. Beträffande minskningarna är dessa signifikanta i Götaland mellan åren 
2003 och 2004 och i Norrand mellan åren 2005 och 2006.  
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Diagram 6. Genomsnittlig inköpsmängd smugglad alkohol år 2002-2006, redovisat som 100 % 
alkohol i liter per person och år i Svealand, Götaland och Norrland (Uppräknat med hänsyn till 
bortfall av problemkonsumenter). 
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Totala mängden inköpt smugglad alkohol 
Hitintills har diskuterats de genomsnittliga inköpsmängderna men det är också av intresse att 
belysa den totala mängden inköpt smugglad alkohol, inte minst för att jämföra denna mängd med 
andra inköpta mängder.  
 
Den totala köpta mängden smugglad alkohol ökade fram till år 2005, från cirka 4 miljoner liter år 
2002 till drygt 7 miljoner liter år 2005. Under 2006 minskade mängden till knappt 7 miljoner 
liter. Det är med andra ord en ansenlig mängd alkohol som införskaffas på detta sätt. Som en 
jämförelse kan nämnas att Systembolagets totala försäljning år 2006 (vilket visserligen var ett 
rekordår i försäljning) uppgick till 38,7 miljoner liter alkohol 100 %. Ytterligare en jämförelse är 
att Systembolagets försäljning i Stockholms län var 9,9 miljoner liter under 2006 (se Diagram 7).  
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Diagram 7. Totalmängd smugglad alkohol redovisat i tusental liter 100 % alkohol år 2002- 2006.  
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2002 2003 2004 2005 2006

Li
te

r 1
00

%
 a

lk
oh

ol
 (t

us
en

ta
l)

 
 

Inköpsmängder bland köparna  
 
Tidigare har inköpsmängderna redovisats med avseende på det totala urvalet, nedan kommer 
analysen att göras med utgångspunkt i dem som köpt smugglad alkohol. Ett skäl att göra en sådan 
analys är att åskådliggöra förändringar inom gruppen som köpt smugglad alkohol, förändringar 
som möjligen inte åskådliggörs med hela urvalet som bas. Som redovisats tidigare varierar 
andelen som uppger att de köpt smugglad alkohol mellan ungefär 3 och 5 %. Det är med andra 
ord en liten grupp som uppger köp av smugglad alkohol, frågan som vi här ställer oss är således 
hur fördelningen ser ut inom denna grupp.  
 
I avsnittet presenteras först de genomsnittliga inköpsmängderna bland dem som köpt smugglad 
alkohol och därefter en analys av inköpsmängderna uppdelad på kvartiler.  
 
Det kan konstateras att utvecklingen, med utgångspunkt i dem som köpt smugglad alkohol, av 
naturliga skäl skiljer sig åt mot den tidigare redovisade (den med hela materialet som bas). Bland 
männen är den högsta inköpta mängden år 2003 26,3 liter, för att därefter sjunka och successivt 
öka under åren 2005 och 2006. Kvinnornas utveckling skiljer sig åt mot männens då det sker en 
markant ökning mellan åren 2003 och 2004 (tvärtemot männen), för att därefter befinna sig på en 
jämn nivå, omkring 15 liter under de påföljande åren (se Diagram 8, Tabell G i tabellbilagan). 
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Diagram 8. Genomsnittlig inköpsmängd smugglad alkohol år 2002-2006, redovisat som 100 % 
alkohol i liter per person som köpt smugglad alkohol uppdelat på kön (Uppräknat med hänsyn till 
bortfall av problemkonsumenter).  
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Inköpsmängder i olika kvartiler 
Syftet med denna analys är att undersöka skillnader i inköpsmängder bland dem som köpt 
smugglad alkohol. För detta ändamål har denna grupp delats in i fyra undergrupper (kvartiler) 
med avseende på inköpsmängd. Med medianen (det mittersta värdet) för inköpsmängden delas 
gruppen in i två grupper, därefter delas dessa, också med det mittersta värdet i respektive grupp, 
in i ytterligare två grupper. Detta ger fyra grupper; Q4 den högsta kvartilen ned till Q1 den lägsta 
kvartilen. Därefter har den genomsnittliga inköpsmängden beräknats i respektive kvartil.  
 
Av Diagram 9 framgår att det är en mycket stor skillnad i inköpsmängder mellan, framförallt den 
högsta kvartilen (Q4) och övriga under hela perioden. Detta var dock förväntat men att 
skillnaderna mellan Q4 och Q3 varierar som mest år 2003 med 55 liter och som minst med 42 
liter år 2005, får betraktas som mycket.  
 
Sett till utvecklingen över tid tycks utvecklingen för Q4 likna den för samtliga (i Diagram 8), 
dvs. en kulmen år 2003 följt av en nedgång år 2004 och därefter en svagare uppgång år 2005 och 
2006. Utvecklingen i Q3 är annorlunda; med en smärre uppgång från år 2002 till år 2005 (18 
liter) följt av en smärre nedgång. Beträffande utvecklingen i Q2 liknar denna utveckling i Q3, 
dock med mindre förändringar. I den lägsta kvartilen är variationen relativt sett mycket liten, som 
mest mellan år 2002 och 2003 omkring 1 liter, därefter är den inköpta mängden lite drygt 5 liter.  
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Sammanfattningsvis talar dessa analyser, tillsammans med tidigare presenterade resultat om 
andelen köpare, för att det är en liten andel i befolkningen som köper smugglad alkohol och bland 
dessa är det de högsta 25 %, som svarar för majoriteten (mellan 64 och 72 % under perioden) av 
den inköpta smugglade alkoholen.  
 
