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Sammanfattning 
 
Under 2005 bröts för första gången den uppåtgående trend i den totala 
alkoholkonsumtionen som varat allt sedan tiden kring Sveriges inträde i den 
Europeiska Unionen i mitten av 1990-talet. Den genomsnittliga konsumtionen per 
individ 15 år och äldre uppgick år 2005 till 10,2 liter ren alkohol vilket var en 
minskning med 3 procent i jämförelse med 2004. Nedgångar noterades för samtliga 
alkoholslag, dvs. öl, vin och sprit.  
Om man ser till utvecklingen för olika delmängder kan konstateras att 
resandeinförseln, som ökat kontinuerligt under en följd av år, för första gången vände 
nedåt. Konsumtionen av smugglad alkohol fortsatte däremot att öka. Likaså tyder 
mycket på att även importen av alkohol via Internet ökade kraftigt. Skattningarna 
visade på en fördubbling av de beställda mängderna, även om volymerna alltjämt är 
mycket små i relation till den totala mängden alkohol som konsumeras i Sverige. 
Hemtillverkningen minskade med nära en fjärdedel och även försäljningen av folköl i 
butiker och alkohol totalt på restauranger gick ned. Försäljningen på Systembolaget 
ökade med 3 procent. 
Sammantaget innebär dessa förändringar att den registrerade (statistikförda) 
alkoholens andel av den totala alkoholkonsumtionen ökade från 62 till 64 procent år 
2005. Den oregistrerade delen minskade i motsvarande grad från 38 till 36 procent. På 
samma sätt som minskningen av totalkonsumtionen kan ses som något av ett 
trendbrott, innebär ökningen i andelen registrerad alkohol att ett alltsedan 1990 stabilt 
mönster av en stadigt minskande andel registrerad alkohol bröts under 2005.  
Å andra sidan, även om totalkonsumtionen av alkohol inte längre stiger, visar 
resultaten att alkoholsmugglingen ökar och att den framförallt når unga människor 
samt problemkonsumenter. Andelen som hade köpt smugglad alkohol under den 
senaste 30-dagarsperioden uppgår i den vuxna befolkningen till 3 procent år 2002, 
medan en motsvarande siffra år 2005 är 5 procent. Den genomsnittliga konsumtionen 
av smugglad alkohol har under samma tid ökat från 0,6 liter ren alkohol per person 15 
år och äldre till 1,0 liter år 2005, vilket motsvarar ca 10 procent av all alkohol. 
Framförallt har ökningen skett under 2003 och 2004 då kvoterna för privatimporterad 
alkohol från andra EU-länder fullt ut slopades.  
Utvecklingen visar att det framförallt är bland ungdomar i åldern 16-19 år som 
konsumtionen av smugglad alkohol har ökat mellan år 2002 och år 2005, både när det 
gäller andel som har köpt smugglad alkohol och när det gäller genomsnittlig 
köpmängd. Man kan också konstatera att det finns en tendens till en regional 
utjämning i konsumtionen av smugglad alkohol. År 2002 dominerade Götaland både i 
andel som har köpt smugglad alkohol och i genomsnittlig köpmängd per person vid 
jämförelse med Svealand och Norrland. Denna dominans har minskat under den 
studerade perioden i samband med att både andelen som köper smugglad alkohol och 
den genomsnittliga köpmängden har ökat i Svealand och Norrland utan att det har 
skett en lika stor förändring i Götaland. 
Den typiske köparen av smugglad alkohol har, på basis av 2005-års data, visat sig vara 
en ung man med problematiska alkoholvanor, bosatt i södra delen av landet. Köparen 



 

 

tenderar dessutom att ha låg utbildning men tillfredsställande inkomst, att vara egen 
företagare eller privatanställd arbetare. Även arbetslöshet är en av de faktorer som 
ökar sannolikheten för köp av smugglad alkohol. 
En särskild analys av självrapporterade uppgifter om alkoholvanor och negativa 
konsekvenser i samband med alkoholkonsumtion visar överlag på en ökad 
återhållsamhet under den första hälften av 2000-talet. Den självrapporterade 
konsumtionen har visserligen inte förändrats i någon större utsträckning men det kan 
observeras en nedgång i frekvensen av intensivkonsumtionstillfällen, i synnerhet bland 
personer 30-49 år gamla. Likaså har förekomsten av vissa alkoholrelaterade problem 
av mer vardaglig typ (t ex. gräl i samband med drickande eller alkoholens negativa 
inverkan på den privata ekonomin) rapporterats av färre år 2005 jämfört med 2003. 
Återhållsamheten återspeglas även i svenskarnas attityder till alkohol, som visar på en 
ökad restriktivitet i frågor som vinförsäljning i livsmedelsbutiker, sänkt åldersgräns på 
Systembolaget, hemtillverkning av sprit för eget bruk eller i frågan om huruvida 
föräldrar bör bjuda minderåriga på alkohol. 



 

 

Summary  
 

During 2005, the upward trend in the total alcohol consumption was broken for the 
first time since the mid 1990´s, when Sweden joined the European Union. The average 
volume per adult aged 15 and above was estimated to 10.2 litres pure alcohol which is 
a decrease by 3 percent compared to 2004. The decrease applied to all types of 
alcoholic beverages, i.e. beer, wine and spirits. 
Considering the development for different consumption subsets, a decline in private 
imports can be observed after several years of continuous increase. On the other hand, 
the consumption of smuggled alcohol continued to rise. Similarly, the results show that 
there has been a substantial increase in alcohol imports through the Internet. The 
amounts of alcohol purchased this way have doubled, although the volumes are still 
very low in relation to the total alcohol consumption in Sweden.  Home-manufacturing 
of alcohol decreased by almost one fourth and also the folk beer sales in grocery stores 
and alcohol sales in restaurants levelled of. Alcohol sales at Systembolaget increased 
by 3 percent.   
All together, these changes imply that the share of recorded alcohol in the total 
consumption went up from 62 to 64 percent, corresponding to a decline in unrecorded 
consumption from 38 to 36 percent. This means that the steady decrease in the 
proportion of recorded consumption observed since 1990 was broken in 2005.  
However, even though the total alcohol consumption is not increasing any more, the 
opposite is true of the proportion that smuggled alcohol accounts for. In total, 3 
percent of the interviewed reported in 2002 that they have purchased smuggled alcohol 
during the past 30 days; the corresponding figure was 5 percent in 2005. The average 
consumption of smuggled alcohol increased during the same period from 0.6 litres 
pure alcohol per adult aged 15 or above to 1.0 litre in 2005, an amount corresponding 
to 10 percent of all consumed alcohol. A particular rise was observed in 2003 and 
2004, when the quotas for private imports of alcohol from other EU-countries were in 
practise abolished. 
The results show that the consumption of smuggled alcohol increased between 2002 
and 2005 especially among teenagers (aged 16-19), both in terms of proportions 
reporting purchase and in terms of the average amount purchased. Moreover, there 
seems to be a trend towards a levelling out across different geographic regions during 
2002-2005. In 2002, the proportion of those reporting purchase of smuggled alcohol as 
well as the average amount purchased was much higher in the South of Sweden 
compared to Middle and Northern regions. The difference has become smaller during 
the studied period since both indicators show an increase in the Middle and Northern 
parts of the country while only moderate change is observed in the South. 
The typical buyer of smuggled alcohol, in 2005, is a young male with problematic 
drinking habits, resident in southern parts of the country. Besides, s/he tends to be a 
low educated person with good enough income, often running own business or being 
employed as a worker in the private sector. Also unemployment is one of the factors 
enhancing the probability of reporting purchase of smuggled alcohol.  



 

 

Special analyses of self-reported drinking habits and experiences of adverse 
consequences connected to alcohol indicate a general trend towards more moderate 
drinking habits during the first part of 2000’s.  Although the self-reported volume did 
not change much during 2003-2005, a less risky drinking pattern with fewer binge 
drinking occasions is observed in 2005 compared to the beginning of the period, 
especially among people aged 30-49. Also the prevalence of certain alcohol related 
problems of more everyday nature (e.g. alcohol related quarrel or negative impact of 
alcohol on the consumer’s finances) seems to be lower in 2005 compared to 2003. The 
trend is reflected also in the attitudes towards alcohol, which are becoming more 
restrictive when it comes to issues like wine sales in grocery stores, lowered age limit 
for alcohol purchase at Systembolaget or to what extent parents should offer teenagers 
alcohol. 
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Inledning 

 
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.  
Bakgrunden till detta var att alkoholkonsumtionen i Sverige sedan EU-medlemskapet i 
allt större utsträckning kommit att härröra från andra källor än vad som brukar 
benämnas som den ”registrerade” konsumtionen, dvs. försäljning på Systembolaget 
och på restauranger och i livsmedelsbutiker (folköl). För att få en komplett bild av 
utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen i samhället behövdes därför 
kompletterande uppgifter över den ”oregistrerade” eller icke-statistikförda 
konsumtionen. Till denna grupp hör resandeinförsel, smuggling, hemtillverkning och, 
numera, även Internethandel med alkohol.  
Inom ramen för det s.k. Monitorprojektet genomförs månadsvisa frågeundersökningar 
riktade till den vuxna delen av Sveriges befolkning (16-80 år). Dessa 
intervjuundersökningar 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. 
I denna rapport redovisas utvecklingen av alkoholkonsumtionen i Sverige fram till och 
med år 2005 i en rad olika avseenden. Kapitel 1 fokuserar på utvecklingen av den 
totala alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder under det senaste året, dvs.  
eventuella förändringar mellan år 2004  och 2005, men även konsumtionsutvecklingen 
i ett lite längre perspektiv. Här redovisas förutom data från Monitorprojektet, även 
konsumtionsdata från tidigare gjorda nationella undersökningar. I kapitel 2 och 3 
fokuseras den andra stora delen av oregistrerad alkohol under senare år, nämligen 
smuggling. Kapitel 4 handlar om Internethandel med alkohol och, slutligen, ges i 
kapitel 5 en redogörelse av utvecklingen av alkoholvanor, alkoholrelaterade problem 
och attityder till alkohol i olika undergrupper av befolkningen. Skattningarna i detta 
kapitel bygger helt på självrapporterade uppgifter om alkoholkonsumtionen.  
I Bilaga 1-3 redogörs för mätmetoder och andra metodologiska aspekter av den 
frågeundersökning som ligger till grund för de data som redovisas i rapportens olika 
kapitel. Det skall också nämnas att det i föreliggande rapport i några fall sker en 
smärre korrigering av de skattningar som redovisats i tidigare publicerade rapporter i 
Monitorprojektet. Anledningen till detta är efterhandskorrigeringar av alkoholhalter 
och befolkningstal. Korrigeringarna ändrar tidigare estimat endast marginellt, men till 
följd av avrundningseffekter kan de i några fall framstå som större än vad de faktiskt 
är. 
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1. Alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder 
 
 
Ulrika Boman, Mats Ramstedt 
 
I detta avsnitt redovisas hur den totala alkoholkonsumtionen och dess olika 
delmängder utvecklats i Sverige under senare år. Avsnittet inleds med en redovisning 
av utvecklingen under det senaste året, dvs. mellan år 2004 och 2005. Därefter 
redovisas utvecklingen i ett lite längre tidsperspektiv, i de flesta fall från och med 
mitten av 1990-talet, dvs. vid tiden för Sveriges inträde i EU, och framåt. Avsnittet 
avslutas med en redogörelse av utvecklingen av den resandeinförda alkoholen. 
 
Alkoholkonsumtionen under år 2005 samt förändringar från år 2004 

 
I Tabell 1 redovisas den totala alkoholkonsumtionen och konsumtionen av de olika 
delmängderna under år 2005 samt förändringar i dessa delmängder i jämförelse med 
2004. Uppgifterna är grupperade efter typ av dryck. För att en jämförelse skall vara 
möjlig är konsumtionen av de olika dryckerna omräknade till ren (100 %) alkohol per 
invånare 15 år och äldre.  
 
Total alkoholkonsumtion 
Den totala alkoholkonsumtionen sjönk från 10,5 liter ren alkohol per invånare 15 år 
och äldre år 2004 till 10,2 liter år 2005, vilket innebär en minskning med 3 procent. 
Denna mängd på 10,2 liter som svensken i genomsnitt konsumerade under år 2005 
motsvarar 113 vinflaskor (75 centiliters flaskor med en alkoholhalt på 12 procent), 
eller 34 flaskor sprit (75 centiliters flaskor med en alkoholhalt på 40 procent). Det 
skall dock framhållas att detta genomsnittsvärde inte innebär att de flesta svenskar 
konsumerar dessa mängder. Alkoholkonsumtionen är kraftigt snedfördelad vilket 
innebär att majoriteten av svenskarna konsumerar betydligt lägre mängder än 113 
vinflaskor/34 flaskor sprit per år.  
 
Sprit 
Konsumtionen av sprit uppgick år 2005 till 2,6 liter ren alkohol per person 15 år och 
äldre, vilket i jämförelse med år 2004 innebär en minskning med 5 procent. Den 
resandeinförda spriten minskade mellan år 2004 och år 2005  med 15 procent till 1,0 
liter ren alkohol per individ 15 år och äldre. Även konsumtionen av hembränd sprit 
minskade mellan år 2004 och år 2005 (- 29 %) och uppgick år 2005 till 0,1 liter. 
Försäljningen av sprit på Systembolaget minskade något (-3 %) i jämförelse med år 
2004 och uppgick år 2005 till 0,9 liter ren alkohol.  
Att den totala spritkonsumtionen totalt sett inte minskade med mer än 5procent 
förklaras av en ökad restaurangförsäljning av sprit, och framförallt en ökad 
konsumtion av smugglad sprit som i viss mån kompenserade den minskade 
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resandeinförseln och hembränningen. Konsumtionen av smugglad sprit ökade med 44 
procent från ca 0,2 liter till 0,4 liter ren alkohol per individ 15  år och äldre år 2005.  
 
Vin 
Den totala vinkonsumtionen uppgick år 2005 till 3,9 liter ren alkohol, vilket var en 
marginell nedgång jämfört med året före (- 1 %). Även om det totalt sett inte skett så 
mycket med vinkonsumtionen framkommer en viss omfördelning av de olika 
delmängderna mellan år 2004 och 2005. Försäljningen av vin på Systembolaget ökade 
med 5 procent och uppgick år 2005 till 2,6 liter ren alkohol. Restaurangförsäljningen 
minskade med 14 procent till 0,3 liter. Resandeinförseln av vin minskade med 10 
procent och uppgick år 2005 till 0,7 liter. Även hemtillverkningen uppvisade en 
nedgång ( – 20 %) och uppgick år 2005 till 0,2 liter. Vinsmuggling ökade något (+ 12 
%) och uppgick till 0,1 liter ren alkohol per person 15 år och äldre.  
 
Starköl 
Starkölskonsumtionen uppgick totalt till 3,0 liter ren alkohol per individ 15 år och 
äldre år 2005, vilket är en minskning med 4 procent sedan 2004. Försäljningen av 
starköl på Systembolaget ökade med 6 procent från året före och uppgick år 2005 till 
1,3 liter ren alkohol per person. Resandeinförseln minskade med nära en fjärdedel till 
0,5 liter ren alkohol. Restaurangförsäljningen och smugglingen uppgick år 2005 till 
vardera 0,6 liter ren alkohol, vilket för båda alkoholslagen är en liten minskning 
jämfört med 2004 (- 2 %).  
Hemtillverkning av öl har stått för en mycket liten del av såväl den totala ölkonsum-
tionen som den totala alkoholkonsumtionen i Sverige under tidigare år. På grund av 
detta har frågor om hemtillverkning av öl utgått ur de månatliga frågeundersökning-
arna från och med år 2004. I redovisningen används därför de beräknade uppgifterna 
om hemtillverkningen av öl från år 2003. 
 
Folköl 
Konsumtionen av folköl uppgick till 0,7 liter ren alkohol, vilket är en minskning med 6 
procent sedan 2004. Nästan allt folköl som konsumerades var köpt i livsmedelsbutiker. 
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Tabell 1. Den totala alkoholkonsumtionen av sprit, vin, starköl och folköl i Sverige under år 
2005 i jämförelse med 2004, uppdelad på olika dryckesslag och anskaffningssätt. 

Typ av dryck och 
anskaffningssätt 
 

Per invånare 
15 år och 

äldre, i liter ren 
alkohol  

Förändring  
2004-2005 

% 

Andel av 
respektive 

typ av dryck  
% 

Andel 
registrerad 

/oregistrerad 
alkohol av 
respektive 

dryck 
% 

Andel av den 
totala 

konsumtionen 
(i ren alkohol) 

%  

SPRIT 2,6 liter -5 100   26   
Systembolaget 0,9 - 3  36   9  
Restauranger 0,1 +  8 5   1  
Registrerad1     42   
Resandeinförsel 1,0 - 15 40   10 
Smugglad 0,4 + 44  14   4  
Hembränd 0,1 - 29  5    1  
Internet 0,0 (0,016) - ** 1    0  
Oregistrerad2     58   
       
VIN 3,9 liter -  1 100   38   
Systembolaget 2,6 + 5   68   26 
Restauranger 0,3 - 14  6    2  
Registrerad1    74   
Resandeinförsel 0,7 - 10  19   7 
Smugglat 0,1 + 12  2   1  
Hemtillverkat 0,2 - 20  4    2  
Internet 0,0 (0,016) - ** 0    0  
Oregistrerad2    26   
       
STARKÖL 3,0 liter - 4  100   29   
Systembolaget 1,3 + 6  45   13 
Restauranger 0,6 -  2  19   6  
Registrerad1    64   
Resandeinförsel 0,5 - 23  17   5 
Smugglat 0,6 - 2  18   5 
Hemtillverkat* 0,0 (0,02) --- 1    0  
Internet 0,0 (0,007) - ** 0    0  
Oregistrerad2    36   
       
FOLKÖL 0,7 liter -  6  100   6   
Livsmedelsbutiker 0,7 -  6  99   6  
Restauranger 0,0 - 5  1   0  
       
Summa        10,2 liter - 3   100  

Källor: SoRAD, Systembolaget, Statens folkhälsoinstitut. Förändringar och andelar är beräknade på värden med två 
decimaler. 
1Registrerad konsumtion: Systembolagets försäljning plus försäljning på restauranger.  
2Oregistrerad konsumtion: Resandeinförsel, smuggling samt hemtillverkning. 
*Beräkningar från år 2003 
** För Internetalkoholen redovisas inte uppgifter om enskilda alkoholdrycker år 2004, utan endast en totalskattning. 
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Hur sprit-, vin- och starkölskonsumtionen fördelar sig på olika delmängder 
I Diagram 1 redovisas hur den totala sprit-, vin- och starkölskonsumtionen fördelar 
sig på Systembolagsförsäljning, resandeinförsel, smuggling samt övriga delmängder 
(restaurangförsäljning, hemtillverkning samt Internet) år 2004 och 2005. Mot 
bakgrund av ovanstående nämnda förändringar har vissa förskjutningar i fördelningen 
ägt rum mellan år 2004 och 2005. Vad gäller spritkonsumtionen kan man utav 
diagrammet utläsa att Systembolagets andel är oförändrad och utgör 36procent av all 
konsumerad sprit. Resandeinförselns andel av den totala spritkonsumtionen minskade 
från 45 till 40 procent medan andelen smugglad sprit ökade från 9 till 14 procent. För 
vinet framkommer att Systembolagets andel ökat från 65 till 68 procent av den totala 
vinkonsumtionen medan resandeinförselns andel gått ned från 21 till 19 procent. Även 
vad gäller starkölet har Systembolaget ökat sin marknadsandel; av all starköl som 
konsumeras kom 45 procent från Systembolaget år 2005 mot 42 procent 2004. Andra 
noterbara förändringar för starkölskonsumtionen är att andelen resandeinförsel minskat 
från 22 till 17 procent mellan 2004 och 2005.  
Det finns alltså betydande skillnader mellan olika alkoholdrycker beträffande 
sammansättningen av den totala konsumtionen. Sprit är den alkoholdryck som i minst 
utsträckning köps på Systembolaget; endast en dryg tredjedel av all sprit som 
konsumeras i Sverige handlas på Systembolaget. I stället kommer mer än hälften av 
spritkonsumtionen från resandeinförsel och smuggling. 
För vinet är förhållandet det motsatta. En mycket stor del kommer från Systembolaget 
vars andel utgör ca två tredjedelar av den totala vinkonsumtionen. Resandeinförsel och 
smuggling svarar tillsammans för drygt 20 procent. Starköl intar en mellanposition 
bland båda dessa extremer. År 2005 svarade Systembolagsförsäljningen för 45 procent 
av den totala starkölskonsumtionen medan 35 procent utgjordes av resandeinförsel och 
smuggling. För starkölet framkommer en nära dubbelt så stor andel (ca 20 %) ”övriga 
delmängder” jämfört med sprit och vin och absoluta merparten av detta är hänförbart 
till restaurangförsäljning.   
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Diagram 1. Sprit-, vin- och starkölskonsumtionens fördelning på olika delmängder år 2004 
och 2005. (I kategorin ”övrigt” ingår restaurangförsäljning, hemtillverkning samt införsel via 
Internet). 
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Den totala alkoholkonsumtionens fördelning på olika alkoholslag 
I Diagram 2 visas hur den totala alkoholkonsumtionen år 2005 fördelade sig på olika 
alkoholsorter. Vin var den enskilt vanligaste alkoholsorten med en andel på 38 procent 
av den totala konsumtionen. Starköl utgjorde 29 procent, sprit 26 procent och folköl 7 
procent av all konsumerad alkohol. Fördelningen var i stort sett densamma år 2004.  
 