 
Diagram 9. Genomsnittlig inköpsmängd smugglad alkohol år 2002-2006, redovisat som 100 % 
alkohol i liter per kvartiler. (Uppräknat med hänsyn till bortfall av problemkonsumenter). 
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Att köpa respektive att dricka smuggelalkohol 
 
I det följande kommer vi att närmare studera de eventuella årliga skillnader i andelen som uppger 
att de faktiskt druckit smuggelalkohol. Dessa personer behöver inte nödvändigtvis vara samma 
som de personer som uppger att de köpt sådan alkohol, även om det är troligt. Givet de tidigare 
presenterade resultaten torde det förväntade resultatet vara att andelen som uppger att de dricker 
överstiger andelen som uppger att de köper. Detta beroende på att de uppgivna mängderna vida 
överstiger en väl tilltagen årskonsumtion.  
 
Det framgår att andelen personer som faktiskt druckit smuggelalkohol är klart högre jämfört med 
andelen köpare, även om båda indikatorerna visar på en liknande utveckling. Speciellt bland 
kvinnor är överensstämmelsen över tid mycket god, med den största ökningen mellan 2003 och 
2004. Bland männen har uppgången varit ännu mer markant under samma period. För båda 
könen gäller samtidigt att ökningen mellan dessa två år är mer markant när det gäller personer 
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som druckit smuggelalkohol. För män föreligger det en viss diskrepans mellan de två måtten för 
perioden 2004 -2005; mellan dessa två år har det skett en tydlig fortsatt uppgång i andelen 
köpare, medan andelen personer som uppger det faktiska drickandet sjönk. En nedgång kan sedan 
observeras för år 2005 - 2006, då enligt båda indikatorerna. Detta gäller dock enbart bland män; 
bland kvinnor har båda andelarna legat på en relativt stabil och högre nivå än under periodens 
första två år. 

 
Diagram 10. Jämförelsen mellan andelen köpare av smuggelalkohol och andelen personer som 
uppger att druckit sådan alkohol under de senaste 30 dagarna, 2002-2006 
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Jämförelser mellan Monitorskattningar och andra indikatorer på konsumtion 
av smuggelalkohol samt smuggling 

 
I det följande kommer vi att jämföra skattningar av olika indikatorer på konsumtion av 
smuggelalkohol och smuggling. Då illegala verksamheters utbredning och utveckling är 
svårundersökta görs i detta avsnitt ett försök att jämföra Monitorstudiens skattningar med andra 
uppgifter om den smugglade alkoholen. Nedan jämförs Monitorstudiens skattningar med dels 
CANs (Centralförbundet för alkohol och Narkotikaupplysning) uppgifter om konsumtion av 
smuggelalkohol (smuggelsprit) bland elever i gymnasiets årskurs 2 och bland mönstrande, och 
dels jämförs Monitorstudiens skattningar med Tullverkets beslagsstatistik. Beträffande CANs 
uppgifter skiljer sig frågekonstruktionen åt mellan gymnasielever och mönstrande. I CANs 
undersökning bland skolelever ställs frågan. ”Har du någon gång under de senaste 12 månaderna 
druckit s.k smuggelsprit?” Bland mönstrande ställs frågan: ” Brukar du i berusningssyfte dricka 
någon eller några av följande drycker?” I svarsalternativen ingår smuggelsprit. Dessa frågor 
jämförs med Monitorfrågan: ”Har du druckit smuggelsprit under de senaste 30 dagarna?” 
Frågorna skiljer sig således åt både med avseende på formulering och med avseende på 
tidsbestämning. Dessutom är det skillnader i urvalen, vilket försvårar jämförelserna. Trots dessa 
skillnader, som framförallt borde påverka nivåer av andelen som konsumerat smuggelsprit, är 
hypotesen att utvecklingen över tid torde vara densamma för de olika indikatorerna.  
 
Då det gäller Tullverkets beslagsstatistik i jämförelse med de skattningar som görs i 
Monitorstudien är det rimligt att anta att dessa, Monitoruppgifterna, borde ge en mer stabil bild 
av smugglingen. Argumenten för detta antagande är följande: I) Tullens beslag motsvarar en 
marginell mängd av all smuggelalkohol, II) Tullens beslag är direkt relaterade till tillgängliga 
resurser, III) stora beslag sker ofta slumpmässigt och kan påverka hela årsstatistiken. Vidare är 
det också möjligt att en del, om än omfattningen är högst oklar, sannolikt har Norge som 
slutdestination. Även vad gäller jämförelsen mellan Tullens beslagsstatistik och 
monitorskattningarna är det således inte nivåer som är det intressanta utan om utvecklingstrenden 
skiljer sig åt eller liknar varandra.  
 

Monitorskattningar och uppgifter från CAN 
Bland yngre män är utvecklingen av andelen konsumenter av smuggelsprit likartad då vi jämför 
monitorskattningar och mönstrandes uppgifter (se Diagram 11). Sett över hela perioden visar de 
båda indikatorerna på en uppgång. Ser vi till utvecklingen år från år, är det större variation i 
Monitorstudien men utvecklingen går åt samma håll, förutom mellan åren 2005 och 2006, då 
Monitorstudien visar på en minskning och CANs uppgifter på en ökning. En aning förvånande är 
att nivåerna är så likartade under åren. Bland pojkar i gymnasieskolan ser utvecklingen 
annorlunda ut, både jämfört med monitorskattningarna och mönstrandes uppgifter. Bland 
gymnasieeleverna sker en ökning mellan åren 2005 och 2006 medan monitorskattningarna visar 
på en nedgång under motsvarande period. Ökningen mellan dessa år är också brantare än 
ökningen bland de mönstrande. Som förväntad är det stora skillnader i nivåer av konsumtion av 
smuggelsprit mellan å ena sidan monitorskattningarna och mönstrandes uppgifter och å andra 
sidan gymnasieeleverna.  
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Motsvarande jämförelse bland unga kvinnorna visar på liknande resultat. Det vill säga få likheter 
mellan utvecklingen av andelen konsumenter av smuggelsprit i monitorskattningar och uppgifter 
från gymnasielever. Mellan åren 2005 och 2006 visar CANs uppgifter på en stabilisering av 
andelen som konsumerat smuggelsprit. Under samma år visar monitorskattningar på en brant 
ökning. Mellan åren 2004 och 2005 visar båda indikatorerna på en ökning, dock brantare I CANs 
uppgifter. 
 
Sammanfattningsvis är dessa jämförelser svårtolkade, å ena sidan tycks Monitorstudien och 
uppgifter från mönstrande stämma förhållandevis väl överens vad gäller utvecklingen över hela 
perioden. Å andra sidan finns ingen tydlig samstämmighet i utvecklingen mellan 
monitorskattningar och gymnasielever. Sannolikt förklaras de olika utvecklingstrenderna dels av 
att det olika frågor och metoder som används och dels, beträffande kvinnorna, att sprit utgör en 
mindre andel av den totala konsumtionen än bland männen.  
 

Diagram 11. Jämförelsen mellan gymnasieelever (åk 2), mönstrande och monitorskattningar 
av andelar som konsumerat smuggelsprit, 2002-2006 
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Monitorskattningar och Tullverket 
För att ge en bild av skillnaden i Monitorstudiens skattningar och Tullverkets beslagsstatistik har 
vi tagit del av statistiken på Tullverkets hemsida (tullverket.se) över alkoholbeslag under 2002-
2006 och i Diagram 12 jämförs dessa uppgifter med Monitorstudiens skattningar för samma 
period.  
 
I den vänstra kolumnen visas både tullens beslag och skattningar från Monitorstudien med 
samma skala. Syftet är att jämföra mängden alkohol som fastnar i tullen med den mängd som, 
enligt skattningar från Monitorintervjuer, smugglas in och säljs vidare i Sverige varje år. 
Tullverkets uppgifter är omräknade till alkohol 100 % och våra skattningar är uppräknade till 
befolkningsnivå, dvs. de genomsnittliga smuggelinköp som har rapporterats i intervjuerna är 
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applicerade på befolkningsstorleken för det aktuella året i motsvarande ålder (16-80 år). Det 
framgår att den alkohol som hamnar i tullens beslag är en bråkdel (som mest ca 0,4 procent) av 
all smuggelalkohol som säljs i Sverige. Det gäller både vin, sprit och öl. Denna stora skillnad gör 
det inte rimligt att förvänta sig att tullens beslag och våra skattningar skulle följa samma 
utveckling, men för att försäkra sig om huruvida detta stämmer eller ej visas i den högra 
kolumnen samma uppgifter med hjälp av två olika skalor för att förtydliga den årliga variationen i 
tullens beslag. Det kan konstateras att för sprit, dvs. den dryck som utgör den största delen av all 
smuggelalkohol, pekar de två indikatorerna inte bara på olika utvecklingstrend; de visar på raka 
motsatsen. Beträffande vin visar utvecklingstrenderna en likartad utveckling, sett över hela 
perioden. Så även utvecklingen för öl men med den skillnaden att utvecklingen sett år från år 
pekar i olika riktningar mellan år 2002 och 2003, 2004 och 2005 samt mellan åren 2005 och 
2006.  
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Diagram 12. Jämförelse mellan Monitorskattningar av årliga mängder smuggelalkohol och 
Tullverkets beslagstatistik under 2002-2006.  
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Vilka köper smuggelalkohol 
 
Följande avsnitt syftar till att beskriva vilka det var som köpte smuggelalkohol år 2005 respektive 
2006. Inledningsvis sammanfattas Gustafssons (2006) analys av vilka det var som köpte 
smugglad alkohol under år 20051 (dessa resultat presenteras också i Tabell 2). Därefter jämförs 
åren 2005 och 20062 med avseende på förändringar i de olika populationsgrupperna.  
 
Gustafsson genomförde dels en deskriptiv och dels en multivariat analys av personer som köpt 
smugglad alkohol under 2005. Resultaten från den deskriptiva analysen visade att det var 
vanligare att män och att unga (16-19 år) köpt smugglad alkohol (Tabell 2). Beträffande olika 
socioekonomiska grupper (utbildning och inkomst), var det vanligare med inköp bland de med 
låg utbildningsnivå (grundskola eller motsvarande som högsta utbildningsnivå) och det var också 
vanligare bland de med låg- eller medelinkomst att ha köpt smugglad alkohol. Då det gäller 
sysselsättning fanns inga tydliga samband, annat än att värnpliktiga och studenter uppvisade 
högre andelar. I övrigt var skillnaderna bland olika civilstånd små. Gustafsson fann också att 
skillnaderna mellan olika regioner i landet var små. Det var vanligast att ha köpt smugglad 
alkohol i Östra Götaland (6,6 %) medan det var minst vanligt i Norrland (3,5 %).  
 