Diagram 2. Den totala alkoholkonsumtionens fördelning på olika alkoholslag under år 2005. 
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Den totala alkoholkonsumtionen fördelad på olika anskaffningssätt 
I Tabell 2 redovisas samma uppgifter som Tabell 1, med utgångspunkt från typ av 
anskaffningssätt.  
 

Tabell 2: Konsumtionen av alkohol i Sverige under år 2005 i jämförelse med 2004, uppdelad på 
anskaffningssätt och typ av dryck. 

Anskaffningssätt och typ 
av dryck 
 

Per invånare 15 
år och äldre, i 

liter ren alkohol  

Förändring 
2004-2005 

% 

Andel av 
respektive 

anskaffningssätt 
%  

Andel av den 
totala 

konsumtionen 
% 

Systembolaget 4,9 liter + 3 100  48   
Sprit 0,9 - 3   19   9  
Vin 2,6 + 5  54    26  
Starköl 1,3 + 6   27  13 
Restauranger 1,0 liter - 3  100  9   
Sprit 0,1 + 8  15     1  
Vin 0,3 - 14   26     2  
Starköl 0,6 - 2    58     6  
Folköl 0,0 - 5   1      0  
Livsmedelsbutiker 0,7 liter - 6  100  6   
(Folköl)      
Resandeinförsel 2,3 liter - 16  100  22   
Sprit 1,0 - 15 46    10  
Vin 0,7 - 10 32     7 
Öl 0,5 - 23  22     5 
Smuggling 1,0 liter + 12  100  10   
Sprit 0,4 + 44  36    4  
Vin 0,1 + 12   9    1  
Öl 0,6 - 2 55    5  
Hemtillverkning 0,3 liter - 23  100  3   
Sprit 0,1 - 29 40     1 
Vin 0,2 - 20 53    2  
Öl* 0,0 (0,02) ---   7    0 
Internet  0  liter 

(0,04) 
+ 100   0   

Sprit 0,0 (0,016) - **     0 
Vin 0,0 (0,016) - **    0  
Öl 0,0 (0,007) - **    0 

Summa        10,2 liter - 3   100  

Total registrerad alkohol 6,5  + 1    64   
Totalt oregistrerad alkohol 3,6 - 10   36   

Källor: SoRAD, Systembolaget, Statens folkhälsoinstitut. Förändringar och andelar är beräknade på värden med två 
decimaler. 
*Beräkningar från år 2003. 
** För Internetalkoholen redovisas inte uppgifter om enskilda alkoholdrycker år 2004, utan endast en totalskattning . 
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Systembolagets försäljning 
Systembolagets försäljning ökade totalt sett under 2005 med 3 procent och uppgick till 
4,9 liter ren alkohol per individ 15 år och äldre. Vin- och starkölsförsäljningen ökade 
(+ 5 % respektive + 6 %) medan försäljningen av sprit sjönk något (- 3 %) . 
 
Försäljningen på restauranger 
Den sammanlagda restaurangförsäljningen av alkohol uppgick år 2005 till 1,0 liter ren 
alkohol per person 15 år och äldre. Samtliga typer av drycker utom sprit minskade 
jämfört med år 2004. Den totala minskningen var 3 procent. Den största minskningen, 
motsvarande 14 procent, stod vinet för.  
 
Resandeinförsel 
Resandeinförseln skattades till 2,3 liter ren alkohol per individ 15 år och äldre under 
2005, vilket är en minskning med 16 procent jämfört med år 2004. Minskningar 
noterades för samtliga alkoholslag med mellan 10 och drygt 20 procent.  
 
Smuggling 
Konsumtionen av smugglad alkohol uppgick under år 2005 till 1,0 liter ren alkohol per 
person 15 år och äldre, vilket är en ökning med 12 procent sedan år 2004. Framförallt 
ökade konsumtionen av smugglad sprit (+ 44 %), men även konsumtionen av smugglat 
vin gick upp (+ 12 %). Konsumtionen av smuggelöl som under de senaste åren ökat 
kraftigt, sjönk något under 2005 (- 2 %). 
 
Hemtillverkning 
Totalt sett minskade hemtillverkningen med ca en femtedel och uppgick år 2005 till 
0,3 liter ren alkohol i genomsnitt per individ 15 år och äldre. Minskningen gäller både 
sprit och vin. Som nämnts tidigare är hemtillverkningen av öl så pass liten att den har 
utgått ur de månatliga frågeundersökningarna.  

 
Internethandel med alkohol 
Skattningar av Internethandeln med alkohol visar att de införda mängderna 
fördubblades under år 2005 i jämförelse med 2004. Internethandeln var dock i 
jämförelse med andra anskaffningssätt liten och uppgick år 2005 till 0,04 liter ren 
alkohol per person1.  
 
 

                                                 
1 För Internethandeln, till skillnad från de andra delmängderna som redovisas i denna rapport, avser 
skattningarna befolkningen 16-80 år. 
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I Diagram 3 visas hur den totala alkoholkonsumtionen år 2005 fördelade sig på olika 
anskaffningssätt eller delmängder. Närmare hälften (48,5 %) av all alkohol som 
konsumeras kommer från Systembolaget. Drygt en femtedel (22,5 %) utgörs av 
resandeinförsel. Konsumtion av smugglad alkohol och restaurangförsäljning utgör 
vardera 9 respektive 10 procent av den totala alkoholkonsumtionen. Folköl 
(livsmedelsbutiker) svarar för 6,5 procent och hemtillverkning och Internethandel 
svarade tillsammans för drygt 3 procent av den alkohol som konsumerades under år 
2005.  
 
 
 
Diagram 3. Den totala alkoholkonsumtionen år 2005 fördelad på olika anskaffningssätt. 
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Registrerad och oregistrerad alkoholkonsumtion år 2004 och 2005 
I Tabell 3 sammanfattas förändringar i den registrerade och oregistrerade 
alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder under åren 2004 och 2005.  
 

Tabell 3. Den totala alkoholkonsumtionen under år 2005 och 2004 i ren (100 %) alkohol efter 
anskaffningssätt. 

Anskaffningssätt Liter ren (100 %) 
alkohol per invånare 15 

år och äldre 

Förändring 
2004-2005 

% 

Andel av den totala 
konsumtionen 

% 
 2004 2005  2004 2005 
Registrerad konsumtion:      
     Systembolaget 4,8 4,9 + 3  46  48  
     Restauranger 1,0 1,0 - 3  10  9  
     Livsmedelsbutiker 0,7 0,7 - 7   6  6  
      
     Summa 6,5 6,5 + 1  62  64  
      
Oregistrerad konsumtion:      
     Resandeinförsel 2,7 2,3 - 16  26  22  
     Smuggling 0,9 1,0 + 12  8  10  
     Hemtillverkning 0,4 0,3 -  25  4  3  
     Internet 0,0  (0,02) 0,0 (0,04) + 100    
      
     Summa 4,0 3,6 - 10  38  36  
      
Totalt 10,5 10,2 - 3  100  100  

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

År 2004 uppgick den inom landet försålda alkoholen, den s.k. registrerade konsumtio-
nen, till drygt 6,5 liter ren alkohol per person 15 år och äldre. Den oregistrerade 
konsumtionen, som består av resandeinförsel, smuggling, hemtillverkning och 
Internethandel uppgick till 4,0 liter. År 2005 var motsvarande siffror 6,5 respektive 3,6 
liter. Sammantaget innebär detta att den registrerade alkoholens andel ökade från 62  
till 64 procent. Den oregistrerade konsumtionen sjönk i motsvarande grad; från 38 
procent år 2004 till 36 procent år 2005. 
Vad gäller minskningen av den oregistrerade alkoholen kan man konstatera att detta är 
en följd av framförallt en minskad resandeinförsel. Även hemtillverkningen har 
minskat men omfattningen av hemtillverkningen är betydligt mindre än 
resandeinförseln och har därmed en mindre inverkan på den totala konsumtionen. 
Konsumtion av smugglad alkohol och Internethandeln har visserligen ökat, men inte i 
den omfattningen att den kompenserar för den minskade resandeinförseln och 
hemtillverkningen.  
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Alkoholkonsumtionen 2005 i ett längre perspektiv 

Även om det skedde en liten nedgång år 2005 ligger fortfarande den totala 
alkoholkonsumtionen på en mycket hög nivå, sett i ett lite längre tidsperspektiv. Detta 
framgår av Tabell 4 som redovisar utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen i 
Sverige från 1976 fram till och med 2005. I tabellen redovisas skattningar från ett 
flertal kartläggningar av den oregistrerade konsumtionen som genomförts i Sverige 
under senare år. Samma siffror som redovisas i Tabell 4 återges även grafiskt i 
Diagram 4.  
Som lägst låg konsumtionen på 7,7 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre i 
slutet av 80-talet och i början av 90-talet. Sedan början av 1990-talet ökade 
konsumtionen stadigt och kulminerade år 2004 på 10,5 liter ren alkohol per individ 15 
år och äldre, varefter den år 2005 sjönk tillbaka till 2003 års nivå, dvs. 10,2 liter. 
Om man ser till enskilda drycker minskade den totala spritkonsumtionen under slutet 
av 1980-talet och fram till år 2000, men steg därefter igen fram till och med år 2004. 
Under det senaste året, mellan år 2004 och 2005 sjönk dock återigen 
spritkonsumtionen något och låg år 2005 på 2,6 liter ren alkohol per individ (15+) och 
år. Vinkonsumtionen började gå upp kring mitten av 1990-talet och har de senaste tre 
åren uppgått till 3,9 liter ren alkohol per person och år. Även starkölskonsumtionen 
började gå upp kring mitten av 1990-talet och genomsnittskonsumtionen låg år 2005 
på 3,0 liter.  Folkölskonsumtionen var i stort sett oförändrad under slutet av 1980-talet 
fram till mitten av 1990-talet. Därefter syns en tydlig nedåtgående trend; sedan 1996 
har folkölskonsumtionen i Sverige nära nog halverats och uppgick år 2005 till 0,7 liter 
ren alkohol. 
 
 
Tabell 4. Alkoholkonsumtionen i Sverige under olika år: totalt och per dryckesslag (i antal 
liter ren [100 %] alkohol per invånare 15 år och äldre). 

Typ av 
dryck 

1976 1989 1990 1993 1995 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

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

Totalt * 8,8 7,7 7,8 7,7 7,8 8,0 8,1 8,4 9,1 9,9 10,2 10,5 10,2 
Källor: Kühlhorn, m.fl. 2000; Kühlhorn 2001; Leifman & Trolldal 2002; Leifman 2003; Norström 
1997; Leifman & Gustafsson 2003; Gustafsson & Trolldal 2004. 
Den totala konsumtionen beräknas utifrån den registrerade alkoholkonsumtionen samt utifrån skatt-
ningar av oregistrerad konsumtion. 
 

 

 



 

13 

Diagram 4. Utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen samt den totala konsumtionen 
av sprit, vin och starköl i befolkningen 15 år och äldre. Liter 100% alkohol. 
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I Tabell 5 ges en något mer detaljerad bild av utvecklingen där varje alkoholslag är 
uppdelat på anskaffningssätt (procenttalen inom parentes anger respektive drycks 
andel av den totala konsumtionen.) Som tabellen visar har den totala spritkonsumtio-
nen varit ganska stabil under perioden, och var i liter per individ räknad i stort sett 
densamma år 1996 som år 2005; 2,7 respektive 2,6 liter ren alkohol per individ 15 år 
och äldre. En viss omfördelning av var någonstans spriten inhandlas har dock skett 
under perioden. Den sprit som kommer från Systembolaget har minskat, liksom även 
konsumtionen av hembränd sprit. Såväl den resandeinförda spritkonsumtionen som 
konsumtionen av smugglad alkohol har fördubblats under perioden om än från olika 
nivåer. Resandeinförseln har ökat från 0,5 liter år 1996 till 1,0 liter år 2005, medan 
motsvarande siffror för smugglingen var 0,2 och 0,4 liter. Konsumtionen på 
restauranger är i det närmaste är oförändrad. 
Både vin- och starkölskonsumtionen har gått upp kraftigt mellan 1996 och 2005 som 
ett resultat av ökningar i såväl inköp på Systembolaget som resandeinförsel. När det 
gäller starkölet har även smugglingen ökat. 
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Tabell 5. Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004 och 2005 uppdelad på dryckesslag och anskaffningssätt, i liter ren alkohol per invånare 
15 år och äldre.  

Dryckesslag och 
anskaffningssätt 

1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Sprit, totalt 2,7 
(34%) 

2,6  
(32%) 

2,3  
(27%) 

2,5 
(27%) 

2,6  
(26%) 

2,6  
(25%) 

2,8 
(26%) 

2,6 
(26%) 

Systembolaget 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 
Restauranger 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 
Resandeinförsel 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 1,0 1,2 1,0 
Smugglad 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 
Hembränd 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 
Internet       0,0 0,0 

Vin, totalt 2,3  
(29%) 

2,7  
(33%) 

3,0  
(36%) 

3,3  
(36%) 

3,8  
(38%) 

3,9  
(39%) 

3,9 
(37%) 

3,9 
(38%) 

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

Starköl, totalt 1,7  
(21%) 

1,8  
(22%) 

2,1  
(25%) 

2,4  
(26%) 

2,7  
(27%) 

2,9  
(29%) 

3,1 
(30%) 

3,0 
(29%) 

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

Folköl, totalt 1,3  
(16%) 

1,2  
(14%) 

1,0  
(12%) 

0,9  
(10%) 

0,8  
(8%) 

0,8  
(8%) 

0,7  
(7%) 

0,7  
(7%) 

Total 
alkoholkonsumtion 

8,0 
(100%) 

8,2 
(101%) 

8,4 
(100%) 

9,1  
(99%) 

9,9  
(99%) 

10,2  
(101%) 

10,5  
(100%) 

10,2  
(100%) 

Källor: 1996, 1998; KALK-studien (Kühlhorn m fl. 2000). 2000: Beräkningar av den s.k. KAMEL-
gruppen (se Leifman m fl. 2000). 2001, 2002: Monitordata (se Leifman, H. & Gustafsson, N-K. 2003). 
Övriga källor: Systembolaget, Statens folkhälsoinstitut 
1 Frågor om smuggling av vin och starköl ställdes inte 1996 och 1998 men kvantiteterna var med all 
sannolikhet lägre än de som uppmätts i de efterföljande mätningarna.  
P g a avrundning är summan av delmängderna inte alltid densamma som totalsumman. 
 

 
Av tabellen framgår också att även om spritkonsumtionen i liter räknad inte sjunkit 
sedan 1996 har däremot spritens andel av den totala konsumtionen minskat från 34 
procent till 26 procent. Sprit var vid periodens början den typ av dryck som svarade för 
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den största delen av all konsumerad alkohol. Detta har emellertid ändrats, och år 2005 
var vin den vanligast förekommande drycken, följd av starköl och därefter sprit.  
I Tabell 6 visas utvecklingen av vad som brukar benämnas ”registrerad” respektive 
”oregistrerad” alkohol mellan åren 1990 och 2005. Vad gäller den registrerade kon-
sumtionen har denna fluktuerat lite under perioden. I liter räknat låg den registrerad 
konsumtionen emellertid år 2005 på ungefär samma nivå som år 1990. År 2004 
uppgick den registrerade konsumtionen till 6,4 liter ren alkohol och år 2005 till 6,5 
liter. 
Ser man till förhållandet mellan den registrerade och den oregistrerade alkoholen kan 
konstateras att andelen registrerad alkohol stadigt minskade fram till och med år 2004, 
men att den därefter ökat något. År 1990 svarade den registrerade alkoholen för 82 
procent av all alkohol jämfört med 62 procent år 2004, det vill säga en minskning med 
20 procentenheter. År 2005 utgjorde den registrerade alkoholen 64 procent av all 
konsumerad alkohol.  Den oregistrerade alkoholen ökade givetvis i motsvarande grad; 
från att ha utgjort endast 18 procent vid periodens början stod den år 2004 för 38 
procent. Mellan år 2004 och 2005 minskade dock andelen till 36 procent. I tabellen 
redovisas även Systembolagets försäljning, i liter räknad och som andel av den totala 
alkoholkonsumtionen. I liter räknat har försäljningen på Systembolaget fluktuerat 
något under perioden. Försäljningen var dock något högre år 2005 (4,9 liter) jämfört 
med år 1990 (4,5 liter). I relativa termer sjönk Systembolagets andel från år 1990 fram 
till och med år 2004 för att därefter vända upp. År 1990 utgjorde Systembolagets för-
säljning 58 procent av all konsumerad alkohol medan motsvarande siffra år 2005 var 
48 procent.  
 

 

Tabell 6. Den registrerade och oregistrerade alkoholkonsumtionen samt Systembolagets 
detaljhandel i ren alkohol per person 15 år och äldre under perioden 1990 till 2005. 

Olika delmängder alkohol 1990 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Registrerad 
alkoholkonsumtion 

        

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

82 % 75 % 74 % 71 % 70 % 67 % 62 % 64% 

Oregistrerad 
alkoholkonsumtion 

        

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

18 % 25 % 26 % 29 % 30 % 33% 38 % 36% 

Totalt 7,8 8,0 8,4 9,1 9,9 10,2 10,5 10,2 
         
         
Systembolagets detaljhandel         
   Liter ren alkohol 4,5 3,9 4,3 4,6 5,0 5,1 4,8 4,9 
   Andel av 
totalkonsumtionen 

58 % 48 % 51 % 50 % 50 % 50 % 45 % 48 % 

P.g.a. avrundning är summan av delmängderna inte alltid densamma som totalsumman 
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Utveckling av den oregistrerade alkoholens delmängder 
 
I Diagram 5 redovisas hur de olika delmängder som utgör den oregistrerade alkoholen 
utvecklats sedan år 1996. Som grafen visar skedde en kraftig ökning av 
resandeinförseln mellan år 1996 och fram till och med 2004. Året därefter minskade så 
resandeinförseln och låg år 2005 på 2,3 liter ren alkohol per person 15 år och äldre, 
vilket dock fortfarande är mer än dubbelt så högt som år 1996. Även smugglingen har 
ökat kraftigt under perioden och har, till skillnad från resandeinförseln, fortsatt upp 
även under det senaste året. Också Internethandeln med alkohol ökade kraftigt mellan 
år 2004 och 2005. Endast för konsumtionen av hemtillverkad alkohol framkommer en 
tydlig nedgång under perioden; från att år 1996 ha uppgått till 0,7 liter ren alkohol per 
person 15 år och äldre konsumerade svensken i genomsnitt år 2005 inte mer än 0,1 
liter.  
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att konsumtionen av alkohol införd från 
utlandet på olika sätt kraftigt har ökat sedan EU-inträdet, medan den inhemskt 
hemtillverkade alkoholen minskat. Att dessa olika delmängder fungerar som 
kommunicerade kärl förefaller helt rimligt eftersom de ekonomiska incitamenten med 
hemtillverkning i stor utsträckning försvunnit i och med att tillgången till billig 
utländsk alkohol stadigt ökat.  
  