Det mest slående, men kanske inte lika förvånande, i Gustafssons analyser var att skillnaderna i 
att ha köpt smugglad alkohol var som störst då det gällde respondenternas alkoholvanor och 
alkoholrelaterade problem. Högkonsumenter3 var i större utsträckning benägna att ha köpt 
smugglad alkohol än normal- och lågkonsumenter (17,6 jämfört med 3,8 %) och 
alkoholrelaterade sociala problem (gräl, slagsmål, skadar familj eller äktenskap) i samband med 
alkoholkonsumtion var mer vanligt bland dem som köpt smugglad alkohol (19,6 %) jämfört med 
övriga (3,6 %). Ett index som syftade till att beskriva minskat ansvarstagande i samband med 
alkoholkonsumtion (hämmar arbete eller studier eller negativ effekt på finanserna) visades att 
köparna av smugglad alkohol var överrepresenterade (17,2 jämfört med 3,9 %).  
 
I Gustafssons multivariata analys (logistisk regression) stärks, överlag, resultaten från de 
samband som presenteras i den deskriptiva delen. Sannolikheten för köp bland värnpliktiga och 
studerande sjönk vilket, enligt Gustafsson, talar för att det var ålder snarare än sysselsättning som 
låg bakom detta samband.  
 
Resultaten från 2006 visar på mycket stor likhet med resultaten från 2005. Några större 
förändringar var ej heller att förvänta mellan dessa två år. Överlag kan konstateras att andelarna 
som köpt smugglad alkohol minskat i de olika populationsgrupperna. I vissa grupper har dock 
förändringar skett i motsatt riktning, exempelvis bland kvinnor, offentliga arbetare, 
studerande/värnpliktiga, pensionärer, bland dem som bor utan partner och bland boende i 

                                                 
1 Gustafssons använder i sin analys Monitordata som omfattar perioden januari-juni och oktober-december 2005. 
Anledningen till denna avgränsning är att problemfrågorna inte ställdes under det tredje kvartalet.  
2 I data från 2006 används Monitordata från månaderna januari till och med september 2006. Skälet härtill är att 
samtliga problemfrågor inte ställdes under det fjärde kvartalet 2006.  
3 Definitionen av högkonsumenter bygger på den s.k. ”Testaren” (Rydberg 1977) och innebär att konsumtion 
motsvarande 125 cl 40 procentig alkohol (motsvarande sprit) per vecka för män och 95 cl för kvinnor definieras som 
högkonsumenter.  
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Kronoberg/Halland samt i Västra Götaland. Bland dessa grupper är dock förändringarna mycket 
små.  
 
Även år 2006 fanns ett samband mellan att ha köpt smugglad alkohol och respondentens 
alkoholvanor, alkoholrelaterade problem och minskat ansvarstagande i samband med 
alkoholkonsumtion. Högkonsumenter var även år 2006 i större utsträckning benägna att köpa 
smugglad alkohol än normal- och lågkonsumenter (14,3 jämfört med 3,4 %) och sociala problem 
i samband med alkoholkonsumtion var mer vanligt bland dem som köpt smugglad alkohol (16,1 
%) jämfört med övriga (3,3 %). Även minskat ansvarstagande i samband med alkoholkonsumtion 
var mer vanligt bland dem som köpt smugglad alkohol (16,2 jämfört med 3,4 %). Emellertid är 
ett intressant konstatera är att det även bland dessa grupper skett en minskning i köp av smugglad 
alkohol mellan åren 2005 och 2006.  
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Tabell 2. Andelen (%) köpare av insmugglad alkohol under de senaste 30 dagarna i olika 
populationsgrupper år 2005 och 20064. 

      

  N 
2005 

Köpare (%) 
2005 

N 
2006 

Köpare (%) 
2006 

      

Kön Man 6700 7,5 6280 6,2 
 Kvinna 6778 1,7 7213 2,0 
      

Åldersgrupp 16-19 år 1037 12,6 648 12,2 
 20-24 år 987 8,8 784 6,8 
 25-29 år 1145 7,3 963 5,2 
 30-49 år 4866 4,5 4785 4,3 
 50-80 år 5442 1,7 6311 1,5 
      

Högsta fullföljda utbildning Hög – högskolestudier 2835 1,9 4420 1,8 
 Medel – motsv. gymnasium 6369 5,2 5813 5,0 
 Låg - motsv. grundskola 4194 7,1 3260 5,5 
      

Sysselsättning Egen företagare 940 5,9 952 4,4 
 Offentlig tjänsteman 1926 1,9 1984 1,7 
 Privat tjänsteman 2168 3,5 2073 3,5 
 Offentlig arbetare 1536 3,3 1572 4,0 
 Privat arbetare 1916 9,7 1816 7,6 
 Studerande/värnpliktig 1826 8,3 1243 8,8 
 Arbetslös 466 6,7 440 3,8 
 Pensionär 2321 0,8 3019 0,9 
 Annan sysselsättning 369 2,8 377 1,8 
      

Inkomstnivå** 5 Hög – över 30 000 kr/månad 1844 2,9 1844 2,5 
 Medel – 15-30 000 kr/månad 6552 4,8 6759 4,5 
 Låg – under 15 000 kr/månad 4421 4,7 4113 4,5 
      

Civilstånd Gift/Sammanboende 9453 3,7 8157 3,2 
 Bor utan partner (med/utan barn) 2589 3,8 4381 3,9 
 Bor hos föräldrar 1281 12,3 769 9,9 
 Annat 152 4,9 177 7,5 
      
Geografisk region Norrland 1716 3,5 1816 2,1 
 Stockholm 2646 3,0 2242 2,9 
 Övriga Svealand 2445 5,5 2544 5,4 
 Kronoberg/Halland 988 4,6 1038 4,9 
 Västra Götaland 2269 4,7 2250 5,0 
 Östra Götaland 1679 6,6 1821 5,2 
 Skåne 1734 4,9 1782 3,2 
      

Problemindex – sociala problem Sociala problem 875 19,6 724 16,1 
 Inte sociala problem 11882 3,6 12705 3,3 
      