 
 
Diagram 5. Utvecklingen av den oregistrerade alkoholen sedan 1996. Resandeinförsel, 
smuggling, hembränning samt Internethandel med alkohol.  
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Den totala alkoholkonsumtionen under 2001 – 2005 fördelad på dryck och 
anskaffningssätt 
 
I Tabell 7 presenteras alkoholkonsumtionen i landet under 2001-2005 utifrån typ av 
dryck och på vilket sätt dryckerna anskaffades, dvs. om de var köpta på Systembola-
get, konsumerade på restauranger, införda i landet i samband med resor, insmugglade 
eller hemtillverkade (rangordnat efter 2005-års data). Procenttalen anger dryckens och 
anskaffningssättets andel av den totala alkoholkonsumtionen mätt i ren alkohol. 
En uppdelning enligt ovan visar att försäljning av vin på Systembolaget ligger i topp 
av tabellen. Av all alkohol som konsumerades under 2005 svarade vin inköpt på 
Systembolaget för ca en fjärdedel. På en andraplats i tabellen kommer starköl från 
Systembolaget med 13 procent av den totala alkoholkonsumtionen. Resandeinförd 
sprit svarar för 10 procent av all konsumerad alkohol. Längst ner i tabellen återfinns 
bland annat konsumtionen av insmugglat vin och restaurangförsäljningen av folköl, 
som uppgår till en procent eller mindre av den totala alkoholkonsumtionen. I tabellen 
redovisas även dessa uppgifter för åren 2001 till 2004.  
Några av dryckerna och deras anskaffningssätt ligger på relativt stabila nivåer under 
perioden. Exempel på detta är försäljningen av vin och starköl på Systembolaget, som 
har legat på 24-26 procent respektive 12-13 procent av den totala konsumtionen under 
perioden. Andra drycker och anskaffningssätt visar tydliga förändringar under perio-
den. Relativt sett sjunker försäljningen av sprit på Systembolaget under perioden, från 
en andel på 13 procent år 2001 till 9 procent under år 2004 och 2005. Den resande-
införda spriten ökade från 7 procent år 2001 till 12 procent år 2004 men sjönk därefter 
något. Andra tydliga förändringar är ökad starkölssmuggling liksom minskad 
försäljning av folköl i livsmedelsbutiker.  
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Tabell 7. Den totala alkoholkonsumtionen under perioden 2001 till 2004 fördelad på dryck 
och anskaffningssätt. 

Typ av dryck och 
anskaffningssätt 

Andel (%) av den totala alkoholkonsumtionen 
(i ren alkohol) 

 2001 2002 2003 2004 2005 Förändring i 
antal 

procentenheter 
2001-2005 

Vin, Systembolaget 24  25  25  24  26  + 2 
Starköl, Systembolaget 13  13  13  12  13  0 
Sprit, resandeinförsel 7  7  9  12  10  + 3 
Sprit, Systembolaget 13  12  11  9  9  - 4 
Vin, resandeinförsel 7  7  7  8  7  0 
Folköl, 
livsmedelsbutiker 

10  8  8  6  6  - 4 

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

Summa  100  100  100  100  100   
Källor: SoRAD, Systembolaget, Statens folkhälsoinstitut. P.g.a. avrundning är summan av delmäng-
derna inte alltid densamma som totalsumman. 

 
 
Om man ska sammanfatta huvuddragen i det som redovisats hittills i detta avsnitt kan 
sägas att en mer än tioårig uppgång av totalkonsumtionen i Sverige bröts under 2005 
då konsumtionen vände ned något, framförallt som en följd av minskad 
resandeinförsel. Sett till konsumtionen av enskilda alkoholslag är nedgången mellan år 
2004 och 2005 främst hänförbar till en minskad sprit- och starkölskonsumtion. 
Fortfarande är dock konsumtionen mycket hög med svenska mått mätt, med en 
genomsnittlig konsumtion som är ca 2 liter högre jämfört med tiden kring det svenska 
EU-inträdet. Den relativt kraftiga nedgången i resandeinförseln som inträffade under 
2005 i kombination med försäljningsökningar på Systembolaget har också inneburit att 
den registrerade alkoholens andel av totalkonsumtionen ökat. 
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Resandeinförsel 

Sverige hade under flera år ett undantag från EU:s bestämmelser för hur mycket alko-
holdrycker resenärer fick föra in i landet utan att någon svensk alkoholskatt behövde 
betalas. Detta undantag avskaffades successivt fram tills årsskiftet 2003/2004, se 
Tabell 8. 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 sedan den 1 
januari 2004 inte betalas. 
 
Tabell 8. Införselkvoter. Uppgifterna avser antal liter per resenär över 20 år vid inresor till 
Sverige från andra EU-länder.  

Tidsperiod Sprit Starkvin Vin Öl 

1/1 1995-        1 sprit eller 3 starkvin  5 15 
1/7 2000- 1 3 20 24 
1/1 2001- 1 6 26 32 
1/1 2002- 2 6 26 32 
1/1 2003- 5 6 52 64 
1/1 2004- (EU-kvot) 10 20 90 110 

Källor: Rådets direktiv 2000/44/EG, Finansdepartementet och Tullverkets hemsida. 

 
 
Resandeinförseln under 2001 till 2005   
I Tabell 9 redovisas resandeinförseln per år från 2001 och framåt i miljoner liter av 
respektive dryck samt det totala antalet miljoner liter uttryckt i 100 % alkohol. Som 
framgår av tabellen ökade resandeinförseln mellan 2001 och 2004 av samtliga alkohol-
drycker. Ökningen av den totala resandeinförseln mellan dessa år uppgick till 58 
procent. I procent räknat ökade sprit mest (+ 87 %) följt av öl (+ 45 %) och vin (+ 31 
%). Den uppåtgående trenden bröts dock därefter och mellan år 2004 och 2005 sjönk 
den totala resandeinförseln med 15 procent. En minskad införsel kunde noteras för 
samtliga alkoholslag. 
Tabell 9. Resandeinförseln i miljoner liter av respektive dryck samt totalt i  ren (100 %) 
alkohol f.r.o.m. år 2001 t.o.m. år 2005 samt förändringen i procent mellan år 2004 och år 
2005. 

 2001 2002 2003 2004 Förändring 
2001-2004 

2005 Förändring 
2004-2005 

Öl 63,5 64,8  75,2  92,0 + 45 % 70,8 - 23 % 
Vin 35,2 39,9  43,2  46,0 + 31 % 41,8 -  9 % 
Sprit 12,8 13,1  18,7  23,9 + 87 % 20,3 - 15 % 
Totalt  
(ren alkohol) 

12,8 13,7 16,7  20,2 + 58 % 17,1 - 15 % 

Vid beräkning av förändringar har värden med två decimaler använts. 
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Resandeinförsel i ett lite längre perspektiv 
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 m fl., 2000). Sammantaget ger dessa undersök-
ningar en relativt god bild av omfattningen av resandeinförseln och de förändringar 
som ägt rum. Flera av undersökningarna utgör också basen för de skattningar av re-
sandeinförseln som gjorts för perioden 1993 till 2005 och som redovisas i Tabell 10. 
Av denna tabell framgår att resandeinförseln ökade kraftigt efter EU-medlemskapet. 
År 1993 och 1994 beräknades den införda mängden till ca 0,7 liter ren alkohol och 
1998 till ca 1,6 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre (se Kühlhorn m fl., 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 
m.fl., 2000).  

 

Tabell 10.  Resandeinförsel av alkohol 1993-2005, i liter ren (100 %) alkohol per invånare3.  

Resande-
införsel 

1993 1994 1995 19961 1998 2000 20012 20022 2003 2004 2005 

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

Totalt 0,7 0,7 0,8 1,1 1,6 1,6 1,8 1,9 2,3 2,7 2,3 
1 KALK:s huvudmaterial insamlat under perioden mars 1996 - februari 1997.  
2 Monitordata. 
3 Alla i tabellen redovisade undersökningar, förutom KALK (1996) och Monitormätningarna (2001, 2002 och 
2003) genomfördes på våren respektive år, med en observationstid på 12 månader.  
Källa: 1993-98: KALK-rapporten (Kühlhorn m fl., 2000). Källa: 2000: KAMEL-rapport (Leifman m fl., 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.  
 
 
Resandeinförselns ursprung 
 
I Tabell 11 visas i vilka länder de införda alkoholdryckerna inhandlats under 2003, 
2004 och 2005. Av tabellen framgår att under samtliga tre år är Tyskland det enskilda 
land som svarar för störst andel av all resandeinförd alkohol. Under 2005 stod 
Tyskland för 42 procent av den införda alkoholen. Danmarks är det näst största 
enskilda landet med en andel på 22 procent. Sammantaget stod således båda dessa EU-
länder för knappt en tredjedel av den totala resandeinförseln år 2005, mätt i 100 
procent alkohol.  
Om man ser till de enskilda dryckesslagen framkommer vissa skillnader vad gäller 
införselns ursprung. Införseln av sprit är i lägre utsträckning koncentrerad till Tyskland 
och Danmark än vad gäller vin och öl. Hälften av all införd sprit kom år 2005 från 
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Tyskland och Danmark mot ca 75-80 procent av det resandeinförda vinet och ölet. För 
det resandeinförda starkölets del kan man konstatera att Tyskland kraftigt ökat sin 
andel av all införd öl under perioden 2003-2005 och att Danmarks andel minskat. År 
2003 kom 42 procent av den införda ölen från Tyskland för att år 2005 uppgå till 55 
procent. Motsvarande andelar för Danmark var 33 respektive 25 procent. Vininförseln 
har inte ändrats nämnvärt under de tre åren. År 2005 kom 46 procent av den totala 
vininförseln från Tyskland och 27 procent från Danmark vilket i stort sett även var 
fallet år 2003. Värt att notera är att andelen sprit som kommer från länder utanför EU 
har minskat kraftigt, från 22 till 14 procent mellan 2003 och 2005. Förklaringen är att 
de tre baltiska staterna och Polen återfanns i denna kategori år 2003, men däremot inte 
år 2005 eftersom länderna blev medlemmar i den europeiska unionen år 2004. Som 
framkommer i Tabell 12 svarade dessa fyra länder för 6 procent av den totala 
spritinförseln till Sverige år 2005, vilket till stor del motsvarar den observerade 
minskningen i kategorin ’utanför EU’. 
 

Tabell 11. Resandeinförselns ursprung: vilka länder som den resandeinförda alkoholen köptes 
i under 2003, 2004 samt 2005. 

 Ren alkohol Sprit Vin Starköl 
             
 2003 

% 
2004 

% 
2005 

% 
2003 

% 
2004 

% 
2005 

% 
2003 

% 
2004 

% 
2005 

% 
2003 

% 
2004 

% 
2005 

% 
Danmark 24  22  22  15  19  17  28  24  27  33  25  25  
Tyskland 38  43  42  29  34  32  46  49  46  42  52  55  
Finland 7  6  6  7  7  8  4  5  3  8  6  8  
Övriga 
EU* 

18  17  20  27  22  29  15  14  16  8  10  10  

Utanför 
EU* 

13  12  9  22  18  14  7  8  8  9  7  2  

* Eftersom nya medlemsländer tillkommit i EU under perioden är kategorierna inte identiska vad 
gäller de länder som ingår. 
 
 
Eftersom det kan vara intressant att särskilja införseln från de baltiska länderna samt 
Polen (vilka blev medlemmar i EU den 1 maj 2004) redovisas en lite mer detaljerad 
bild av resandeinförselns ursprung för år 2005 i Tabell 12. Tabellen visar att dessa 
fyra länder tillsammans svarade för 3 procent av den totala resandeinförseln. Det tycks 
som om sprit är det dominerande alkoholslaget att ta in från dessa länder; de baltiska 
staterna och Polen står för 6 procent av den totala resandeinförda spriten, men endast 2 
procent av allt vin respektive all öl som förs in i Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 

 
Tabell 12. Resandeinförselns ursprung under år 2005. 
 
 Ren alkohol Sprit Vin Starköl 
 % % % % 
Danmark 22  17  27  25  
Tyskland 42  32  46  55  
Finland 6  8  3  8  
Estland/Lettland/Litauen 2  4  1  1  
Polen 1  2  1  1  
Övriga EU 17  23  14  8  
Utanför EU 9  14  8  2  
     
Summa 100  100 100 100 
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2. Alkoholsmugglingens utveckling i början av 2000-talet 
 
Barbro Engdahl 
 
Att smuggling av alkohol har blivit allt vanligare sedan Sveriges inträde i EU 
redovisades i kapitel 1. Syftet med detta kapitel är att ge en mer detaljerad bild av 
utvecklingen av konsumtionen av smugglad alkohol i Sverige under tidsperioden 
2002-2005, och att belysa vilka grupper som står för ökningen. De centrala frågorna är 
att studera eventuella skillnader mellan kvinnor och män, olika åldersgrupper samt för 
olika delar av landet.   
 
Data och metod 
Alkoholsmuggling definieras som alkohol som förs in till Sverige från utlandet och 
säljs vidare i kommersiellt syfte. I vår analys kommer utvecklingen att främst 
beskrivas utifrån hur många som köper smugglad alkohol och hur mycket de köper. 
Skälen till att fråga om i första hand köp snarare än konsumtion av smugglad alkohol 
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 typen av frågeundersökningar som görs här varför mängderna kan underskattas 
om frågorna skulle avse försäljning av smugglad alkohol. Ytterligare ett skäl är det kan 
tänkas vara något mindre känsligt att fråga om köp av smugglad alkohol än om 
vederbörande själv sålt smugglad alkohol.   
Till grund för analyserna ligger frågor till 1500 personer varje månad om, och i så fall 
hur många gånger, de har köpt sprit, vin eller öl som troligtvis har smugglats in i 
landet under de senaste 30 dagarna. De ombeds också ange hur stora kvantiteter som 
köptes vid det senaste tillfället2. De köpta mängderna av respektive dryck omräknas 
till 100 % alkohol och adderas därefter till en skattning av en persons totala köp av 
smugglade alkoholdrycker under den senaste 30-dagarsperioden.  
Siffror för den totala mängden köp av smugglad alkohol har räknats upp något 
eftersom det antas vara högre bland problemkonsumenter än bland den övriga 
befolkningen. Bortfallet av problemkonsumenter i frågeundersökningar antas vara 
stort, ( 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 mer information om detta 
förfarande, se Leifman & Gustafsson, 2003). Uppräkning p.g.a. 

                                                 
2 Den uppgivna köpmängden vid det senaste tillfället multipliceras med antalet gånger personen köpt smugglad 
alkohol under antagandet att det senaste tillfället är representativt för personens köpbeteende. För en enskild 
individ kan detta givetvis innebära att köpmängden vid det senaste tillfället inte är en ”normal” köpmängd och 
att köpmängden den  senaste 30-dagarsperioden således felskattas. På aggregerad nivå torde dock under-
skattningar och överskattningar att jämna ut sig.   
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problemkonsumenternas bortfall har dock inte skett i avsnitten som behandlar 
smuggling utifrån kön, ålder och region.  
Köp av smugglad alkohol i olika åldergrupper beräknas under två tidsperioder istället 
för varje år, till skillnad från övriga analyser. Skälet är att antalet personer som uppger 
att de har köpt smugglad alkohol i de olika åldersgrupperna är relativt lågt, vilket ökar 
slumpmässiga förändringars inverkan på resultaten. Av det skälet har år 2002 och 
2003 och år 2004 och 2005 har slagits samman vid studie av köp av smugglad alkohol 
i olika åldergrupper. Liknande resonemang är även bakgrunden till att mängden 
smugglad alkohol som köpts endast redovisas totalt och inte könsspecifikt.  
För att komplettera bilden av köp redovisas även utvecklingen utifrån om man har 
druckit smugglad alkohol under de senaste dagarna.  
 
 
Andel som har köpt smugglad alkohol år 2002-2005 

 
Kvinnor, män och totalt  
Den totala smugglingen ökade mellan år 2002 och år 2005. År 2002 var det ca 3 
procent av befolkningen som hade köpt smugglad alkohol under de senaste 30 dagarna 
mot knappt 5 procent, se Diagram 1. Det motsvarar en ökning från ca 200 000 köpare 
år 2002 till ca 340 000 köpare år 2005. Den största ökningen skedde mellan år 2003 
och 2004 (från 3 procent till drygt 4 procent). 
 
 
Diagram 1. Andel (%) i befolkningen 16-80 år som uppger att de har köpt smugglad alkohol 
de senaste 30 dagarna under år 2002, 2003, 2004 och 2005. Män, kvinnor samt totalt.  
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Andelen män som har köpt smugglad alkohol är betydligt större än andelen kvinnor, 
men båda grupper uppvisar en ökning under den studerade perioden. Knappt 5 procent 
av männen köpte år 2002 smugglad alkohol, vilket år 2005 stigit till att vara 7,5 
procent. För kvinnor skedde en ökning under motsvarande tidsperiod från 1 till 2 
procent. Ökningen är statistiskt säkerställd för både män och kvinnor. Se även Tabell 
1 (i Tabellbilagan).  
 
 
Ålderskategorier 
Både bland kvinnor och bland män i alla ålderskategorier finns det en tendens till att 
köp av smugglad alkohol har ökat under den studerade tidsperioden.  Resultaten tyder 
dock på att andelen som har köpt smugglad alkohol minskar, för båda könen, med 
stigande ålder.  
Det är framför allt bland de unga kvinnorna som andelen som har köpt smugglad 
alkohol har förändrats. Bland unga kvinnor i åldern 16-19 år har det skett en ökning 
från drygt 4 procent 2002/2003 till 7 procent 2004/2005. Se Diagram 2 (och Tabell 2 
i Tabellbilagan). 
 
 
Diagram 2. Andel (%) kvinnor som har köpt smugglad alkohol de senaste 30 dagarna i olika 
åldersgrupper år 2002/2003 respektive år 2004/2005.  
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Även bland män har andelen som köpt smugglad alkohol ökat i alla åldersgrupper, och 
liksom bland kvinnorna ökar andelen mest bland de yngsta, 16-19 år, under 
tidsperioden 2002-2005.   
De unga männens köp av smugglad alkohol ökade från drygt 10 till 16 procent 
(Diagram 3). De förändringar som har skett mellan 2002/2003 och 2004/2005 i 
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andelen som har köpt smugglad alkohol är statistiskt säkerställda i alla 
ålderskategorier. 
 