Problemindex – försämrat ansvarstagande Mindre ansvarstagande 765 17,2 639 16,2 
 Inte mindre ansvartagande 11979 3,9 12793 3,4 
      
Alkoholkonsumtionsnivå Högkonsument 773 17,6 839 14,3 
 Normal/låg konsument 12705 3,8 12654 3,4 
      
 Samtliga 13478 4,6 13493 3,7 

 

                                                 
4 Samtliga resultat utom för inkomstnivå p<0.0001 (år 2005 och 2006). 
5 Resultaten för inkomstnivå p<0.01 (år 2005) och p<0.001 (år 2006).  
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Var och av vem köps smuggelalkohol 
 
Under en viss period ställdes frågor, inom Monitorstudien, om var och av vem respondenterna 
köpt smuggelalkohol. Dessa frågor ställdes i samarbete med Alkoholkommittén. Perioden då 
dessa frågor ställdes var: maj, juni, oktober, november och december 2006 samt januari och 
februari 2007. Då frågorna ställdes under en viss period presenteras resultaten som ett tvärsnitt. 
Det är således inte, till skillnad mot tidigare delar av denna rapport, meningsfullt att analysera 
utvecklingstrenden. Snarare syftar denna del till att ge en utvidgad bild av förhållande kring 
köptillfället.  
 
För samtliga drycker är det vanligast att dessa köp genomfördes ”I en lägenhet, ett garage eller 
någon annans privata lokal”, det vill säga en lokal som torde vara avskiljd och väl skyddad. Även 
arbetsplatsen är en icke ovanlig miljö för smuggelköp (ca 15 procent av alla svar). Minst vanligt 
är att köpen genomförs ”I en Jourbutik, restaurang, kiosk eller liknande”. Detta resultat tycks 
rimligt då dessa lokaler, till stor del, omfattas av kommunernas tillsynsansvar och borde således 
inte vara en plats där dessa köp är vanligt förekommande. Bland övriga platser kan noteras att 
köp via ”telefonnummer till någon som levererar hem” inte är ovanligt (cirka 10 %).  
 
Tabell 3. Var köpet av smugglad sprit, vin och öl ägde rum (Frågorna ställdes under perioden 
maj, juni, oktober, november och december 2006 samt januari och februari 2007).  
 
 
Var köpte du denna…. 

 
…smuggelsprit

 
…smuggelvin 

 
…smuggelöl 

 (n=317*) (n=144*) (n=464*) 

I en jourbutik, restaurang, 
kiosk eller liknande 

1,5 2,6 2 

I en lägenhet, ett garage eller 
någon annan privat lokal 
 

41 40 35 

Via ett telefonnummer till 
någon som levererar hem 

10 9,4 9 

På arbetsplatsen 13 15 18 

På en parkeringsplats eller 
liknande 

12 5 15 

Annan plats 16,5 24 16,4 

Ej svar 6 4,5 5 

  ca 100%  ca 100%  ca 100% 
* Endast personer som uppgett att de köpt smuggelalkohol ingår i basen för beräkningar av andelar. Det rör sig om 
relativt låga antal och siffrorna bör tolkas med försiktighet. 
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Även då det gäller av vem som köpet av den smugglade alkoholen gjorts framträder ett liknande 
mönster bland de olika dryckerna. Den i särklass mest frekventa källan för inköp av 
smuggelalkohol är av en kompis, vilket har uppgetts av cirka hälften av alla köpare. Det näst 
vanligaste alternativet är av en person som köparen inte känner närmare, motsvarande drygt en 
fjärdedel av alla svar (se Tabell 4).  
 
Tabell 4. Av vem köp av smugglad sprit, vin och öl gjordes (under perioden maj, juni, oktober, 
november och december 2006 samt januari och februari 2007).  
 
 
Av vem köpte du denna… 

 
…smuggelsprit 

 
…smuggelvin 

 
…smuggelöl 

 (n=317*) (n=144*) (n=464*) 

Av en granne 4 4 4 
Av en förälder/syskon/annan 
släkting 

2,6 3 3 

Av en kompis 50 51 48 
Av en arbetskamrat 9 14,4 13 
Av en person jag inte känner 
närmare 

27 25 28 

Ej svar 6,6 2 4 

  ca 100%  ca 100%  ca 100% 
* Endast personer som uppgett att de köpt smuggelalkohol ingår i basen för beräkningar av andelar. Det rör sig om 
relativt låga antal och siffrorna bör tolkas med försiktighet. 
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Sammanfattande diskussion 
 
Denna rapport syftar till att beskriva den smugglade alkoholen; dess omfattning i befolkningen 
och olika delar av befolkningen samt förändringar under perioden 2002 - 2006. Uppgifterna som 
ligger till grund för analyserna är, i huvudsak, intervjuuppgifter som samlats in inom 
Monitorprojektet. Sedan 2001 genomförs vid varje månadsskifte telefonintervjuer med 1500 
slumpvis utvalda personer. Respondenterna i dessa undersökningar får besvara frågor om 
resandeinförsel, köp av smugglad alkohol, hemtillverkning av sprit och vin samt, sedan 2004, 
även frågor om import av alkohol via Internet. Föreliggande rapport bygger på data insamlade 
under perioden 2002 till 2006. I rapporten definieras alkoholsmuggling som alkohol som förs in 
till Sverige från utlandet och säljs vidare i kommersiellt syfte.  
 