 
Diagram 3. Andel (%) män som har köpt smugglad alkohol de senaste 30 dagarna i olika 
åldersgrupper. År 2002/2003 respektive 2004/2005. 
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Regioner 
Mellan år 2002 och 2005 minskar de geografiska skillnaderna i andelen som har köpt 
smugglad alkohol. Andelen är högre 2005 än 2002 i alla regioner men det sker en 
kraftigare ökning i Svealand och Norrland, dvs. i regioner med en ursprungligen lägre 
nivå, än i Götaland. 
Andelen som har köpt smugglad alkohol i Götaland har förändrats från år 4 till 5 
procent under denna tidsperiod. I Svealand har det skett en ökning från 2 procent år 
2002 till 4 procent år 2005. Norrland är den region där den observerade ökningen är 
störst. Andelen som har köpt smugglad alkohol har här fyrdubblats (från 1 till 4 
procent), Diagram 4 (och Tabell 3 i Tabellbilagan). 
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Diagram 4. Andel (%) i befolkningen (16-81 år)som har köpt smugglad alkohol de senaste 30 
dagarna år 2002, 2003, 2004 och 2005 i Götaland, Svealand och Norrland.  
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Mängd smugglad alkohol år 2002-2005 

Hur ser då utvecklingen ut vad gäller de mängder alkohol som smugglas till Sverige? 
Diagram 5 visar en ökning i den totala köpmängden av smugglad alkohol mellan år 
2002 och 2005 räknat i liter 100 % alkohol. Den totala mängden var 4 072 000 liter ren 
alkohol år 2002. Fram till år 2005 steg mängden inköpt smugglad alkohol till 
7 493 000 liter. Ökningen är som kraftigast mellan år 2003 och 2004, då den totala 
mängden har ökat med 30 procent. Se även Tabell 4 (i Tabellbilagan). 
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Diagram 5. Total mängd av smugglad alkohol redovisat i tusental liter 100 % alkohol år 
2002- 2005. Kvinnor och män i åldern 16-81 år. 
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1Mängden för totalbefolkningen är uppräknad med hänsyn till bortfall av problemkonsumenter 
 
 
 
Kvinnor, män och totalt 
Diagram 6 visar köpmängden av smugglad alkohol per person och år och visar att 
denna mängd stiger mellan år 2002 och år 2005 - från 0,6 liter till 1 liter (se även 
Tabell 1 (i Tabellbilagan). Det är återigen mellan år 2003 och år 2004 som den stora 
ökningen sker, från 0,7 liter per person och år till 0,9 liter.  
Män köper större kvantiteter än kvinnor. Mängden smugglad alkohol som köptes av 
män var i genomsnitt 1 liter per person år 2002. År 2005 köpte män 1,6 liter smugglad 
alkohol. Kvinnors köp av smugglad alkohol stiger mellan år 2002 och 2005 från 0,1 
liter till 0,2 liter per person och år.  
Ökningen bland kvinnor är koncentrerad till perioden 2003-2004, medan i stort sett 
ingen förändring kan observeras mellan åren 2002 och 2003 respektive 2004 och 2005. 
Det går inte att se samma mönster för män; bland män rapporteras istället en konstant 
ökning med 0,2 liter per år under hela den aktuella tidsperioden (2002-2005). 
Ökningen bland män är endast statistiskt säkerställd vid en jämförelse mellan år 2002 
och 2005, medan förändringen bland kvinnorna är statistiskt säkerställd både mellan år 
2003-2004 och år 2002-2005.  
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Diagram 6. Genomsnittlig köpmängd av smugglad alkohol per person och år, i liter 100 % 
alkohol per person och år 2002-2005. Kvinnor, män och totalt.  
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1Mängden för totalbefolkningen är uppräknad med hänsyn till bortfall av problemkonsumenter 
 
 
 
 
Ålderskategorier 
Det finns betydande åldersskillnader i inköpta mängder smugglad alkohol. Tendensen 
är att ju yngre personen är desto större kvantiteter smugglad alkohol köper han/hon, se 
Diagram 7.  Detta gäller för båda de studerade tidsperioderna, 2002/2003 och 
2004/2005.  
Samtidigt kan en klar ökning observeras för samtliga ålderskategorier, även om 
personer i åldern 30-49 år är den enda ålderskategorin där denna ökning är statistiskt 
säkerställd. Detta gäller dock relativt låga nivåer, från 0,6 liter under 2002/2003 
respektive 0,9 liter 2004/2005. 
Unga personer i åldern 16-19 år köpte däremot 1,5 liter smugglad alkohol per person 
och år under tidsperioden 2002/2003 och deras köp av 100 % smugglad alkohol har 
dessutom ökat under 2004/2005 till hela 2,5 liter per person och år, vilket är en ökning 
med 68 procent. Se även Tabell 6 (i Tabellbilagan). 
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Diagram 7. Genomsnittlig köpmängd av smugglad alkohol per år, i liter 100 % alkohol per 
person och år i olika åldergrupper. Jämförelse mellan tidsperioderna 2002/2003 och 
2004/2005. Kvinnor och män. 
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Regioner 
Även när det gäller köpmängden av smugglad alkohol har det, liksom för andelen som 
uppger sådana köp, skett en klar regional utjämning, se Diagram 8. I både Svealand 
och Norrland, dvs. de regioner där köpmängden var väldigt låg år 2002 (0,2 liter i båda 
regionerna - jämfört med 0,9 liter i Götaland), skedde det en kraftig ökning. I Svealand 
steg köpmängden till 1 liter år 2005, dvs. samma nivå som i Götaland. Den stora 
ökningen sker i Svealand främst mellan år 2003 och år 2004. 
I Norrland ökade mängden smugglad alkohol från 0,2 liter till 0,7 liter per person 
under den studerade fyraårsperioden.  
Götaland avviker från övriga landet genom att det inte har skett några större 
förändringar i mängden smugglad alkohol under tidsperioden 2002-2005. Den ligger 
konstant på en hög nivå mellan 0,9 och 1 liter 100 % alkohol per person och år. Det är 
endast i Svealand som ökningen är statistiskt säkerställd. Se även Tabell 7 (i 
Tabellbilagan). 
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Diagram 8. Genomsnittlig köpmängd av smugglad 100 % alkohol i liter per person och år  
under tidsperioden 2002 - 2005 i Götaland, Svealand och Norrland. Kvinnor och män i åldern 
16-81 år.  
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Olika alkoholsorter 
I Diagram 9 redovisas den totala smugglingen fördelad på de olika alkoholslagen 
under perioden 2002-2005, dvs. storleken av inköp av smugglat vin, öl och sprit - 
räknat i 100 % alkohol. Den största ökningen under denna tidsperiod, i liter per person 
och år, har skett för köp av smugglat öl. Köpmängden smugglat öl steg från 0,3 liter år 
2002 till att år 2005 ligga på 0,5 liter per person och år. Ökning är statistiskt 
säkerställd, och det är framför allt mellan år 2003 och år 2004 som smugglingen av öl 
ökar.  Under denna period ökar även mängden smugglad sprit från 0,3 liter till 0,4 liter 
per person och år. Mängden vin har ökat något under denna period, dock är det från 
väldigt låga nivåer. Mellan år 2002 och år 2005 har mängden smugglat vin ökat från 
0,04 liter till 0,09 liter. För vin är ökningen under denna period statistiskt säkerställd, 
och det är mellan år 2002 och år 2003 ökningen sker. Se även Tabell 5 (i 
Tabellbilagan). 
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Diagram 9. Genomsnittlig köpmängd av smugglat öl, vin och sprit, i liter 100% alkohol per 
person och år i åldern 15-81 år  av respektive delmängd under perioden 2002-2005. 
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Andel som har druckit smugglad alkohol  

I Diagram 10 och 11 redovisas slutligen andelen respondenter som uppger att de har 
druckit smugglad alkohol. Dessa uppgifter visas i jämförelse med den 
självrapporterade andelen som köpt smugglad alkohol. Även om utvecklingen tenderar 
att i stort sett gå i samma riktning tycks det finnas en viss diskrepans mellan dessa två 
mått. Andelen som har druckit smugglad alkohol under de senaste 30 dagarna är högre 
än andelen som har köpt smugglad alkohol under motsvarande tid. Två procent av 
kvinnorna har druckit smugglad alkohol år 2002, vilket kan jämföras med att 1 procent 
har köpt smugglad alkohol detta år. Både andelen som hade druckit och andelen som 
har köpt smugglad alkohol har fördubblats bland kvinnorna mellan år 2002 och år 
2005.  Andelen som har druckit har ökat till 4 procent och andelen som har köpt 
smugglad alkohol har stigit till 2 procent under denna period. Ökningen mellan år 
2002 och år 2005 är statistiskt säkerställd både för andelen som säger att de har druckit 
och andelen som har köpt smugglad alkohol, och det är mellan år 2003 och 2004 som 
denna ökning sker. 
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Diagram 10. Andel (%) som har druckit smugglad alkohol, och andel som har köpt smugglad 
alkohol under tidsperioden 2002-2005. Kvinnor. 
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Andelen bland män som har druckit smugglad alkohol var år 2002 9 procent, medan 
andelen som hade köpt smugglad alkohol år 2002 endast uppgick till 5 procent. År 
2005 har andelen som har druckit smugglad alkohol år 2005 ökat till 12 procent medan 
andelen som har köpt smugglad alkohol bland män var 7 procent, vilket visar på en än 
större diskrepans mellan måtten 2005 jämfört med år 2002. På liknande sätt som för 
kvinnor så sker den stora ökningen både vad det gäller drickande och köp av smugglad 
alkohol mellan år 2003 och 2004, Diagram 11.  Det är även så att skillnaden mellan år 
2002 och 2005 är statistiskt säkerställd. Se även Tabell 8-9 i Tabellbilagan. 
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Diagram 11. Andel (%) som har druckit smugglad alkohol, och andel som har köpt smugglad 
alkohol under tidsperioden 2002-2005. Män.   
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Sammanfattning 

I detta kapitel har vi analyserat utvecklingen av alkoholsmuggling i Sverige under 
perioden 2002-2005 med speciellt fokus på utvecklingen i olika grupper och delar av 
landet. Alla indikatorer på smuggling visar att det har skett en klar ökning under 
perioden som berör kvinnor och män och samtliga studerade ålderskategorier. Den 
största ökningen skedde mellan år 2003 och 2004, vilket tyder på att de i praktiken 
avskaffade kvoterna för privatinförsel av alkohol samtidigt lett till en utökad 
smuggling.  
Andelen som har köpt smugglad alkohol har ökat från 3 till 5 procent under denna 
tidsperiod och det är i första hand män som köper smugglad alkohol. Bland män var 
det 5 procent som har köpt alkohol år 2002 och 7,5 procent år 2005. Andelen kvinnor 
som hade köpt smugglad alkohol ökade under motsvarande period från 1 till ca 2 
procent. Andelen som köper smugglad alkohol är högst bland 16-19-åringar och 
sjunker med stigande ålder. År 2002/2003 var andelen bland de unga männen 10 
procent för att 2004/2005 ha ökat till 16 procent. Andelen kvinnor som köpt smugglad 
alkohol i motsvarande ålderskategori är lägre, men även den har ökat, från 4 procent år 
2002/2003 till 7 procent år 2004/2005. Det var också den yngsta ålderskategorin som 
köpte de största kvantiteterna. I genomsnitt köpte ungdomar i åldern 16-19 år 1,5 liter 
smugglad alkohol (100%) per person och år 2002/2003. Denna mängd hade 2004/2005 
stigit till 2,5 liter per person i den nämnda ålderskategorin, vilket kan jämföras med 
0,9 liter för befolkningen som helhet. Förändringarna är inte statistiskt säkerställda för 
åldersgruppen 16-19 år men vid en sammanslagning av de två yngsta åldersgrupperna 
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(dvs. bland 16-29 åringar) framkommer att andelen som köpt smugglad alkohol ökat 
signifikant från 1,2 liter 2002/2003 till 1,9 liter 2004/2005.  
Att personer i den yngsta åldersgruppen (16-19 år) köper relativt mycket smugglad 
alkohol är rimligt med tanke på att man i denna ålder inte får köpa alkohol på 
Systembolaget. Att även ökningen är större än i andra åldersgrupper är mer förvånande 
med tanke på ungdomars alkoholkonsumtion faktiskt sjunkit under de senaste åren 
(CAN, 2006). Det är således inte givet att en ökning av smugglad alkohol bland unga 
automatiskt genererar en ökning av alkoholkonsumtionen bland unga i allmänhet.  
Intressanta regionala skillnader i alkoholsmugglingens utbredning och förändring 
kunde noteras. Det är i Götaland som andelen som har köpt smugglad alkohol är störst 
liksom även mängden smugglad alkohol, räknad i liter per person och år. Det går dock 
att se en utveckling mellan år 2002 och 2005 som visar att mängden smugglad alkohol 
stigit i Svealand och Norrland medan den legat relativt konstant (mellan 0,9 och en 
liter 100 % alkohol) i Götaland. Det är dock enbart i Svealand som ökningen är 
statistiskt säkerställd under denna tidsperiod (från 0,2 liter år 2002 till 1 liter år 2005). 
Förändringen i alkoholsmugglingens utbredning över landet kan bero på att 
distributionssättet av den smugglade alkoholen ändrat karaktär under dessa år. 
Möjligen har den storskaliga vidareförsäljningen av alkohol till privatpersoner ökat 
och gjort det mer lönsamt att distribuera den smugglade alkoholen från Tyskland och 
Danmark till Svealand och Norrland för vidareförsäljning. 
Som väntat följde det direkta måttet på konsumtion av smugglad alkohol utvecklingen 
enligt köp av smugglad alkohol. Andelen som köpt är dock lägre vilket troligen är 
kopplat till att ett inköp konsumeras av flera personer. Möjligen kan det även vara 
mindre socialt önskvärt att ha köpt smugglad alkohol eftersom köp är ett mer aktivt val 
än att bara ha druckit.  
Sammanfattningsvis kan konstateras att smugglad alkohol har vuxit i betydelse på den 
svenska alkoholmarknaden under senare år, och att den även fortsättningsvis kommer 
att uppmärksammas i den alkoholpolitiska debatten. Det finns således även 
fortsättningsvis starka skäl att följa och analysera dess utveckling. 
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Tabellbilaga 
 
Andelar (%) som har köpt smugglad alkohol 
 
Tabell 1. Andel, %, som har köpt smugglad 100 % alkohol bland personer i åldern 16-81 år 
tidsperioden 2002-2005 och mängd smugglad 100 % alkohol. Liter per person och år. 
Kvinnor och män . 
  
   

  
Andel som har köpt smugglad alkohol år 2002-
2005, % 

Antal liter 100 % alkohol per person/år 
år 2002-2005                          

 
År 2002 

(n=18 050) 
År 2003 

(n=18 051) 
År 2004 

(n=18 020) 
År  2005 

(n=18 056) 
År 2002 

(n=18 050) 
År 2003 

(n=18 051) 
År 2004 

(n=18 020) 
   År 2005 
(n=18 056) 

Kvinnor 0,8 1,1 1,7AB 1,8A 0,1 0,1 0,2 AB 0,2A 

Män 4,8 5 6,6 AB 7,5 A 1 1,2 1,4 1,6A 

         
 Totalt 2,8 3 4,1AB 4,7 A 0,6 U 0,7 U 0,9 A U 1A U 
         

För andel om köpt smugglad alkohol 
A Signifikant förändring jämfört med 2002. 
B Signifikant förändring jämfört med tidigare tidsperiod.  
 
För antal liter per person och år 
ASignifikant förändring jämfört med år 2002. 
B Signifikant förändring jämfört med tidigare tidsperiod. 
U Uppräknat med hänsyn till bortfall av problemkonsumenter    
 
 

Tabell 2. Andel som har köpt smugglad alkohol i olika åldersgrupper 2002/2003 och 
2004/2005. Procent. Kvinnor och män. 
 
 
 

År 2002/2003 
(n=18 980) 

År 2004/2005 
(n=19 143) 

Kvinnor   
16-19 år 4,3 7,0B 

20-29 år 1,6 2,7 B  
30-49 år 1,0 1,6 B 
50-81 år 0,2 0,5 B 
   
Samtliga kvinnor 1,0 1,7 B 
 
   

 
År 2002/2003 

(n=17 088) 
År 2004/2005 

(n=16 909) 
Män   
16-19 år 10,5 16,5 B 
20-29 år 8,5 12,0 B 
30-49 år 5,2 7,3 B 
50-81 år 1,4 2,6 B 
   
Samtliga män 4,8 7,0 B 
   

BSignifikant förändring mellan 2002/2003 och 2004/2005  
116-19 år och 20-29 år sammanslagna 
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Tabell 3. Andel personer i olika regioner 2002/2003 och 2004/2005 som har köpt smugglad 
alkohol. Procent. Kvinnor och män. 
             
 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 
 (n=18 050) (n=18 051) (n=18 020) (n=18 056) 
Region     
Götaland 4,4 4 4,9 B 5 A 
Svealand 1,9 2 3,6AB 4,5 A 
Norrland 0,9 1 2,2 AB 3,3 A 
     
Riket 2,8 3,0 4,1 AB 4,7 A 
     

ASignifikant förändring jämfört med år 2002.                                    
B Signifikant förändring jämfört med tidigare tidsperiod.  
 
 
 
Alkoholmängder 
 
Tabell 4. Total mängd smugglad öl, vin och sprit, uppmätt i tusental liter, samt totalt i  
tusental liter 100 % alkohol under år 2002, 2003, 2004 och 2005. 
          
 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 

(n=18 050) (n=18 051) (n=18 020) (n=18 056) 
Öl U 36 624 55 542 78 053 77 000 
Vin U 2 531 7 313 4 768 5 622 
Sprit U 4 716 3 200 4 771 6 961 
     
100 % alk U 4 072 5 087 6 606 7 493 
          
U Uppräknat med hänsyn till bortfall av problemkonsumenter   
 
 
 
Tabell 5. Genomsnittlig mängd smugglad öl, vin och sprit år 2002, 2003, 2004 och 2005, 
redovisat som 100 % alkohol. Liter per person och år, och ökning mellan 2002 och 2005.  
      

 
År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 Ökning   

(n= 18 050) (n=18051 (n=18 020) (n=18 056) 2002-2005 % 
ÖlU 0,27 0,4 0,56AB 0,55A +103 
vin U 0,04 0,09B 0,08 0,09A +125 
Sprit U 0,25 0,17 0,25 0,36 +44 

      
100 % alk U 0,56 0,66 0,89A 1,0 A +79 

            
ASignifikant förändring jämfört med år 2002. 
BSignifikant förändring jämfört med tidigare tidsperioden.  
U Uppräknat med hänsyn till bortfall av problemkonsumenter   
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Tabell  6. Genomsnittlig mängd smugglad 100 %  alkohol i olika åldersgrupper 2002/2003 
och 2004/2005. Liter per person och år. 
 
 År 2002/2003 År 2004/2005 
 (n=36 068) (n=36 052) 
Ålder   
16-19 år 1,5 2,5 
20-29 år 1,1 1,5 
16-29 år1 1,2 1,9B 

30-49 år 0,6 0,9 B 
50-81 år 0,2 0,3 
   
Samtliga 0,6 0,9 B 
   

BSignifikant förändring mellan 2002/2003 och 2004/2005  
116-19 år och 20-29 år sammanslagna 
 
 
 
Tabell 7. Genomsnittlig mängd smugglad 100 % alkohol i olika regioner: Götaland, Svealand 
och Norrland. Liter per person och år. 
   
 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 
 (n=18 050) (n=18 051) (n=18 020) (n=18 056) 
Region     
Götaland 0,9 1,0 0,9 1,0 
Svealand 0,2 0,3 0,8AB 1,0A 
Norrland 0,2 0,1 0,4 0,7 
     
RiketU 0,6 0,7 0,9AB 1,0A 
     

ASignifikant förändring jämfört med år 2002.                                    
B Signifikant förändring jämfört med tidigare tidsperiod. 
U Uppräknat med hänsyn till bortfall av problemkonsumenter 
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Andel som har köpt smugglad alkohol och andel som har druckit smugglad alkohol 
 
Tabell 8. Andel som har köpt någon form av insmugglad alkohol i olika åldergrupper under 
år 2002-2005. Kvinnor och män. (avrundade värden)       
                                  
 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 
Kvinnor (n=18 050) (n=18 051) (n=18 020) (n= 18 056) 
16-19 år  2 6 B 8 A 6 A 
20-29 år  1 2 3 A 3 A 
30-49 år  1 1 1 A 2 A B 
50-81 år  0 0 0 A B 1 A 
     
Samtliga kvinnor 1 1 2 A B 2 A 
     
Män     
16-19 år  10 12 15AB 18 A 
20-29 år  8 10 11 A 13 A B 
30-49 år  6 5 7 A B 7 A 
50-81 år  2 2 2 3 A 
     
Samtliga män 5 5 7 AB 8 AB 
     

ASignifikant förändring jämfört med år 2002.                                    
B Signifikant förändring jämfört med tidigare tidsperiod. 
 
 
Tabell 9. Andel som har druckit någon form av insmugglad alkohol i olika åldergrupper 
under år 2002-2005. Kvinnor och män. (avrundade värden)      
                                    
 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 
Kvinnor (n=18 050) (n=18 051) (n=18 020) (n= 18 056) 
16-19 år  9 9 12  13 A 
20-29 år  4 4 7 A B 7 A 
30-49 år  3 3 4 A B 4 A 
50-81 år  1 1 1 A B 1 A 
     
Samtliga kvinnor 2 2 4 AB 4 A 
     
Män     
16-19 år  17 16 25AB 25A 

20-29 år  14 15 21 AB 22 A 
30-49 år  10 10 15 AB 13 AB 
50-81 år 3 3 4 AB 5 A 
     
Samtliga män 9 9 13 AB 12 A 
     

ASignifikant förändring jämfört med år 2002.                                    
B Signifikant förändring jämfört med tidigare tidsperiod. 
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Appendix 1. Beskrivning av urvalspopulation år 2002, 2003, 2004 och 2005. Antal personer.  
     
 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 
Kön     
Kvinnor 9433 9570 9606 9551 
Män 8617 8481 8414 8505 
     
Kvinnor och män 18 050 18 051 18 020 18 056 
     
     
Ålder     
16-19 år 800 810 857 805 
20-29 år 3306 3182 2903 2571 
30-49 år 6539 6516 6538 6684 
50-81 år 7383 7532 7710 7984 
Ej svar/bortfall 22 11 12 12 
     
16-81år/bortfall 18050 18 051 18 020 18 056 
     
     
Region     
Götaland 9081 9008 9052 9164 
Svealand 6587 6576 6508 6519 
Norrland 2382 2467 2460 2373 
     
Riket 18050 18 051 18 020 18 056 
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Appendix 2. Procentuell fördelning av urvalspopulation år 2002, 2003, 2004 och 2005 av de 
personer som köper smugglad alkohol. Kvinnor och män, ålderkategorier och regioner. 
 
Kvinnor och män 
          
 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 
 (n=504) (n=511) (n=665) (n=751) 
Kvinnor  15 18 20 A 19 A 
Män 85 82 80 A 81 A 
     
Kvinnor och män 100 100 100 100 
          

A Signifikant förändring jämfört med 2002. 
 