I rapporten framgår att under den första hälften av 2010-talet har en ökning skett när det gäller 
alkoholsmugglingen – på så sätt att det blev både fler som köpte smuggelalkohol och inköpen 
ökade också i omfattning beträffande mängder. Trenden bröts dock under det senaste året, dvs. 
mellan 2005 och 2006, då en minskning kan observeras. Vad gäller andelen som köpt 
smuggelalkohol är dessa högre bland män än kvinnor och det är vanligare att yngre har köpt 
sådan alkohol än äldre. Regionalt sett har det skett en utjämning; under hela perioden är det högst 
andel köpare i Götaland men under de tre senaste åren har skillnaderna minskat, framförallt 
jämfört med Svealand men också jämfört med Norrland.  
 
Utvecklingen av inköpsmängder av smuggelalkohol följer, i stort, utvecklingen av andelen som 
köpt smuggelalkohol. Mängden smuggelalkohol som köpts ökar successivt från år 2002 till år 
2005, därefter sker en minskning. Männen köper avsevärt större mängder smuggelalkohol än 
kvinnorna. Emellertid finns skillnader i utvecklingen av inköpsmängder mellan könen. Bland 
männen sker en kraftig minskning mellan år 2005 och 2006 medan kvinnornas inköpsmängder 
fortsätter att öka mellan dessa år (om än på en betydligt lägre nivå än bland männen). Även vad 
gäller inköpsmängder har en regional utjämning skett. Värt att notera är att år 2006 köptes en 
större mängd smuggelalkohol i Svealand än i Götaland. Götaland var, under den övriga perioden, 
den region där mest smuggelalkohol köptes.  
 
Utvecklingsmönstret av inköpsmängderna bland dem som köper smuggelalkohol skiljer sig mot 
utvecklingsmönstret för samtliga respondenter. Ser vi till utvecklingen bland dem som köper, 
ökade mängden köpt smuggelalkohol från 2002 till år 2003 för att därefter avta under 2004. Efter 
2004 har mängden köpt smuggelalkohol ökat under år 2005 och 2006. Hur denna utveckling 
förhåller sig till utvecklingen i hela befolkningen är oklart och fördjupade studier behövs för att 
analysera dessa förhållanden ytterligare.  
 
Trots att både andelen köpare och mängden smuggelalkohol som köps minskat under 2006 är det 
avsevärda mängder som köps. Enligt våra skattningar var det knappt 7 miljoner liter smugglad 
alkohol (alkohol 100 %) som köptes i landet under 2006. Detta kan jämföras med Systembolagets 
totala försäljning i landet, 38,6 miljoner liter, eller försäljningen i Stockholms län 9,9 miljoner 
liter.  
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I rapporten har vi jämfört resultaten från Monitorstudien och uppgifter från CAN och Tullverket. 
Beträffande CANs uppgifter bland mönstrande är denna utveckling, år 2002 till 2006, likartad 
den vi ser i Monitorstudien vad gäller konsumtion av smuggelsprit. Då det gäller jämförelsen 
med CANs uppgifter bland gymnasieungdomar under åren 2004 till 2006, i årskurs 2, kunde 
konstateras att bland pojkarna var utvecklingen mellan 2004 och 2005 likartad, dvs. en svag 
ökning. Mellan åren 2005 och 2006 visade CAN på en ökning medan Monitorstudiens uppgifter 
pekade på en minskning. Bland flickor visade CANs uppgifter en brantare ökning mellan åren 
2004 och 2005 än vad Monitorstudien visade. Mellan åren 2005 och 2006 stabiliserades 
konsumtionen enligt CAN av smuggelsprit bland flickorna medan konsumtionen enligt 
Monitorstudien däremot visade på en kraftig ökning. En sannolik förklaring till de skilda 
utvecklingstrenderna är att frågorna som ställs skiljer sig avsevärt åt, samt att sprit konsumeras i 
lägre utsträckning bland unga flickor än bland unga män.  
 
Jämförelsen mellan Tullverkets beslagsstatistik och Monitorstudiens skattningar visade att det är 
en bråkdel av all smuggelalkoholen som beslagtas av Tullverket. I studien gör vi även en 
jämförelse av utvecklingen under perioden 2002 - 2006 på de olika måtten. Det visade sig att då 
det gäller sprit pekade de olika måtten på olika utvecklingslinjer. Monitorstudien visade en 
ökning medan Tullverkets beslagsstatistik visade på en minskning, sett över hela perioden. Då det 
gäller vin pekade de olika måtten på en liknande utveckling och beträffande öl var 
överensstämmelsen av måtten mer svårbedömd. Dessa skillnader, framförallt då det gäller 
mängderna, leder till slutsatsen att Tullverkets beslagsstatistik torde vara en icke fullgod indikator 
på utvecklingen av smugglingen.  
 
I rapporten redovisas uppgifter om vilka som köpte smugglad alkohol under 2005 och 2006 (se 
även Gustafsson 2006). Utöver tidigare presenterade resultat, att det är vanligare med köp bland 
män respektive unga i förhållande till kvinnor och äldre, visade resultaten att det är mindre 
vanligt bland de med hög utbildning jämfört med låg och medelhög utbildningsnivå; det var 
också vanligare bland de med låg- eller medelinkomst att ha köpt smugglad alkohol. Vad gäller 
konsumtionsvanor, var det vanligare att högkonsumenter hade köpt smuggelalkohol jämfört med 
låg eller medelkonsumenter. Sociala problem (såsom gräl, slagsmål etc.) och minskat 
ansvarstagande i samband med alkoholkonsumtion var mer vanligt bland dem som köpt 
smugglad alkohol jämfört med övriga. Resultaten får anses som sannolika då högkonsumenter 
och grupper med låg respektive medelinkomst har, relativt sett, störst ekonomiskt förtjänst genom 
att köpa smugglad alkohol.  
 
Under en kortare period ställdes frågor om var och av vem respondenterna köpt smugglad 
alkohol. Beträffande var alkoholen köptes är den vanligaste platsen i en lägenhet, eller annan 
privat lokal, det vill säga en väl avskiljd plats. Emellertid är der inte ovanligt att dessa köp även 
genomförs på arbetsplatsen. Ungefär hälften av dem som köpt smugglad alkohol uppger att de 
köpt alkoholen av en kompis. Det är dock vanligt, ungefär en fjärdedel, att man har köpt 
alkoholen av en person som respondenten inte känner närmare.  
 
Den i rapporten påvisade nedgången, både vad gäller andelarna som köpt smugglad alkohol och 
mängderna som köpts mellan åren 2005 och 2006, är svårförklarlig. Detta resultat skall dock ses 
mot bakgrund av en successiv ökning under hela den tidigare delen av undersökningsperioden. 
Minskningen under 2006 bör således ses i ett länge tidsperspektiv för att utröna om denna 
nedgång är ett trendbrott, även sett i ett längre tidsperspektiv. Emellertid skall påpekas att 
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nedgången mellan 2005 och 2006 inte gällde kvinnor. Både andelen kvinnor som uppger att de 
köpt smugglad alkohol och den uppgivna genomsnittliga inköpsmängden ökar bland kvinnorna 
under perioden. Vidare kan konstateras att stora delar av nedgången mellan dessa år hänför sig 
till en nedgång i den genomsnittliga inköpta mängden smuggelöl. I sammanhanget är det relevant 
att påpeka att realprisutvecklingen för öl på Systembolaget har sjunkit mellan åren 2002 till 2006 
med cirka 12 %. För vin är denna minskning 2 % och för sprit 5 % (CAN 2007c). Detta förklarar 
självfallet inte en nedgång mellan åren 2005 och 2006 men sett ur perspektivet att förändrade 
inköpsvanor kan ha en eftersläpning i relation till faktiska prisförändringar är detta ett faktum 
som bör tas med då man resonerar om möjliga förklaringar till nedgången som visar sig i denna 
rapport. Ytterligare en faktor som troligtvis påverkar priset av den smugglade alkoholen är att 
bensinpriset i Sverige ökat under 2002 – 2005 med knappt 2 kronor per liter.  
 
De ovan nämnda minskningarna till trots är det än mer väsentligt att konstatera att mängden 
smugglad alkohol som köps i landet är avsevärd. Möjligen ger resultaten i denna rapport också 
anledning till oro på så sätt att de som köper smuggelalkohol, företrädelsevis är unga och risken 
är att dessa behåller sina inköpsvanor då de blir äldre. Emellertid bör detta resultat ses mot 
bakgrund av att de yngsta saknar möjlighet att på legal väg köpa alkohol, de är hänvisade till en 
illegal marknad, där köp av smugglad alkohol är en av flera illegala inköpsmöjligheter. Trots att 
unga i större utsträckning köper smugglad alkohol än äldre kan konstateras att 
konsumtionsutvecklingen bland de yngsta, elever i årskurs 9, gått ned under perioden 2002- 2006 
(CAN 2007a). En slutsats kan vara att den smugglade alkoholen utgör en ökande andel av den 
totala konsumtionen men att det är andra faktorer som påverkar den totala konsumtionen i denna 
grupp.  
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Tabellbilaga 

 
Tabell A. Andelen köpare av smuggelvin, -sprit och –öl samt något därav under perioden 2002-
2006. Procent. (Underlag till Diagram 1)  
 

 A: 2002 B:2003 C: 2004 D: 2005 2006 

 
(n= 18 030) (n=18044) (n=18 012) (n=18 052) (n=18021) 

Smuggelvin 0,5 0,6 0,8 A,B    1,0 A,B 0,7 A,D

Smuggelsprit 1,1 1,1 1,6 A,B      2,2 A,B,C      1,9 A,B,C,D

Smuggelöl 1,9    2,2 A 3,2 A,B 3,5 B      2,9 A,B,C,D

Totalt 2,8 3,0 4,1 A,B     4,7 A,B,C   4,0 A,B,D

ASignifikant förändring jämfört med år 2002. BSignifikant förändring jämfört med år 2003. CSignifikant förändring 
jämfört med år 2004. DSignifikant förändring jämfört med år 2005.  
 
Tabell B. Andelen smuggelköpare under perioden 2002-2006 efter kön och ålder. Procent. 
(Underlag till Diagram 2) 
 
 A: 2002 B:2003 C: 2004 D: 2005 2006 
Kvinnor (n= 9 420) (n= 9 569) (n= 9 603) (n= 9 549) (n= 9 563) 
16-19 år 2,3    6,3 A   7,7 A 6,4 A 8,0 A

20-29 år 1,4 1,8 2,5    3,0 A,B    2,9 A,B

30-49 år 1,0 1,0 1,4   1,9 A,B    1,7 A,B

50- år 0,2 0,2    0,5 B   0,5 A,B    0,4 A,B

Samtliga 0,8   1,1 A     1,7 A,B   1,8 A,B   1,9 A,B

Män (n= 8 610) (n= 8 475) (n= 8 409) (n= 8 503) (n= 8 458) 
16-19 år 9,8 11,5      15,4 A,B 17,7 A,B    15,6 A,B

20-29 år 8,0 9,6 11,2 13,2 A,B 9,0 D
30-49 år 5,6 5,1   7,5 B 7,3 A, B 6,7 B
50- år 1,8 1,7 2,1   3,1 A,B,C     2,5 A, B