Ålderskategorier 
      
 2002/2003 2004/2005 
 (n=1 015) (n=1 416) 
   
16-19 år 12,6 14,2 B 
20-29 år 33,4 28,3 B 
30-49 år 41,2 42,7 B 
50-81 år 12,8 14,8 B 
      
16-81 år 100 100 
   

BSignifikant förändring mellan 2002/2003 och 2004/2005 
 
Regioner  
    

 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 
 (n=504) (n=511) (n=665) (n=751) 

Region     
Götaland 74,5 71,2 60,3 AB 55,8A 
Svealand 21,8 24,3 31,4 AB 34,6A 
Norrland 3,7 4,5 8,3 AB 9,6A 
     
Riket 100 100 100 100 
     

 
ASignifikant förändring jämfört med år 2002.                                    
B Signifikant förändring jämfört med tidsperioden innan. 
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3. Vad kännetecknar köparna av alkohol som smugglas in i Sverige?   
 
Nina-Katri Gustafsson 
 
 
Som redovisats i tidigare avsnitt har smugglingen kommit att få en allt större del av 
den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. Det är därför av intresse att studera vilka 
det är som köper den insmugglade alkoholen, t.ex. i vilken utsträckning det 
huvudsakligen är högkonsumenter eller individer som har ett mer problematiskt 
drickande. Få kartläggningar av dessa individer har gjorts, men en ökad kunskap om 
dessa individer kan vara användbar i framtida försök att minska den andel smugglad 
alkohol som konsumeras i Sverige.  I detta kapitel undersöks profilen för den typiske 
köparen av smugglad alkohol utifrån data som samlats in under år 2005. 
 
Metod 

Man har funnit att resandeinförsel är något som är kraftigt underrapporterat, 
förmodligen till följd av den sociala önskvärdheten (Nordlund m fl., 1994; Rossow, 
2000). Graden av underskattning är förmodligen ännu högre då det gäller illegal 
alkohol som insmugglad alkohol. Trots att man inte kan vara säker på att köparna är de 
samma som konsumenterna, används köp som en indikator på konsumtion i dessa 
analyser. Detta eftersom man kanske inte alltid är medveten om att man dricker 
insmugglad alkohol, och köp av smugglad alkohol därför antas ge ett stabilare mått. 
Definitionen av “smugglad alkohol” är den samma som beskrevs i kapitel 2. Baserat 
på de separata frågorna om man hade köpt insmugglad sprit, öl eller vin under de 
senaste 30 dagarna (ja/nej) summerades detta till “köpt smugglad alkohol” och “inte 
köpt smugglad alkohol”.  

Med syftet att finna mönster i vad som karaktäriserar individer som uppgett att de köpt 
insmugglad alkohol, studerades detta i förhållande till kön, ålder, utbildningsnivå, 
sysselsättning, inkomstnivå, civilstånd, geografisk region, alkoholrelaterade problem 
och alkoholkonsumtionsnivå. Problemfrågorna ställdes inte till hela Sverige under 
tredje kvartalet varför dessa analyser endast innefattar januari-juni samt oktober-
december 20053, totalt 13 478 individer.  

Utifrån en fråga om vilken utbildning som var den högsta man fullföljt delades 
individerna in i tre utbildningsnivåer där hög utbildning innebar studier vid högskola 
eller universitet, medelhög utbildning motsvarande gymnasienivå (2- eller 3-årigt 
gymnasium, fackskola, yrkesskola) och lägre utbildning grundskolenivå (folkskola, 
enhetsskola, grundskola, flickskola, realskola).  

                                                 
3 Eftersom de som väljer att köpa smugglad alkohol inte har funnits variera i någon större utsträckning med 
säsong borde detta inte ha någon större inverkan på analyserna. 
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Inkomst delades in i tre kategorier där låg inkomst innebar en inkomst lägre än 15 000 
kr per månad, medelhög inkomst mellan 15-30 000 kr och hög inkomst över 30 000 kr 
per månad.  

Två problemindex konstruerades; det första beskrev sociala problem och det andra 
försämrat ansvarstagande. Det första inkluderade tre frågor och det andra två frågor, se 
nedan (Tabell 1). Samtliga frågor refererade till de senaste 12 månaderna och slogs 
samman till respektive index där minst en poäng (svarat att man haft åtminstone ett 
enskilt problem) kodades som att man hade den typen av problem.  

 
 
Tabell 1. Frågor de två problemindexen baserade sig på. 

  

Index: Sociala problem Index: Försämrat ansvarstagande 
Under de senaste 12 månaderna, har det hänt 
att du, i samband med att du druckit alkohol, 
varit inblandad i ett gräl (en het diskussion 
utan slagsmål)?  
 

Under de senaste 12 månaderna, har du känt 
att ditt drickande har skadat ditt arbete eller 
dina studier? 

Under de senaste 12 månaderna, har du 
hamnat i slagsmål då du druckit? 

Under de senaste 12 månaderna, har du känt 
att ditt drickande haft negativ effekt på dina 
finanser?  
 

Under de senaste 12 månaderna, har du känt 
att ditt drickande har skadat ditt familjeliv eller 
ditt äktenskap? 

 

  
 
 
Alkoholkonsumtion mättes med en så kallad kvantitet-frekvensskala (se kap 5), och 
respondenterna delades därefter in i högkonsumenter (125 cl per vecka för män och 
95 cl för kvinnor) och de som konsumerade mindre än dessa mängder baserat på 
gränser angivna i ”Testaren”4 (Rydberg, 1977).  

I ett första steg gjordes en deskriptiv analys där andelen köpare av smugglad alkohol 
inom olika grupper i populationen studerades. Dessa resultat signifikanstestades med 
Pearsons chi2-test. För att testa hur väl var och en av de olika faktorerna påverkade köp 
av smugglad alkohol, givet att allt annat var som tidigare, testades tre logistiska 
regressionsmodeller. Logistisk regressionsanalys är en sorts multivariat analys och vad 
dessa gör, till skillnad från vanliga deskriptiva analyser, är att ta hänsyn till flera 
variabler och behandla dessa som en enhet istället för som enskilda variabler. Ibland 

                                                 
4 “Testaren” utvecklades av Professor Ulf Rydberg, och är könsspecifik med skilda nivåer för män och kvinnor. 
Veckokonsumtionen av 40 procentig alkohol skattas för att få fem olika konsumtionsnivåer. De två högsta 
nivåerna (nivå 4 och 5) klassificeras som högkonsumtion. Eftersom olika nivåer har satts för kvinnor och män 
syftar detta mått snarare till att mäta problemorienterad konsumtion snarare än mängden konsumerad alkohol. 
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kan deskriptiva analyser ge falska samband. Ett exempel kan vara att en viss 
yrkeskategori (inom vilken det är en överrepresentation av män) visar ett starkt 
samband med att ha köpt smugglad alkohol men att det i själva verket är kön som är 
den förklarande faktorn. Detta kan man få fram genom logistisk regressionsanalys. I 
den första analysen inkluderades kön, ålder, utbildningsnivå, sysselsättning, 
inkomstnivå, civilstånd och geografisk region. För att se om någon av dessa effekter 
absorberades av att ytterligare variabler lades till gjordes ytterligare två analyser. I den 
andra modellen ingick, förutom de nämnda variablerna, även de två problemindexen. I 
den tredje modellen ingick dessutom alkoholkonsumtion (högkonsument eller inte). 
Resultaten presenteras med oddskvoter, dvs. sannolikheten att ha köpt smugglad 
alkohol givet en förändring i de andra faktorerna. I samtliga analyser viktades data för 
att justeras för olikheter i antalet individer per månad, kön, ålder, hushållsstorlek och 
geografisk region. För övergripande metod i projektet se separat metodavsnitt (Bilaga 
1 i denna rapport). 

 
Resultat 

Den totala andelen under 2005 som köpt insmugglad alkohol (sprit, öl eller vin) under 
de senaste 30 dagarna uppskattades till 4,6 procent (se Tabell 2), men substantiella 
skillnader fanns mellan de olika populationsgrupperna. Exempelvis var män (7,5 
procent) mer benägna att rapportera köp av smugglad alkohol i jämförelse med 
kvinnor (1,7 procent).  

Även mellan olika åldersgrupper fanns stora skillnader. Yngre köpare var särskilt 
benägna att köpa insmugglad alkohol, då andelen köpare bland individer 16-19 år var 
12,6 procent. Andelen köpare minskade sedan stadigt med varje ålderskategori och i 
den äldsta gruppen, 50-80 år gamla, uppgav endast 1,7 procent köp. 

Analyserna för tre indikatorer på socioekonomisk grupp, dvs. inkomst, utbildning och 
sysselsättning, påvisade att det var betydligt ovanligare i de högre grupperna att uppge 
köp av smugglad alkohol. Enligt resultaten hade köparna av smugglad alkohol lägre 
utbildningsnivå. Bland de individer som endast gått grundskolan eller motsvarande var 
andelen 7,1 procent, medan andelen köpare bland högskoleutbildade bara var 
1,9 procent. Något tydligt mönster fanns inte för sysselsättning men högst andel 
köpare återfanns bland de privatanställda arbetarna (9.7 procent). Även studenter eller 
värnpliktiga (8,3 procent) uppvisade en hög andel. För dessa grupper är förmodligen 
kön och ålder (män, yngre) av mer betydelse än yrket för de höga andelarna. Lägst 
andel köpare fanns bland pensionärerna (0,8 procent) och offentligt anställda 
tjänstemän (1,9 procent). Andelen köpare var framför allt låg bland de med högst 
inkomst (2,9 procent); mellan de andra inkomstgrupperna var skillnaden liten. 

Då civilstånd analyserades var det de som bodde med föräldrarna, en grupp som främst 
består av ungdomar, som uppgav köp i betydligt större utsträckning. Andelen köpare 
är här tredubbelt så hög jämfört med andra grupper (12,3 procent). 
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Tabell 2. Andelen (%) köpare av insmugglad alkohol i olika populationsgrupper 20055. 

    
  N Andel köpare (%) 
    
Kön Man 6700 7,5 
 Kvinna 6778 1,7 
    
Åldersgrupp 16-19 år 1037 12,6 
 20-24 år 987 8,8 
 25-29 år 1145 7,3 
 30-49 år 4866 4,5 
 50-80 år 5442 1,7 
    
Högsta fullföljda utbildning Hög – högskolestudier 2835 1,9 
 Medel – motsv. gymnasium 6369 5,2 
 Låg - motsv. grundskola 4194 7,1 
    
Sysselsättning Egen företagare 940 5,9 
 Offentlig tjänsteman 1926 1,9 
 Privat tjänsteman 2168 3,5 
 Offentlig arbetare 1536 3,3 
 Privat arbetare 1916 9,7 
 Studerande/värnpliktig 1826 8,3 
 Arbetslös 466 6,7 
 Pensionär 2321 0,8 
 Annan sysselsättning 369 2,8 
    
Inkomstnivå** 6 Hög – över 30 000 kr/månad 1844 2,9 
 Medel – 15-30 000 kr/månad 6552 4,8 
 Låg – under 15 000 kr/månad 4421 4,7 
    
Civilstånd Gift/Sammanboende 9453 3,7 
 Bor utan partner (med/utan 

barn) 
2589 3,8 

 Bor hos föräldrar 1281 12,3 
 Annat 152 4,9 
    
Geografisk region Norrland 1716 3,5 
 Stockholm 2646 3,0 
 Övriga Svealand 2445 5,5 
 Kronoberg/Halland 988 4,6 
 Västra Götaland 2269 4,7 
 Östra Götaland 1679 6,6 
 Skåne 1734 4,9 
    
Problemindex – sociala problem Sociala problem 875 19,6 
 Inte sociala problem 11882 3,6 
    
Problemindex – försämrat ansvarstagande Mindre ansvarstagande 765 17,2 
 Inte mindre ansvartagande 11979 3,9 

  

  

Alkoholkonsumtionsnivå Högkonsument 773 17,6 
 Normal/låg konsument 12705 3,8 
    
 Samtliga 13478 4,6 
    

                                                 
5 Samtliga resultat utom för inkomstnivå p<0.0001. 
6 Resultaten för inkomstnivå p<0.01.  
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Även om skillnaderna mellan regionerna inte var så stora var det ovanligt att ha köpt 
insmugglad alkohol i de norra delarna av Sverige (3,5 procent), men ovanligast var det 
i Stockholmstrakten (3,0 procent). Östra Götaland (6,6 procent) var den region där 
sådana köp visade sig vara vanligast förekommande.  

Skillnaderna i andelen köpare av smugglad alkohol var i särklass mest uttalade när det 
gällde respondenternas alkoholvanor och alkoholrelaterade problem. För de som 
upplevt sociala problem (gräl, slagsmål, skadat närmaste relationer) i samband med 
alkoholkonsumtion var det betydligt vanligare att ha köpt smugglad alkohol, då 
andelen köpare bland individer med dessa problem var 19,6 procent i jämförelse med 
övriga där andelen köpare endast var 3,6 procent. Liknande resultat gavs även för det 
index som snarare beskrev ett försämrat ansvarstagande (negativ påverkan på 
yrke/studier, ekonomi) till följd av alkoholbruk; andelen köpare bland dem som 
uppgav sådana problem var 17,2 procent. 

Benägenheten att köpa smugglad alkohol varierade också med nivån på 
alkoholkonsumtion. Högkonsumenter var mer benägna att ha köpt den här typen av 
alkohol (17,6 procent) än individer med mer moderata dryckesvanor (3,8 procent). 

 
Sannolikheten för köp av smugglad alkohol kontrollerat för olika 
bakgrundsfaktorer 

Syftet med detta avsnitt är att studera vilka faktorer som påverkar benägenheten att 
köpa smugglad alkohol. För att testa den relativa betydelsen av dessa olika faktorer 
estimerades tre logistiska regressionsmodeller för år 2005, dessa redovisas i Tabell 3. 
Överlag styrkte dessa analyser resultaten i de deskriptiva analyserna. I den första 
modellen kunde signifikanta (statistiskt säkerställda) effekter för samtliga faktorer 
utom civilstånd noteras. I stort framkom samma resultat i de två följande analyserna. 
Den tredje modellen (Modell 3), med alkoholrelaterade problem och 
alkoholkonsumtionsnivå inkluderat, gav en signifikant förbättring av modellens 
förklaringsvärde. Analysen visar att kvinnorna var mindre sannolika att ha köpt 
smugglad alkohol än männen. Ålder hade också en statistiskt säkerställd effekt, där 
äldre individer, 30-80 år, visade sig vara mindre benägna att ha köpt än 16-19 åringar. 
Även de i åldern 20-24 år skiljde sig signifikant från de yngsta i den tredje modellen, 
vilket inte visat signifikanta resultat i Modell 1. För 25-29 åringarna var skillnaden inte 
statistiskt säkerställd. Sambandet mellan låg utbildning och köp av smugglad alkohol 
kunde stärkas; resultaten visade att i takt med att utbildningsnivån ökade minskade 
benägenheten att ha köpt. Även för sysselsättning styrkte dessa analyser de som 
tidigare framkommit i de deskriptiva resultaten. Det var framför allt pensionärerna 
som visade sig ha köpt i mindre utsträckning än de övriga grupperna. Även 
privatanställda tjänstemän, offentligt anställda arbetare och offentligt anställda 
tjänstemän visade sig vara signifikant mindre benägna att ha köpt. Den tidigare höga 
andelen köpare bland värnpliktiga och studerande i de deskriptiva resultaten till trots 
visade sig även denna grupp vara mindre benägna att ha köpt. Detta talar för att det är 
ålder snarare än sysselsättning som legat bakom detta samband. De grupper som också 
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Tabell 3. Resultatat från logistisk regressionsanalys för år 2005 presenterade med oddskvoter 
(OR, Odds Ratio). 
 
    
 OR 

Modell 1 
OR 

Modell 2 
OR 

Modell 3 
    
Kön: kvinnor (referenskategori: man) 0.26*** 0.28*** 0.29*** 
    
Ålder: 16-19 år (referenskategori)    
20-24 år 0.70ns 0.58* 0.53** 
25-29 år 0.66 ns 0.69ns 0.68ns 
30-49 år 0.34*** 0.44** 0.44** 
50-80 år 0.16*** 0.23*** 0.23*** 
    
Utbildningsnivå: grundskola (referenskategori)    
Gymnasieutbildning 0.67** 0.66** 0.65** 
Högskoleutbildning 0.34*** 0.33*** 0.32*** 
    
Sysselsättning: privat arbetare (referenskategori)    
Egen företagare 1.03ns 1.07ns 1.06ns 
Offentlig tjänsteman 0.58** 0.59** 0.60* 
Privat tjänsteman 0.65** 0.64** 0.65** 
Offentlig arbetare 0.60** 0.60** 0.60** 
Studerande/värnpliktig 0.49** 0.48** 0.51** 
Arbetslös 0.79ns 0.77ns 0.76ns 
Pensionär 0.23*** 0.27*** 0.28*** 
Annan sysselsättning 0.81ns 0.73ns 0.74ns 
    

Inkomstnivå: medelinkomsttagare (referenskategori)    
Låginkomsttagare 0.72* 0.65** 0.66** 
Höginkomsttagare 0.76(*) 0.79ns 0.77ns 
    
Civilstånd: bor hos föräldrar (referenskategori)    
Gift/Sammanboende 0.86ns 0.87ns 0.90ns 
Bor utan partner (med/utan barn) 0.85ns 0.81ns 0.82ns 
Annat 0.72ns 0.61ns 0.56ns 
    
Region: Östra Götaland (referenskategori)    
Kronoberg/Halland/Blekinge 0.76ns 0.82ns 0.78ns 
Norrland 0.51*** 0.50*** 0.48*** 
Skåne 0.79ns 0.78ns 0.74(*) 
Stockholm 0.51*** 0.48*** 0.44*** 
Övriga Svealand 0.96ns 1.03ns 1.00ns 
Västra Götaland 0.77(*) 0.81ns 0.79ns 
    
Problemindex: sociala problem (referenskategori)  0.32*** 0.35*** 
    
Problemindex: minskat ansvarstagande (referenskategori)  0.48*** 0.60** 
    
Alkoholkonsumtionsnivå: högkonsumenter (ref. kat.)    

0.35*** 
    
    
-2LLikelihood 4248.0 3968.2 3905.2 
Modellens uppskattade förklaringsvärde, Nagelkerkes R2 5,3 % 6,7 % 7,1 % 
    

(*) p<0.10 * p<0.05 ** p<0.01 *** p< 0.0001 
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tidigare visat sig vara mer benägna att köpa, arbetslösa och egen företagarna, visade 
inte någon signifikant skillnad från de privatanställda arbetarna. Inte heller ”annan 
sysselsättning” visade några signifikanta skillnader, eventuellt p.g.a. det begränsade 
antalet som ingick i denna kategori. Något tydligt samband med inkomst fanns inte; 
låginkomsttagarna var i och för sig signifikant mindre benägna att ha köpt smugglad 
alkohol än de med en medelhög inkomst men samma tendenser syntes också bland 
höginkomsttagarna. Den tendens till signifikans som syntes i den första modellen för 
den högre inkomstkategorin försvann dock i den tredje modellen. Analyserna 
bekräftade att det var ovanligare bland individer boende i Stockholm och Norrland att 
ha köpt. Trots icke-signifikanta skillnader i de tidigare modellerna visade individer 
boende i Skåne-regionen en viss tendens till att ha köpt i mindre utsträckning än 
boende i östra Götaland. Den tendens som syntes för västra Götaland försvann dock i 
den tredje modellen. Inte heller individer boende i Kronoberg/Halland/Blekinge eller 
övriga Svealand visade sig ha köpt i mindre utsträckning. Om individerna hade 
upplevt alkoholrelaterade problem, utifrån de två index som beskrev alkoholrelaterade 
sociala problem eller minskat ansvarstagande som en följd av alkoholbruk, visade sig 
ha en stor inverkan på huruvida man hade köpt smugglad alkohol. Det var ovanligare 
att ha köpt bland de individer som saknade dessa problem. Därtill hade 
alkoholkonsumtion en signifikant effekt; de individer som inte klassades som 
högkonsumenter var mindre troliga att ha köpt alkohol som smugglats in i Sverige. 
 
 
Sammanfattande diskussion 

Syftet var att ta reda på vad som karaktäriserar de individer som uppger att de köpt 
smugglad alkohol i Sverige. Individer som köpt smugglad alkohol skiljde sig från den 
totala populationen på flera sätt. Resultaten kan summeras som att köp av smugglad 
alkohol var vanligare bland män, unga individer, för individer med lägre utbildning, 
individer boende längre söderut, individer med alkoholrelaterade sociala problem och 
försämrat ansvarstagande relaterat till alkohol likväl som bland individer med hög 
alkoholkonsumtion. Flera samband försvann i de multivariata analyserna (den 
logistiska regressionsanalysen). För de olika sysselsättningarna var det endast några få 
grupper som visade statistiskt säkerställda resultat och civilstånd visade sig helt sakna 
betydelse. 

Resultaten i analyserna styrks av andra studier. Att det skulle vara vanligare bland män 
att köpa smugglad alkohol överrensstämmer väl med tidigare resultat som visat att 
män (framför allt yngre) konsumerar mer smugglad sprit (Gustafsson & Trolldal, 
2004). 

Ålder och köp korrelerade negativt, dvs. andelen som uppgav att de hade köpt 
insmugglad alkohol minskade med ökad ålder. Andelen köpare av smugglad alkohol 
var som högst bland individer 16-19 år gamla, vilket är en grupp med relativt låg 
alkoholkonsumtion jämfört med många andra grupper. Unga människor har lägre 
disponibla inkomster och är därmed mer attraherade av de lägre kostnader förknippade 



 

50 

med illegal hantering av alkohol. Utöver detta kan de förväntas vara mer benägna att 
köpa den här typen av alkohol eftersom den legala åldersgränsen förbjuder de att köpa 
alkohol på Systembolaget fram tills det att de är 20 år (Holder, 2000). Detta innebär att 
smugglad alkohol i högre utsträckning når en grupp individer vars konsumtion staten 
aktivt försöker begränsa. Det är oklart huruvida dessa unga människor kommer att 
fortsätta att köpa smugglad alkohol i samma utsträckning även då de blir äldre, 
eftersom alkoholkonsumtion vanligtvis minskar med ålder (FHI, 1999) och, kan man 
anta, så gör även köp av insmugglade alkoholdrycker. Utifall ungdomars köp skulle 
leda till att de också konsumerade mer skulle detta eventuellt innebära stora risker för 
deras konsumtion och konsekvenser relaterat till detta även i vuxen ålder; tidigare 
studier visar dock att 16-19 åringar inte har en extremt hög konsumtion i jämförelse 
med övriga åldersgrupper (Leifman & Gustafsson, 2003). 

Det är svårt att isolera utbildningsnivåns effekt för huruvida individer hade köpt 
alkohol trots att man kontrollerar för andra variabler. Individer som inte lyckas väl i 
skolan fortsätter inte studera i samma utsträckning, men denna grupp kanske redan 
från början har en mer problemorienterad livsstil, oavsett köp av smugglad alkohol 
eller inte. Detta är naturligtvis inget som kan tillskrivas hela gruppen men kan vara en 
förklaring för en del av fallen. Idén att det skulle vara individers livsstil, snarare än 
deras utbildningsnivå, som har en effekt styrks av att det är betydligt vanligare bland 
individer med mätbara alkoholrelaterade problem att ha köpt smugglad alkohol än 
bland individer utan dessa problem. Detta gör det, från ett preventionsperspektiv, än 
mer relevant att undersöka smugglingsmarknaden i Sverige. 

En del skillnader i hur många som köpt smugglad alkohol fanns mellan olika 
sysselsättningsgrupper. Det var särskilt intressant att undersöka om arbetslösa var mer 
benägna att köpa smugglad alkohol, eftersom tidigare studier av denna grupp har gett 
motsägelsefulla resultat. En del studier har visat att den lägre inkomst arbetslöshet 
medför bidrog till att man då man drog ned på andra kostnader även minskade sin 
alkoholkonsumtion, andra har visat att arbetslösa tvärtom ökade sin konsumtion av 
alkohol (Mustonen m fl., 1994; Janlert & Hammarström, 1992). De som dricker mer 
kan förväntas behöva hitta billigare alkohol. I de deskriptiva analyserna var detta en av 
de grupper där det var som vanligast att köpa smugglad alkohol, och liksom för 
egenföretagarna var skillnaden inte statistiskt säkerställd i jämförelse med de 
privatanställda arbetarna. Detta styrker att det finns en överrepresentation i dessa 
yrkesgrupper. Värnpliktiga och studenter var en annan riskgrupp i de bivariata 
analyserna men då analysen kontrollerade för bl.a. ålder och kön, uppvisade denna 
grupp den lägsta sannolikheten för att köpa smugglad alkohol bland samtliga 
sysselsättningskategorier. Det finns dock annan forskning som stödjer att exempelvis 
värnpliktiga är en riskgrupp. I en frågeundersökning riktad till värnpliktiga har en 
relativt hög andel (14 procent) svarat att de konsumerar smugglad sprit vid 
berusningsdrickande (Guttormsson, 2003). Detta är en grupp som till stor del består av 
unga män som precis avslutat gymnasiet och man kan misstänka att ålder och kön har 
en större inverkan än sysselsättning. 
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Beträffande regionala skillnader var köpen av insmugglad alkohol vanliga framför allt 
i östra Götaland, men skillnaden var inte så stor från andra regioner. Det visade sig 
däremot vara betydligt mer ovanligt att köpa smugglat i Norrland och i 
Stockholmsområdet än i de regioner som låg mer söderut. Detta överrensstämmer väl 
med tidigare resultat om Systembolagets försäljning, där andelen som köpt alkohol där 
i de norra regionerna var 61 procent men i de södra delarna endast 28 procent 
(Trolldal, Boman & Gustafsson, 2005). Förklaringen till detta är att Danmark och 
Tyskland med sina betydligt lägre priser på alkohol och närheten till de södra delarna 
är de länder svenskar främst köper alkohol ifrån. Intressant att notera är att 
smugglingen från Finland (vilken man skulle anta påverkade just Stockholm och 
Norrland mest), trots skattesänkningen som gjordes där i mars 2004, inte tycks vara så 
omfattande. 

Ett starkt samband syntes däremot mellan den totala alkoholkonsumtionen och den 
andel som köpt smugglad alkohol. Högkonsumerande individer med riskfyllda 
dryckesvanor var mer attraherade av att köpa smugglad alkohol. En högre konsumtion 
bland dem som köpt smugglad alkohol är något som visats även i tidigare studier 
(Gustafsson & Trolldal, 2004). Eftersom det är svårare att nå problemdrickare då man 
använder telefonintervjuer (Metso & Simpura, 1997), är det troligt att vi bara mäter 
toppen av isberget för vilka som köper smugglad alkohol i denna studie. De individer 
vi fångar upp här får antas vara relativt välfungerande individer med fast bostad, osv.; 
bland dem som saknar fast adress, och som inte kommer med i urvalen, är 
konsumtionen av alkohol förmodligen än högre eftersom det är välkänt att den totala 
konsumtionen framför allt är koncentrerad till en liten grupp högkonsumenter. 
Samtidigt är det de, med små ekonomiska resurser, som har mest att vinna på de lägre 
priser insmugglad alkohol erbjuder.      
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4. Internethandel med alkohol  
 
 
Ulrika Boman, Mats Ramstedt 
 
Vi har i ett tidigare avsnitt i denna rapport redovisat hur den resandeinförda alkoholen 
utvecklades under år 2005. Under senare år har emellertid ytterligare ett sätt att handla 
alkohol från utlandet tillkommit, nämligen import av alkohol via Internet. Trots att 
kunskapen om detta fenomens utbredning har varit bristfällig har Internethandeln fått 
stor medial uppmärksamhet och ibland framförts som en förklaring till att 
resandeinförseln minskade under 2005. Den har också beskrivits som ett hot mot 
Systembolagets detaljhandelsmonopol, och i ett längre perspektiv mot den restriktiva 
svenska alkoholpolitiken (se t.ex. www.drugnews.nu).  
För att öka kunskapen på detta område ges i detta kapitel en första belysning av 
Internethandelns omfattning och förändring i Sverige under 2004 och 2005 utifrån data 
som samlats in inom ramen för Monitorundersökningen. (För en mer detaljerad 
redogörelse av frågor och metod, se Bilaga 1).   
 
Andelen som har beställt alkohol via Internet under de senaste 12 månaderna  

I Diagram 1 visas en skattning av andelen i befolkningen 16-80 år som har beställt 
alkohol via Internet under den senaste 12-månadersperioden. Månadsmätningarna har 
här slagits ihop kvartalsvis och sträcker sig från 2:a kvartalet 2004 till och med 4:e 
kvartalet 2005. Som synes har andelen varierat mellan 0,3 procent och 0,9 procent, 
vilket i antal personer motsvarar mellan 20 000 och 60 000 personer i åldersgruppen 
16-80 år. Som diagrammet visar är andelen något högre mot periodens slut jämfört 
med periodens början.  
Diagram 1. Andelen (%) i befolkningen 16-80 år som beställt alkohol via Internet 
under de senaste 12 månaderna under perioden april 2004 – december 2005. 
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Beställda mängder av alkohol via Internet per kvartal 

I Diagram 2 redovisas skattningar av den genomsnittliga införseln via Internet per 
kvartal i befolkningen 16-80 år sedan slutet av 2003 och fram till år 2005. Den 
genomsnittliga införseln avser liter alkohol (100 %) per person 16-80 år. Av 
diagrammet framgår att det skett en ökning av införseln via Internet under den 
studerade perioden, även om mängderna fortfarande år 2005 var mycket små. 
Framförallt var det under år 2005 som ökningen skedde. Under sista kvartalet år 2003 
och under samtliga kvartal under hela år 2004 låg de beställda mängderna kring 0,004-
0,006 liter ren alkohol per person 16-80 år, men ökade ganska kraftigt under 2005 och 
uppgick under det fjärde kvartalet 2005 till ca 0,011 liter ren alkohol. 
Om man utifrån dessa siffror skattar införseln för kalenderåren 2004 och 2005 
framkommer för år 2004 en genomsnittlig införsel per person 16-80 på ca 0,02 liter 
ren alkohol. För år 2005 skattas införseln till ca 0,04 liter ren alkohol, dvs. en 
fördubbling av de beställda mängderna mellan år 2004 och 2005. 
 
 
Diagram 2. Genomsnittlig införsel av alkohol via Internet under de senaste 12 månaderna i 
befolkningen 16-80 år under perioden april 2004 – mars 2006. 
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Genomsnittlig beställningsmängd per tillfälle 

För de personer i urvalet som under år 2005 uppgivit att de beställt alkohol via Internet 
under den senaste 12-månadersperioden uppgick den genomsnittliga 
beställningsmängden vid det senaste beställningstillfället till 3,4 liter ren alkohol. 



 

55 

Uttryckt som vin motsvarar detta ca 27 liter, som öl ca 64 liter, eller som sprit ca 9 
liter.  
 

Internethandelns fördelning på olika alkoholslag 

Hur den via Internet införda alkoholen fördelar sig på vin, sprit och starköl redovisas i 
Diagram 3. Siffrorna baseras på samtliga personer som år 2005 uppgivit att de beställt 
alkohol via Internet under de senaste 12 månaderna, vilket innebär att fördelningen 
inte helt kan hänföras till införseln av Internetalkohol under kalenderåret 2005. I 
Diagram 4 redovisas motsvarande fördelning baserad på samtliga personer som år 
2004 uppgivit att de beställt alkohol under den senaste 12-månadersperioden. Av 
diagrammen framkommer vissa förskjutningar vad gäller beställda alkoholsorter. 
Sålunda kan man konstatera att vin tidigare var den enskilda dryck som beställdes via 
Internet i störst utsträckning, medan sprit kommit att utgöra det dominerande 
alkoholslaget under periodens senare del.  Bland de som år 2004 uppgivit att de 
beställt alkohol via Internet under de senaste 12 månaderna stod vanligt vin för 53 
procent av den beställda alkoholen, starkvin för 3 procent, sprit för 23 procent och 
starköl för 20 procent.  Motsvarande analyser på 2005 års data visar att spritens andel 
av all beställd alkohol ökat till 41 procent medan vanligt vin svarade för 31 procent, 
starkvin för 10 procent samt starköl för 18 procent av den totala mängden beställd 
alkohol.  
 
Diagram 3. Internethandelns fördelning på olika alkoholslag. Samtliga personer som år 2004 
uppgivit att de beställt alkohol via Internet under den senaste 12-månadersperioden. 
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Diagram 4. Internethandelns fördelning på olika alkoholslag. Samtliga personer som år 2005 
uppgivit att de beställt alkohol via Internet under den senaste 12-månadersperioden. 
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Regionala skillnader 

För att undersöka eventuella regionala skillnader i handeln med alkohol via Internet 
har Sverige delats in i sju olika regioner. Regionerna består av län enligt följande; 1: 
Skåne 2: Blekinge/Kronoberg/Halland, 3: Övriga Götaland (Östergötland, Jönköping, 
Kalmar, Gotland), 4:Västra Götalands  län, 5: Stockholms län, 6: Övriga Svealand 
(Uppsala, Södermanland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna) samt 7: Norrland 
(Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten). 
I Diagram 5 redovisas andelen respondenter i dessa regioner som under år 2005 
uppgivit att de beställt alkohol via Internet under de senaste 12 månaderna och i 
Diagram 6 den genomsnittliga införseln via Internet i samma regioner. Skattningarna 
baseras på de personer som under år 2005 uppgivit att de beställt alkohol via Internet 
under den senaste 12 månadersperioden, vilket innebär att införseln inte helt kan sägas 
motsvara införseln för kalenderåret 2005.  
Som framgår av diagrammen finns det en tydlig syd-nordlig dimension i 
Internethandeln med alkohol. Lägst andel som beställt alkohol via Internet återfinns i 
Skåne, där endast 0,1% av befolkningen 16-80 år har denna erfarenhet. I övriga 
regioner bortsett från Norrland ligger denna andel på mellan 0,2 % och 0,6 %. I 
Norrland, däremot, uppgår andelen som har beställt alkohol via Internet till 1,3 %, dvs. 
det är betydligt vanligare att ha beställt alkohol via Internet i landets norra delar 
jämfört med i övriga landet.  
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Också då man ser till den genomsnittliga införseln bekräftas denna bild. Skåningarna 
tar in betydligt lägre mängder alkohol via Internet än övriga svenskar med ett snitt på 
0,001 liter ren alkohol per person i åldersgruppen 16-80 år. I övriga län i södra och 
mellersta Sverige ligger Internetinförseln kring 0,02-0,03 liter ren alkohol. I såväl 
Stockholm som i Norrland är införseln dubbelt så stor som i övriga landet (och 
skillnaden gentemot Skåne än större). Den genomsnittliga införseln av alkohol via 
Internet låg i dessa två regioner på 0,06 liter ren alkohol per individ 16-80 år. 
 
Diagram 5. Andelen (%) i befolkningen 16-80 år som beställt alkohol via Internet under de 
senaste 12 månaderna. År 2005. 
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Diagram 6. Genomsnittlig mängd alkohol beställd via Internet under de senaste 12 
månaderna i befolkningen 16-80 år. År 
2005.
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Vilka är det som beställer alkohol via Internet? 

Som framkommit i denna redovisning är det än så länge en tämligen begränsad grupp 
svenskar som har handlat alkohol via Internet. Men vad kan då sägas utmärka dessa 
personer? Under denna rubrik redovisas resultaten från en serie korstabuleringar som 
gjorts mellan exempelvis olika demografiska och socioekonomiska förhållanden och 
att ha beställt alkohol via Internet under den senaste 12-månadersperioden, se Tabell 
1. Också i dessa analyser har samtliga 12 månadsurval från år 2005 slagits ihop och 
analyserats som ett stort urval.  
 
Tabell 1. Andel (%) i olika kategorier som beställt alkohol via Internet under de senaste 12 
månaderna. 16-80 år. Skattningarna baseras på samtliga personer som under år 2005 uppgivit 
att de beställt alkohol via Internet under den senaste 12 månadersperioden. 

  

 Andel som har beställt alkohol via Internet  

 

  
Totalt 0,6% 
  
Män 0,9% 
Kvinnor 0,3% 
  
16-29 år 0,8% 
30-49 år 0,8% 
50-64 år 0,4% 
65 år och äldre 0,1% 
  
Högst grundskola 0,4% 
Högst gymnasium 0,9% 
Högskola/Universitet 0,4% 
  
Ej högkonsumenter av alkohol 0,5% 
Högkonsumenter av alkohol  

(10% med högst konsumtion) 

 

 

 

1,8% 

  
Intensivkonsumerar alkohol  mer  
sällan eller aldrig 

0,4% 

Intensivkonsumerar alkohol ofta 2,6% 
  

Tycker att spritskatten bör sänkas 0,9% 
      Tycker att spritskatten 
       bör  höjas/vara oförändrad 

 

    

0,3% 

  

 
För det första kan konstateras att det tycks vara en manlig företeelse att beställa 
alkohol via Internet. Sålunda är andelen som har beställt alkohol via Internet ungefär 
tre gånger så hög bland männen som bland kvinnorna. Vidare är det vanligare bland 
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personer under 50 år jämfört med personer över 50 år. Här framkommer en skillnad 
gentemot den vanliga resandeinförseln som åtminstone tidigare var mer utbredd bland 
personer i 50-60 års åldern (SOU 2005:25) Vad gäller utbildning hos dem som beställt 
via Internet framkommer att det är vanligare bland personer med medelhög utbildning 
än bland såväl låg- som högutbildade.  
Resultaten visar också en samvariation mellan högkonsumtion av alkohol och att ha 
beställt alkohol via Internet. Utifrån frågor som också ställs i intervjun om den egna 
alkoholkonsumtionen kan konstateras att medelkonsumtionen bland dem som har 
beställt alkohol via Internet låg på 11,0 liter ren alkohol per år medan motsvarande 
siffra bland dem som inte beställt alkohol via nätet var 4,4 liter (mönstret kvarstår även 
då könsuppdelade analyser görs). Det är också betydligt vanligare med Internethandel 
bland personer som ofta dricker stora mängder alkohol vid ett och samma tillfälle s.k. 
intensivkonsumtion. Slutligen förefaller det finnas en koppling mellan en mer liberal 
hållning i alkoholfrågor och Internethandel med alkohol. Personer som tycker att 
spritskatten ska sänkas har i högre utsträckning handlat alkohol via Internet jämfört 
med personer som anser att spritskatten ska sänkas eller vara oförändrad. För samtliga 
ovan redovisade skillnader i andelar mellan olika grupper gäller att de enligt en Chi-2 
prövning är statistiskt signifikanta på 5 %-nivån. 
 