Samtliga 4,8 5,0     6,6 A,B  7,5 A,B C     6,2 A,B,D

ASignifikant förändring jämfört med år 2002. BSignifikant förändring jämfört med år 2003. CSignifikant förändring 
jämfört med år 2004. DSignifikant förändring jämfört med år 2005.  
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Tabell C. Andelen smuggelköpare under perioden 2002-2006 efter region. Procent. (Underlag till 
Diagram 3) 
 

 
A: 2002 B:2003 C: 2004 D: 2005 2006 

Svealand 1,7 1,9 3,7 A,B 4,6 A,B,C 4,0 A,B

Götaland 4,1 4,4 5,0 A,B 5,1 A,B 4,4 D
Norrland 0,7 1,0 2,2 A 3,3 A,B,C 2,4 A,B

ASignifikant förändring jämfört med år 2002. BSignifikant förändring jämfört med år 2003. CSignifikant förändring 
jämfört med år 2004. DSignifikant förändring jämfört med år 2005.  
 
 
Tabell D. Genomsnittlig mängd av inköpt smugglad öl, vin och sprit år 2002-2006. Liter 100 % 
alkohol per person och år (Underlag för Diagram 4)  
 

   
A: 2002 B:2003 C: 2004 D: 2005 2006 

 (n= 18 030) (n=18 044) (n=18 012) (n=18 052) (n=18 021) 
Starköl 0,26 0,38    0,55 A      0,58 A,B   0,50 A

Vin  0,04 0,10 0,08 0,09 0,09 
Sprit  0,28 0,23 0,25 0,38 0,37 

Totalt  0,56 0,68 0,88A 1,05 A,B
 

0,91 A

ASignifikant förändring jämfört med år 2002. BSignifikant förändring jämfört med år 2003. CSignifikant förändring 
jämfört med år 2004. DSignifikant förändring jämfört med år 2005.  

 
Tabell E. Genomsnittlig mängd av inköpt smuggelalkohol under perioden 2002-2006 efter kön. 
Liter 100 % alkohol per person och år. (Underlag för Diagram 5) 
  
 A: 2002 B: 2003 C: 2004 D: 2005 2006 

      
Män 1,04 1,27 1,52     1,83 A,B 1,54 
Kvinnor 0,08 0,10     0,25 A,B      0,27 A,B      0,30 A,B

Samtliga  0,56 0,68  0,88 A     1,05 A,B    0,91 A

ASignifikant förändring jämfört med år 2002. BSignifikant förändring jämfört med år 2003. CSignifikant förändring 
jämfört med år 2004. DSignifikant förändring jämfört med år 2005.  
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Tabell F. Genomsnittlig mängd av inköpt smuggelalkohol under perioden 2002-2006 efter 
region. Liter 100% alkohol per person och år. (Underlag för Diagram 6) 
 

 A: 2002 B: 2003 C: 2004 D: 2005 2006 
Svealand 0,27 0,29      0,89 A,B     1,09 A,B      1,00 A,B

Götaland 0,87 1,13 1,00 1,09 0,96 
Norrland 0,19 0,16 0,41      0,73 A,B 0,48 
ASignifikant förändring jämfört med år 2002. BSignifikant förändring jämfört med år 2003. CSignifikant förändring 
jämfört med år 2004. DSignifikant förändring jämfört med år 2005.  
 
Tabell G. Genomsnittlig mängd av inköpt smuggelalkohol bland dem som köpt smugglad 
alkohol under perioden 2002-2006 efter kön. Liter 100% alkohol per person och år. (Underlag för 
Diagram 8) 
  
 A: 2002 B: 2003 C: 2004 D: 2005 2006 

 (n= 503) (n= 510) (n= 663) (n= 751) (n= 640) 
Män 22 26,3 23,3 24,5 25,6 
Kvinnor 10,1 9 15,4 15,5 16,1 
Samtliga  20,3 23,1 21,7 22,7 23,4 
 
 
Tabell H. Genomsnittlig mängd av inköpt smuggelalkohol bland dem som köpt smugglad 
alkohol under perioden 2002-2006 uppdelat på kvartiler. (Underlag för Diagram 9) 
  
 A: 2002 B: 2003 C: 2004 D: 2005 2006 

 (n= 503) (n= 510) (n= 663) (n= 751) (n= 640) 
Q4       57,8 67,2 60,3      60,4     63,6 
Q3       12,7 B,C,D,E      14,9 A,D      15,4 A,D     18,2 A,B,C,E     15,9 A,D,

Q2         6,9 B,C,D,E       8,4 A,D,E          8,7 A,D,E     10,8 A,B,C,E       9,8 A,B,C,,D

Q1         4,0  5,2 A,      5,3 A,       5,3 A,       5,4 A,

ASignifikant förändring jämfört med år 2002. BSignifikant förändring jämfört med år 2003. CSignifikant förändring 
jämfört med år 2004. DSignifikant förändring jämfört med år 2005. ESignifikant förändring jämfört med år 2006 
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Tabell J. Summan av all smugglad öl, vin och sprit samt totalt enligt Monitorskattningar samt 
Tullens alkoholbeslag. Omräknat till liter 100% alkohol (Underlag för Diagram 12).  
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Vin      
Tullens beslag 1 792 2 425 4 263 4 964 15 800 
Monitorskattningar 272 231 615 595 550 425 623 423 629 980 
      
      
Sprit      
Tullens beslag 133 283 49 647 197 82 21 043 30 491 
Monitorskattningar 1 905 613 1 573 187 1 720 077 2 632 231 2 589 917 
      
     
Starköl      
Tullens beslag 9 782 9 392 17 425 15 839 26 947 
Monitorskattningar 1 769 498 2 599 178 3 784 169 4 017 615 3 499 888 
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