Sammanfattning och slutsatser 

I detta avsnitt har vi redovisat en första kartläggning av ett för svenskt vidkommande 
relativt nytt fenomen – Internethandel med alkohol – vars omfattning och utveckling 
det hittills inte funnits så mycket kunskap kring. Data baseras på de månadsvisa 
telefonintervjuer som görs inom ramen för Monitor-projektet vid SoRAD. Frågor om 
Internethandel med alkohol har i dessa månatliga undersökningar ställts sedan i mars 
2004.  
Resultaten visar att andelen som uppger att har beställt alkohol via Internet under den 
senaste 12 månadersperioden har legat kring en halv till knappt en procent av 
befolkningen i åldern 16-80 år under 2004 och 2005, vilket motsvarar ca 20000 – 
60000 personer. Resultaten visar vidare att antalet är något högre under 2005 än under 
2004.  
Det mesta tyder således på att Internethandel med alkohol är en företeelse som berör 
ett relativt begränsat antal människor. Även mängderna som förs in via Internet är små 
enligt dessa skattningar och låg under år 2004 på 0,02 liter ren alkohol per person 16-
80 år. År 2005 uppgick motsvarande skattning till 0,04 liter, dvs det skedde en 
fördubbling mellan dessa två år. Då den totala alkoholkonsumtionen år 2005 skattades 
till 10,2 liter ren alkohol per individ 15 år och äldre utgör handeln med alkohol via 
Internet knappt en halv procent av den totala konsumtionen. Slutsatsen måste således 
bli att ett inkluderande av Internethandeln i väldigt liten utsträckning skulle inverka på 
de skattningar av den totala alkoholkonsumtionen för år 2004 och 2005 som redovisats 
i Monitorprojektet.  
Tankegångar har vidare förts fram att den minskning av den totala 
alkoholkonsumtionen som framkommit under 2005 – och som till stor del beror på 
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minskad resandeinförsel – inte är reell utan att det skulle ha skett en substitution 
mellan resandeinförsel och införsel via Internet men att Internethandeln inte fångas in i 
Monitormätningarna. Man kan dock konstatera att volymerna är för små för att kunna 
kompensera för den minskning i resandeinförseln som skett år 2005, även om det alltså 
skett en ökning av Internethandeln under perioden. Det kan givetvis inte uteslutas att 
det förekommer en viss underrapportering, i synnerhet som handel med alkohol via 
Internet enligt den svenska lagstiftningen betraktas som olaglig. Men 
underrapportering torde inte vara av den storleksordningen att det på något avgörande 
sätt skulle ändra slutsatserna om den minskning som framkommit beträffande 
resandeinförseln. 
Om man gör en lite hårddragen profil på den typiske Internetköparen av alkohol skulle 
man kunna säga att det är en man under 50 år, med en liberal alkoholpolitisk hållning 
och med relativt avancerade alkoholvanor. Man kan också konstatera tämligen stora 
regionala skillnader i Internethandelns utbredning. Till skillnad från den vanliga 
resandeinförseln som är störst i Skåne och sedan minskar ju längre norrut i landet man 
kommer, tar skåningarna in de i särklass minsta mängderna alkohol via Internet, 
medan norrlänningar och stockholmare tar in störst mängder per capita. 
Vad gäller den framtida utvecklingen av Internhethandeln i Sverige är denna givetvis i 
hög grad avhängig det slutgiltiga beslutet i EU-domstolen som kommer under år 2007. 
Enligt ett förslag till avgörande från EG-domstolens generaladvokat i november 2006, 
ges dock stöd för det svenska förbudet mot import av alkohol via Internet. Dessutom 
fastslog EG-domstolen, ett par veckor tidigare, att den som köper alkohol via Internet 
måste betala alkoholskatt i det land dit varorna transporteras. Det mesta tyder alltså i 
nuläget på att det svenska importförbudet kommer att kvarstå och om inte så blir fallet, 
att svensk alkoholskatt ska betalas. Sammantaget innebär detta att Internethandel med 
alkohol sannolikt förblir en relativt ovanlig delmängd på den svenska 
alkoholmarknaden, även om utvecklingen av alkoholsmuggling visar att också olaglig 
alkohol kan få en relativt stor utbredning.  
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5. Självrapporterade alkoholvanor, alkoholrelaterade problem och 
attityder till alkohol i olika delar av befolkningen 
 

Klara Hradilova Selin 
 
I detta kapitel redovisas uppgifter om självrapporterad konsumtionsvolym, 
dryckesmönster och olika typer av alkoholrelaterade problem. Analysen avslutas med 
en kort översikt av hur svenska folkets attityder gällande olika alkoholpolitiska frågor 
har utvecklats under de senaste åren. 
Inom ramen för Monitorprojektet ställs nämligen, förutom frågor om olika 
anskaffningssätt när det gäller alkohol, även frågor om respondenternas faktiska 
alkoholkonsumtion under de senaste 30 dagarna. Utöver mängden av konsumerad 
alkohol frågar man även om dryckesmönster i termer av frekvensen av intensiva 
konsumtionstillfällen (motsvarande en flaska vin per tillfälle eller mer) och under vissa 
månader har dessutom en del frågor ställts om eventuella negativa konsekvenser som 
respondenten kan ha upplevt i samband med sitt eget drickande.  
Fördelen med denna typ av data är möjligheten att följa utvecklingen över tid i olika 
befolkningsgrupper – en analys som är svår att genomföra på anskaffningsbasis. När 
det sedan gäller själva dryckesmönstret eller de olika konsekvenserna av drickande, är 
det i stort sett enbart självrapporterade uppgifter från konsumenterna som utgör den 
enda datakällan. Vissa alkoholrelaterade skador återfinns visserligen i diverse register 
(sjukvård, brottsstatistik) men mer vardagliga problem som kan tillskrivas alkohol – 
och i synnerhet problem av social snarare än hälsorelaterad karaktär – är svåra att 
studera på annat sätt än genom direkta frågor (Hradilova Selin m fl., 2004). 
Resultaten kommer att redovisas separat för kvinnor och män och i de flesta 
analyserna även för fyra olika ålderskategorier samt för personer bosatta i olika delar 
av landet. Det är jämförelser av detta slag som är huvudsyftet i analyser av 
självrapporterade uppgifter om alkoholvanor; i absoluta tal rör det sig om en 
underskattning av både faktisk konsumtion och alkoholrelaterade problem, vilket 
diskuteras mer ingående i det följande avsnittet.   

 
Självrapporterad konsumtionsvolym 

 
Några metodologiska överväganden 
I de månatliga mätningarna har alltså respondenterna även fått uppge hur ofta de i 
genomsnitt har druckit olika alkoholdrycker under de senaste 30 dagarna (frekvens) 
samt den genomsnittliga mängden vid dessa tillfällen (kvantitet). Genom att 
kombinera dessa uppgifter om frekvens och kvantitet och lägga ihop uppgifter för 
varje månad erhålls ett mått på de intervjuade personernas självuppskattade 
alkoholkonsumtion under ett år. Detta sätt att fråga är allmänt vedertaget och har 
använts i många studier under årens lopp som ett mått på en individs alkoholkonsum-
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tion. Till skillnad från Monitorprojektet baserar sig de flesta av dessa andra studier på 
ett tvärsnittsurval som dragits under en del av året och referensperioden är då vanligen 
de senaste 12 månaderna. Att istället fråga om de senaste 30 dagarna resulterar i en 
delvis annorlunda skattning. Den största skillnaden är att andelen 30-dagars ’icke-
konsumenter’ blir högre än andelen 12-månaders icke-konsumenter; de som dricker 
enbart några gånger per år tenderar att oftare hamna i nollkonsumtionskategorin. Även 
när det gäller själva konsumenterna kan svaren spegla en månadskonsumtion som inte 
är typisk för respondenten, dvs. man kan under de senaste 30 dagarna ha druckit mer 
eller mindre än man brukar under en typisk månad. Man kan dock anta att skillnaderna 
jämnar ut sig på gruppnivå när det gäller olika konsumentkategorier. Kortare 
referensperiod tenderar dessutom att minska risken för minnesfel (Kühlhorn m fl., 
2000) och det är troligen en förklaring till att 30-dagars estimat, trots en högre andel 
nollkonsumenter, är totalt högre. 
Som inledningsvis nämnts bygger dock de skattningar av den totala 
alkoholkonsumtion som redovisats i de föregående avsnitten inte på dessa självupp-
skattade uppgifter om konsumtionen av alkohol. De tidigare redovisade uppgifterna 
bygger på en kombination av försäljningsstatistik och uppgifter om införsel, köp av 
smugglad alkohol och hemtillverkning som erhålls från de månatliga 
frågeundersökningarna. Den totala konsumtionen mäts således på anskaffningsplanet. 
För åren 2004 och 2005 uppgick konsumtionen, mätt på detta sätt, till 10,5 respektive 
10,2 liter ren alkohol per individ 15 år och äldre. Detta sätt att beräkna 
alkoholkonsumtionen kan dock endast användas på aggregerad (samhällelig) nivå, 
eftersom det exempelvis inte finns uppgifter om hur försäljningen av alkohol fördelar 
sig mellan män och kvinnor, unga och äldre etc. Dessutom behöver den som köpt 
alkoholen inte nödvändigtvis vara samma person som den som faktiskt dricker den. 
Vill man studera alkoholkonsumtionen i olika befolkningsgrupper är man hänvisad till 
självrapporterade uppgifter. 
Den självuppskattade konsumtionen uppgår vanligtvis till ca 40 procent av den beräk-
nade totalkonsumtionen i samhället. Orsaken till denna skillnad är att när 
intervjupersoner tillfrågas att lämna uppgifter om sin konsumtion av alkohol tenderar 
de att glömma eller medvetet underrapportera de konsumerade mängderna (Kühlhorn 
med flera, 2000). Mycket talar dock för att underrapporteringen, relativt sett, är 
ungefär lika stor från år till år. I Diagram 1 redovisas månadsvisa jämförelser mellan 
den självuppskattade alkoholkonsumtionen (kvantitets- och frekvensfrågor avseende 
konsumtionen de senaste 30 dagarna) och den totala alkoholkonsumtionen (en 
sammanräkning av registrerad och oregistrerad konsumtion på anskaffningsbasis) 
under åren 2002-2005.  Frågor om konsumtion av cider och starkvin började ställas 
först fr.o.m. år 2003 och i figuren redovisas därför två olika kurvor – en för estimat 
som inkluderar cider och starkvin (juli 2003 till december 2005) och en för något lägre 
estimat utan cider och starkvin men för hela perioden. Jämförelse visar att den 
självuppskattade konsumtionen överlag följer, om än inte perfekt, de månadsvisa för-
ändringarna som gäller den totala alkoholkonsumtionen, mätt på anskaffningsplanet. 
En avvikelse gäller sommaren 2004, då den självrapporterade konsumtionen av någon 
anledning inte på samma proportionerliga sätt som tidigare år följde den ökning som är 
typisk för sommarmånaderna och som kan observeras för den totala, 



 

63 

anskaffningsbaserade konsumtionen. Totalt sett finns det dock en god 
överensstämmelse mellan dessa två typer av skattningar. 
 
Diagram 1. Relationen mellan totalkonsumtionen och självrapporterade uppgifter. Liter 
100% alkohol. 
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Senaste utvecklingen i självrapporterad konsumtion uppdelat på kön, ålder och region 
I Tabell 1 redovisas den självrapporterade medelkonsumtionen för kvinnor och män 
samt för fyra olika ålderskategorier under åren 2003-2005, dvs. för perioden då 
frågorna ställdes för samtliga alkoholdrycker (sprit, vin, öl, folköl och fr.o.m. juli även 
cider och starkvin).  
Män konsumerar mer än dubbelt så mycket alkohol som kvinnor, även om 
könsskillnaden är något lägre år 2005. För båda könen gäller att den högsta 
konsumtionen återfinns i den lägsta åldersgruppen (16-29-åringar) och den lägsta 
konsumtionen i den högsta åldersgruppen (65 år och äldre). Detta gäller samtliga 
redovisade år. 
Den självrapporterade alkoholvolymen har legat på i stort sett samma nivå under den 
aktuella perioden med undantag för män i åldern 30-49 år, där konsumtionen sjunkit 
signifikant från 6,9 liter ren alkohol per vuxen år 2004 till 6,2 liter år 2005. Detta är en 
grupp som överlag konsumerar relativt mycket alkohol. En tendens till 
konsumtionsökning kan observeras bland äldre, både kvinnor och män, medan det 
motsatta gäller alla övriga åldersgrupper. 
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Tabell 1. Självuppskattad alkoholkonsumtion åren 2003, 2004 och 2005, i liter 100% alkohol 
per person 16-80 år samt antalet tillfrågade respektive år.  
Signifikanstest (variansanalys):  t ex  XX B = skillnaden statistiskt säkerställd jämfört med år 
2003  

 

 Antal tillfrågade Liter ren alkohol / 
person 

 2003 2004 2005 2003 
A 

2004 
B 

2005 
C 

Totalt  18 016 15 3351) 17 999 4,52)  4,6 4,5 

Män  8 463 7 248 8 471 6,2  6,5 6,2 
Kvinnor  9 553 8 287 9 528 2,7  2,7 2,8 

Män/kvinnor    2,3 2,4 2,2 
Män       
16-29 år  1 918 1 614 1657 7,9  7,7 7,6 
30-49 år  3 148 2 689 3282 6,5  6,9 6,2B 
50-64 år  2 133 1 858 2181 5,6  6,0 5,8 
65 år +  1 259 1 084 1347 3,9  4,2 4,3 

Kvinnor       
16-29 år 2 069 1 647 1711 3,1  3,5 3,5 
30-49 år 3 359 2 939 3383 2,8  2,7 2,7 
50-64 år 2 486 2 242 2642 2,8  2,7 2,8 
65 år + 1 634 1 451 1786 1,7  1,6 1,9 
       

1) Under sista kvartalet 2004 ställdes konsumtionsfrågorna endast i Norra och Södra 
Sverige. 

2) Konsumtion av cider och starkvin började mätas fr.o.m. juli 2003, vilket innebär att 
den totala volymen är något underskattad för detta år. Skillnaden är dock marginell 
och påverkar inte vår slutsats om att inga statistiskt säkerställda förändringar i 
konsumtionen har skett under den aktuella perioden. 

 
 
I Figur 2a och 2b redovisas utvecklingen i självrapporterad konsumtion i olika delar 
av landet under samma period. I denna analys har Sverige delats upp i sju olika 
regioner utifrån landets län.  
Enbart små förändringar i den självrapporterade konsumtionsvolymen kan observeras 
över tid även när vi jämför de olika regionerna. Den enda statistiskt säkerställda 
uppgiften gäller en något ökad konsumtion bland kvinnor i ’övriga’ Svealand (dvs. 
utanför Stockholms län) mellan år 2004 och 2005 (se Tabell 6 i Tabellbilagan). Ett 
flertal regioner uppvisar dock en svag tendens till konsumtionsuppgång under 2004 
följd av en nedgång år 2005.  
På det hela taget förekommer det dessutom, under hela den studerade perioden, ingen 
större regional variation i konsumtionsvolymen, speciellt inte bland män. För båda 
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könen gäller det att personer bosatta i Stockholms län uppvisar den högsta 
konsumtionen under samtliga tre åren medan Skåne ligger på andra plats. Den höga 
konsumtionen i Stockholm gäller dock främst kvinnor i jämförelse med kvinnliga 
konsumenter i andra regioner. Den lägsta konsumtionen rapporteras däremot i 
Norrland, för både kvinnor och män.  
 
 
Diagram 2a. Självrapporterad konsumtion i liter ren alkohol i sju olika regioner under åren 
2003-2005. Män 
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Diagram 2b. Självrapporterad konsumtion i liter ren alkohol i sju olika regioner under åren 
2003-2005. Kvinnor. 
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Frekvensen av intensivkonsumtionstillfällen 

 
En annan dimension av alkoholvanorna, vid sidan om den totala volymen, är 
dryckesmönstret, dvs. hur vi dricker snarare än själva genomsnittsmängden. I den 
föreliggande analysen har vi valt att redovisa utvecklingen årsvis för perioden 2002-
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2005, dvs. för de åren där frågan ställdes under samtliga 12 månader. Den fråga som 
ligger till grund för dessa beräkningar är ”Hur ofta under de senaste 30 dagarna har 
Du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol så att det motsvarar minst en flaska vin 
(75 cl) eller 4 burkar starköl eller starkcider eller 6 burkar folköl?”. I Tabell 2 
redovisas det genomsnittliga antalet intensiva konsumtionstillfällen under den senaste 
30-dagarsperioden och i Tabell 3 visas andelen individer som intensivkonsumerat 
minst en gång per vecka under samma period.  
 
Tabell 2. Antalet intensivkonsumtionstillfällen i genomsnitt under de senaste 30 dagarna för 
åren 2002-2005. Signifikanstest (variansanalys: t ex  XX A,B = skillnaden statistiskt säkerställd 
jämfört med år 2003 och 2005)  
 

 2002 
A 

2003 
B 

2004 
C 

2005 
D 

N 18 015 17 959 15 4831) 17 932 
Män     
16-29 år 2,4 2,4 2,3 2,2 
30-49 år 1,7 1,7 1,6 1,4 A,B 
50-64 år 1,1 1,0 1,0 0,9 
65 år + 0,4 0,3 0,3 0,4 

Samtliga män 1,5 1,5 1,4 1,3 A,B 
     
Kvinnor     
16-29 år 1,3 1,2 1,1 1,1 
30-49 år 0,6 0,6 0,5 A 0,4 A,B 
50-64 år 0,3 0,3 0,2 A 0,2 
65 år + 0,1 0,1 0,0 0,1 

Samtliga kvinnor 0,6 0,6 0,5 A 0,5 A,B 
     
Samtliga     
16-29 år 1,8 1,8 1,7 1,7 
30-49 år 1,2 1,1 1,0 0,9A,B 
50-64 år 0,7 0,7 0,6 0,6  
65 år + 0,2 0,2 0,2 0,2 

Samtliga i riket 1,1 1,0 1,0A 0,9A,B 
     
Andelen icke berusade 
senaste 30 dagarna (%) 

67 68 70 70 

1) Under sista kvartalet 2004 ställdes konsumtionsfrågorna endast i norra och södra 
Sverige. 
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Resultaten visar på en statistiskt säkerställd7 minskning i det genomsnittliga antalet 
intensivkonsumtionstillfällen bland samtliga kvinnor och samtliga män. Det gäller 
åtminstone det senaste året, 2005, jämfört med början av perioden (ingen säkerställd 
skillnad kan observeras mellan 2004 och 2005). En närmare granskning av de olika 
ålderskategorierna visar att trots en liknande tendens för alla förutom de äldsta är 
denna nedgång koncentrerad till kvinnor och män i 30-49-års ålder.  
Trots en viss minskning ligger det genomsnittliga antalet intensivkonsumtionstillfällen 
för alla de redovisade åren på ca en gång i månaden för samtliga svarande. Med andra 
ord – även om det tycks ha skett en statistiskt säkerställd minskning i 
intensivkonsumtion, är den väldigt liten (1,1 tillfälle år 2002 jämfört med 0,9 tillfälle 
år 2005).  
Under samtliga åren rapporterar kvinnor betydligt färre tillfällen med 
intensivkonsumtion än männen; männen intensivkonsumerar ungefär tre gånger så ofta 
som kvinnorna. Könsskillnaden är dock mindre i den lägsta ålderskategorin, dvs. bland 
16-29 åringar. Det är också i denna grupp som intensivkonsumtionen är i särklass mest 
frekvent, för både kvinnor och män. Antalet intensivkonsumtionstillfällen sjunker 
successivt med stigande ålder. 
När det gäller andelen som intensivkonsumerat vid minst ett tillfälle varje vecka under 
de senaste 30 dagarna, uppgick denna till 7,9 procent under 2005 (Tabell 3) för 
samtliga i riket. Även enligt detta mått visar resultaten på en tendens till minskad 
intensivkonsumtion, men en statistiskt säkerställd nedgång i andelen 
intensivkonsumenter gäller enbart kvinnor 30-49 år gamla. Medan den i denna 
kategori låg på 3,5 procent under både 2002 och 2003, motsvarade den vid slutet av 
perioden 2,6 procent. 
Under den beskrivna perioden kan dessutom en viss uppgång observeras mellan 2002 
och 2003 (från 8,0 till 8,4 procent), följd av en minskning. Denna utveckling kan dock 
främst tillskrivas män i åldern 16-29 år; i denna grupp ökande andelen 
intensivkonsumenter från 20,4 procent (2002) till 22,8 procent (2003). För samtliga i 
riket finns det inga statistiskt säkerställda förändringar under hela den studerade 
perioden.  
I övrigt finns det ett liknande mönster i skillnader i andelen intensivkonsumenter som 
det vi redovisat gällande antalet intensivkonsumtionstillfällen. Andelen är cirka tre 
gånger högre bland männen och betydligt högre bland de yngsta, varpå den minskar 
med varje åldersgrupp. Bland äldre kvinnor motsvarar den enbart cirka en halvprocent. 
Äldre män, dvs. 65 år gamla eller äldre, är däremot den enda kategorin där en svag 
ökning kan observeras i andelen intensivkonsumenter, åtminstone när det senaste året 
jämförs med år 2003 (2,1 respektive 3,2 procent). 
Andelen intensivkonsumenter skiljer sig inte nämnvärt mellan landets sju regioner och 
fördelningen liknar i stort den som gäller konsumtionsvolymen (se Diagram 3a, b). 
Med andra ord, i regioner med något högre medelkonsumtion, som t ex 
Stockholmregionen och Skåne, tenderar respondenterna att även uppge ett mer 

                                                 
7 Det faktum att förändringar i dryckesmönstret i större utsträckning är statistiskt säkerställda jämfört med 
konsumtionsvolymen kan troligen delvis förklaras med att volymen har en större spridning. 
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riskfyllt dryckesmönster; andelen personer som ofta dricker stora mängder alkohol vid 
ett tillfälle är högre här. Det gäller både kvinnor och män även om kvinnor 
genomgående uppvisar mycket lägre andel intensivkonsumenter. Könsskillnaden tycks 
överlag vara ännu större när det gäller dryckesmönstret jämfört med den 
genomsnittliga konsumtionen. När det gäller regionala förändringar i 
intensivkonsumtionen under 2002-2005 kan i stort sett inga statistiskt säkerställda 
skillnader observeras, med ett undantag – kvinnor i Norrland (se Tabell 7 i 
Tabellbilagan). I denna grupp har andelen intensivkonsumenter minskat signifikant 
från 3,3 procent år 2002 till 2,5 procent år 2005. 
Totalt sett förändras alltså inte storleken av den grupp som intensivkonsumerar mest i 
någon större utsträckning, medan det genomsnittliga antalet intensiva 
konsumtionstillfällen sjunker något. Det indikerar att förändringen gäller främst 
’normalkonsumenterna’, dvs. dem som intensivkonsumerar ibland men inte så ofta 
som veckovis. 
 
Tabell 3. Andelen intensivkonsumenter (druckit minst en flaska vin eller motsvarande mängd 
annan alkohol vid ett tillfälle minst en gång i veckan) för år 2002-2005 
Signifikanstest (Chi2: t ex XX A,(B) = skillnaden statistiskt säkerställd jämfört med år 2002 och 
på gränsen till säkerställd (p<0,10) för år 2003). 
 

     
 2002 

A 
2003 

B 
2004 

C 
2005 

 
N 18 015 17 959 15 4831) 17 932 
Män     
16-29 år  20,4    22,8A 22,0 21,9 
30-49 år 12,8 13,3 12,9 12,3 
50-64 år 8,7 9,0 8,9   8,1 
65 år + 3,0 2,1 3,0 3,2(B) 
Samtliga män 12,2 12,9 12,7 12,4 
     
Kvinnor     
16-29 år 8,8 9,2 9,8 9,3 
30-49 år 3,5 3,5 3,1 2,6 A,B 
50-64 år 2,0 1,9 1,4 1,5 
65 år + 0,4 0,5 0,3 0,4 

Samtliga kvinnor 3,8 3,9 3,8 3,5 
     
Samtliga     
16-29 år 14,7 16,1 (A) 16,0 15,8 
30-49 år 8,3 8,5 8,1 7,6(B) 
50-64 år 5,3 5,4 5,2  4,7 
65 år + 1,6 1,2 1,5  1,7 

Samtliga i riket 8,0 8,4 8,2 7,9 

1) Under sista kvartalet 2004 ställdes konsumtionsfrågorna endast i Norra och Södra 
Sverige. 
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Diagram 3a Andelen intensivkonsumenter i sju olika regioner under 2002-2005. Män. 
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Diagram 3b Andelen intensivkonsumenter i sju olika regioner under 2002-2005. Kvinnor. 
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 Alkoholrelaterade problem 
 
I detta avsnitt redovisas den senaste utvecklingen av några alkoholrelaterade problem, 
som respondenterna enligt egen uppgift upplevt under de senaste 12 månaderna. 
Frågorna gäller inblandning i alkoholrelaterade slagsmål, gräl, alkoholens negativa 
inverkan på arbete & studier, på ekonomin samt på äktenskap och familjeliv och, 
slutligen, bilfärd med en berusad förare. Förutom det sistnämnda gäller alltså frågorna 
självrapporterade uppgifter om problem orsakade av respondentens eget drickande. 
Endast personer som uppgav att de druckit alkohol under de senaste 12 månaderna fick 
besvara dessa frågor och det är enbart konsumenter som ingår i basen för beräkningar 
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av procentandelar. Observationsperioden var år 2003-2005. Under de första två åren 
ställdes frågorna enbart under andra halvåret, dvs. juli-december. Under 2005 ställdes 
frågorna under samtliga 12 månader men under det tredje kvartalet, dvs. juli-
september, enbart i Norra och Södra Sverige.   
I Diagram 4a och 4b visas förändringar i dessa sex typer av alkoholrelaterade 
konsekvenser under 2003-05, för kvinnor och män separat och räknat i andelar av 
respondenter som rapporterat att de upplevt respektive problem minst en gång under 
de senaste 12 månaderna. I Tabell 8a-c (Se Tabellbilagan) presenteras motsvarande 
siffror för fyra ålderskategorier bland både kvinnor och män samt totalt, inklusive 
tester av huruvida statistisk säkerställd förändringen är mellan de tre aktuella åren 
inom varje kategori. 
För de flesta av de studerade problemen tycks det under den aktuella perioden ha skett 
en successiv minskning i andelen respondenter som uppger positiva svar. Nedgången 
är dock statistiskt säkerställd enbart när det gäller alkoholrelaterade gräl (från 8,5 
procent år 2003 till 6,4 procent år 2005), alkoholens inverkan på ekonomin (från 7 till 
5,5 procent) samt på arbete och/eller studierna (från 2 till 1,6 procent) och andelen 
personer som rapporterar att de åkt bil med en berusad förare (från 2,7 till 1,8 procent). 
Den mest markanta förändringen gäller minskning i andelen kvinnor som rapporterar 
alkoholrelaterade gräl (från 7,1 till 4,8 procent). De övriga två studerade problemen – 
alkoholens negativa inverkan på äktenskap/familjeliv samt inblandning i slagsmål i 
samband med eget drickande – rapporteras av relativt få men även i dessa fall kan en 
tendens till viss minskning observeras.  
Som Diagram 4a och 4b visar, förekom samtliga problem oftare bland män jämfört 
med kvinnor och frekvensen av dessa problem har delvis en annan rangordning. För 
samtliga respondenter oavsett kön och under hela perioden gäller det dock att 
alkoholrelaterade gräl och sämre privatekonomi pga. alkohol är de i särklass vanligaste 
konsekvenserna av drickande – av dem problem som studeras här. Könsskillnaden är 
samtidigt lägst när det gäller bilfärder med en berusad förare, dvs. för den 
konsekvensen som inte direkt kan relateras till eget drickande. 
I Tabell 8a-c (Tabellbilagan) framgår det vidare att alkoholrelaterade problem är klart 
vanligast förekommande bland yngre, dvs. bland personer under 30 år, och frekvensen 
minskar sedan för varje ålderskategori. Åldersskillnaderna är dock inte lika uttalade 
för varje problemtyp. Exempelvis är alkoholrelaterade slagsmål nästan uteslutande ett 
ungdomsproblem och förekommer i stort sett inte bland personer som är 30 år gamla 
eller äldre. Å andra sidan tenderar alkoholens negativa inverkan på familjelivet, 
förutom att den uppges av endast ett fåtal, vara relativt sett jämnare fördelad över de 
olika ålderskategorierna. När det sedan gäller den ovannämnda minskningen i 
förekomsten av vissa typer av problem, är denna koncentrerad just till de yngre 
åldrarna, dvs. där problemen är mest frekventa. Ett undantag är alkoholrelaterade gräl 
där nedgången är statistiskt säkerställd i nästan samtliga ålderskategorier. Liknande 
åldersskillnader återfinns bland både manliga och kvinnliga respondenter.  
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Diagram 4a. Andelen konsumenter som uppgett olika typer av alkoholrelaterade 
konsekvenser under de senaste 12 månaderna. Män 
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Diagram 4b. Andelen konsumenter som uppgett olika typer av alkoholrelaterade 
konsekvenser under de senaste 12 månaderna. Kvinnor. 
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Tabell 4. Alkoholrelaterade problem i Sveriges sju regioner. Andelen respondenter som upplevt problemet minst en gång under de senaste 12 
månaderna. Procent. Chi2-test (t ex. XX A = statistiskt säkerställd skillnad från år 2003) 

Gräl i samband med 
drickande  2003 2004 2005  

Slagsmål i samband med  
drickande                                   2003 2004 2005 

 A B    A B  
Skåne 7 8,2 6,6  Skåne 2,2 1,6 1,9 
Blekinge/Kronoberg/Halland 7,1 7 5,2  Blekinge/Kronoberg/Halland 1,5 1,2 1,6 
Västra Götaland 9    6,5 A   5,9A  Västra Götaland 1,8 0,9 1,6 
Övriga Götaland 6,8 6,6 6,9  Övriga Götaland 1,4 1,8 1,5 
Stockholm 10,1 8,9    7,6 A  Stockholm 1,9 2,3 2,2 
Övriga Svealand 8,7 7,3    6,4 A  Övriga Svealand 2,2 1,7 1,5 
Norrland 8,9 9,3      5,4 A, B  Norrland 1,8 1,5 1,5 
         
Alkoholens negativa 
inverkan på arbete/studier 2003 2004 2005  

Alkoholens negativa  
inverkan på ekonomin              2003 2004 2005 

 A B    A B  
Skåne 2,5    1,2 A 1,7  Skåne 6,3 6,6 5 
Blekinge/Kronoberg/Halland 1,5 0,9 0,7  Blekinge/Kronoberg/Halland 5,8 5,3 4,1 
Västra Götaland 1,9 1,1 1,7  Västra Götaland 7 5,8    5,2 A 
Övriga Götaland 1,6 1 1,7  Övriga Götaland 6,5 5,6 5,8 
Stockholm 2,8 2,2 2,3  Stockholm 8 9,1      6,1 A,B 
Övriga Svealand 1,9 1,3 1,3  Övriga Svealand 7,2 6,8      5,2 A,B 
Norrland 1,2 2,5 1,4  Norrland 6,7 8,4  6,3B 
         
Alkoholens negativa 
inverkan på 
äktenskap/familjeliv 2003 2004 2005  

Åkt i samma bil med en berusad förare 
 
                                                    2003       2004 2005 

 A B    A B  
Skåne 1 0,3 0,4  Skåne 2,8 3,5      1,7 A,B 
Blekinge/Kronoberg/Halland 0,8 1 0,3  Blekinge/Kronoberg/Halland 1,3 2,1 1,3 
Västra Götaland 0,9 0,7 1  Västra Götaland 3,3    1,9 A   1,8 A 
Övriga Götaland 1,2 0,5 0,8  Övriga Götaland 1,7 1,5 1,1 
Stockholm 1,5 0,7 1,2  Stockholm 3,7 3,6      2,5 A,B 
Övriga Svealand 0,7 1 0,8  Övriga Svealand 2,4 1,7 1,7 
Norrland 0,4 0,9 0,7  Norrland 1,9 1,8 2,1 
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Till skillnad från själva alkoholvanorna kan man konstatera att den nedgång i ett flertal 
självrapporterade alkoholproblem som kan observeras på totalnivå inte är lika 
omfattande i alla delar av landet (se Tabell 4). Exempelvis är minskningen av 
alkoholens negativa inverkan på respondentens arbete/studier endast statistiskt 
säkerställd i Skåne, trots liknande tendens i andra regioner. När det däremot gäller 
alkoholrelaterade gräl och sämre familjeekonomi, dvs. de oftast förekommande 
konsekvenserna, har dessa minskat i ett flertal regioner – i västra Götaland, 
Stockholm, övriga Svealand och Norrland. I två regioner – 
Blekinge/Kronoberg/Halland samt övriga Götaland är, trots viss tendens till minskning 
i några typer av problem, ingen förändring statistiskt säkerställd. Dessutom ser man, 
för vissa regioner och för vissa typer av problem, en viss ökning under år 2004 och en 
minskning därefter men med mycket få undantag gäller det att andelen respondenter 
som uppger alkoholrelaterade problem genomgående är lägre år 2005 jämfört med 
2003 – i samtliga regioner och för de flesta studerade problem. Enligt resultaten är det 
vidare i storstadsregionerna Stockholm och västra Götaland som flest problem har 
minskat i frekvens (nämligen tre av de sex studerade), om vi enbart betraktar de 
förändringar som är statistiskt säkerställda.    
 
 
Attityder till alkohol 
 
I samband med vissa månadsmätningar, sedan 2001, har respondenterna även fått ta 
ställning i diverse alkoholrelaterade frågor. Eftersom attityder till alkohol sannolikt 
skiftar långsammare än beteenden och eftersom olika frågor har ställts under kortare 
perioder, omfattar analysen i detta fall en längre tidsintervall, nämligen år 2001-2005.  
Fem olika attitydfrågor har ställts under dessa år, även om det enbart var mellan juni 
och september 2001 som alla dessa frågor ställdes samtidigt. Påståenden som 
respondenterna fick instämma till eller ta avstånd ifrån (på en 5-gradig skala) rörde sig 
om huruvida vin borde säljas i livsmedelsbutiker, om åldersgränsen på Systembolaget 
bör sänkas till 18 år, om föräldrar bör låta bli att bjuda ungdomar under 18 år på 
alkohol, huruvida man bör höja alkoholpriserna i Sverige samt om det bör vara lagligt 
att tillverka sprit för eget bruk. I Tabell 5 visas andelar kvinnor respektive män som 
’helt och hållet’ eller ’i stort sett’ har instämt till dessa påståenden under olika 
perioder. Sammantaget visar resultaten på en ökad restriktiv hållning i frågan om 
alkoholpolitik, när början av perioden jämförs med det sista året. När det gäller de tre 
påståenden som antyder en liberal hållning i alkoholfrågan, dvs. frågor om försäljning 
av vin i butiker, sänkt åldersgräns på bolaget samt laglig tillverkning av sprit för eget 
bruk, är andelen instämmande svar betydligt lägre år 2005 jämfört med 2001. Detta 
gäller både kvinnor och män och samtliga skillnader är statistiskt säkerställda. I sort 
sett kan ingen förändring observeras i inställningen till höjda alkoholpriser i Sverige 
(mellan år 2001 och 2004; frågan ställdes ej 2005), medan påståendet om att föräldrar 
inte bör bjuda ungdomar på alkohol får signifikant fler instämmande svar år 2005 än i 
början av perioden.  
Utvecklingen mot en ökad restriktiv hållning har dock inte skett stegvist under varje år 
utan vissa attityder har varierat under den studerade perioden. Under år 2004 ändrades 
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exempelvis männens inställning i mer liberal riktning när det gäller åldersgränsen på 
Systembolaget, för att sedan blir mer restriktiv år 2005 än någonsin tidigare under de 
studerade åren. Fler kvinnor har dessutom förhållit sig positivt till laglig 
sprittillverkning för eget bruk under år 2005 jämfört med året innan, även om denna 
andel fortfarande är lägre än i början av hela perioden. 
Om vi ser till situationen under det mest aktuella året, 2005, är kvinnor i samtliga 
frågor mer restriktiva i sina alkoholattityder än män. De frågor som svenska folket 
tycks ha starkaste åsikter om gäller legalisering av sprittillverkning för eget bruk, då 
enbart 12 procent instämmer, samt huruvida föräldrar bör avstå från att bjuda 
ungdomar på alkohol, då nästan tre fjärdedelar instämmer. När det däremot gäller 
vinförsäljningen i butiker, är den allmänna opinionen betydligt mer splittrad; exakt 
hälften av alla tillfrågade är mer eller mindre positivt inställda. 
 

Tabell 5. Förändringar i attityder beträffande olika alkoholpolitiska frågor under 2001-2005. 
Andelen män och kvinnor som instämmer ’helt och hållet’ eller ’i stort sett’ i fem olika 
påståenden. Procent. Chi2-test. (t ex. XX A = statistiskt säkerställd skillnad från år 2003) 

 
 A: 2001 B: 2002 C: 2003 D: 2004 2005 
 (juni-sept) 

N=5993 
(jan-dec) 
N=18009 

(juli-sept) 
N=4476 

(jan-juni) 
N=8966 

(juli-dec) 
N=9027 

 Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M 

Vin borde säljas i 
livsmedelsbutiker 

59 70 56 A 69 43 A,B 52 A,B   46 A,B 55A,B 

Tot: 65 Tot: 62 A Tot: 47 A,B -- Tot: 50 A,B 

Åldersgränsen för inköp 
på Systembolaget borde 
sänkas till 18 år 

32 37 29 A 35 (A)   29 A 41 A,B 26 A,B,D 29 A,B,D 

Tot: 35 Tot: 32 A -- Tot: 35 B Tot: 28 A,B,C 

Föräldrar borde inte 
bjuda ungdomar under 
18 år på alkohol 

68 64       75 A 70 A 
Tot: 66 -- -- -- Tot: 73 A 

Man borde höja 
alkoholpriserna i 
Sverige 

9 6     10 5   
Tot: 8 -- -- Tot: 8 -- 

Det bör vara lagligt att 
tillverka sprit för eget 
bruk 

12 20 12 21   7 A,B 15 A,B 9 A,B,D 15 A,B 

Tot: 16 Tot16 -- Tot: 11 A,B Tot: 12 A,B 
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Sammanfattande diskussion 

 
Resultaten från analysen av den senaste alkoholutvecklingen baserad på 
självrapporterade konsumtionsuppgifter visar inte på någon nämnvärd förändring i den 
konsumerade mängden under perioden 2003-2005. De mängderna som rapporterades 
under dessa tre år, nämligen 4,5 (2003), 4,6 (2004) respektive 4,5 (2005) liter ren 
alkohol per person, kan jämföras med den tidigare redovisade skattningen av den 
totala konsumtionen motsvarande 10,2, 10,5 respektive 10,2 liter. Det innebär att 
utvecklingen i den totala, på anskaffningsplan beräknade konsumtionen, återspeglas 
något i respondenternas egna rapporter av hur mycket alkohol de faktiskt har druckit 
under samma period även om den marginella förändringen i den självrapporterade 
konsumtionen inte är statistiskt säkerställd8. 
När det gäller dryckesmönster i termer av hur ofta man dricker stora mängder alkohol 
(minst en flaska vin) vid ett tillfälle, kan en nedgång noteras, i synnerhet bland 30-49 
år gamla. Män i samtliga ålderkategorier dricker mer än dubbelt så mycket jämfört 
med kvinnor och skillnaden förefaller ännu större när det gäller dryckesmönstret. 
Uppdelat på sju olika regioner utifrån landets län är få förändringar statistiskt 
säkerställda och det gäller både den självrapporterade konsumtionsvolymen och 
dryckesmönstret. Ett undantag är något ökad konsumtion bland kvinnor i ’övriga’ 
Svealand (dvs. utanför Stockholms län) och en minskning i intensivkonsumtions-
frekvensen bland kvinnor i Norrland. I bägge fall gäller förändringen kategorier som i 
grunden har relativt blygsamma alkoholvanor. Under samtliga de studerade åren är 
både konsumtionsnivån och frekvensen av intensiva dryckestillfällen högst i 
Stockholm – följd av Skåne – och lägst i Norrland. Det gäller både kvinnor och män. 
Under samma period minskade samtidigt, som nämnt, frekvensen av 
intensivkonsumtionstillfällen och även vissa typer av alkoholrelaterade problem visar, 
enligt konsumenternas egna uppgifter, på en nedgång. Andelar som uppger att de 
upplevt fyra av de sex studerade problemen är signifikant lägre år 2005 jämfört med 
                                                 
8 En icke-redovisad analys visar på en statistisk säkerställd nedgång i självrapporterad konsumtion (då utan cider 
och starkvin inräknat) mellan 2002 och 2003, dvs. under en period då den totala konsumtionen steg från 9,9 till 
10,2.  Att skattningar av den självrapporterade alkoholkonsumtionen inte alltid ger samma bild av utvecklingen 
som den totala konsumtionen är inte enkelt att förklara. De svenska resultaten är dock inte unika i detta 
avseende; liknande diskrepans kan även observeras i exempelvis Finland. Enligt Mäkelä m fl. (manuskript) steg 
den totala konsumtionen med 10 procent år 2004 utan att denna ökning återspeglades i frågeundersökningar. 
Författarna föreslår två hypotetiska förklaringar; enligt den första är det högkonsumenter snarare än 
normalkonsumenter som, i motsats till totalkonsumtionsmodellen, ökat sin konsumtion år 2004 och eftersom 
högkonsumenter är underrepresenterade i frågeundersökningar, fångas inte den totala ökningen av 
självrapporterade uppgifter. Sådan tolkning får även stöd av den dramatiska ökningen i bl.a. alkoholrelaterad 
dödlighet och -brottslighet som skedde under samma period. Enligt den andra förklaringen skulle även 
normalkonsumenterna öka sitt drickande men av okänd anledning hamnade just de som ökat sin konsumtion i 
bortfallet eller underrapporterade sin konsumtion vid intervjun. En specialstudie av bortfallet indikerade att det 
förekom ett sådant selektivt bortfall, även om detta inte kunde förklara hela den diskrepansen mellan den totala 
konsumtionen och självrapporterade data. Sett till enbart den treåriga perioden 2003-2005 följer egentligen 
självrapporterade uppgifter den totala konsumtionen något bättre än i Sverige än vad som har funnits i Finland. 
Även om förändringarna i den självrapporterade volymen är ytterst marginella och inte statistiskt säkerställda, 
går de i liknande riktning.  
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2003. Det gäller främst alkoholrelaterade gräl och alkoholens negativa effekt på 
ekonomin men i viss mån även bilfärder med en berusad förare och alkoholens 
inverkan på arbete/studier. Minskningen kan observeras bland både kvinnor och män 
och främst bland yngre, dvs. där andelen positiva svar är högst. Det förekommer 
vidare en viss regional variation i utvecklingen av de alkoholrelaterade 
konsekvenserna. I termer av statistiskt säkerställda resultat är nedgången mest markant 
i storstadsregionerna Stockholm och Västra Götaland, medan Blekinge/ 
Kronoberg/Halland och övriga Götaland är de två regioner där situationen tycks vara 
oförändrad.  
Slutligen, en kort analys av trender i attityder i olika alkoholfrågor under 2001-2005 
visar på en alltmer restriktiv hållning i den svenska befolkningen. Om vi jämför våra 
resultat med några äldre uppgifter (Leifman, 2000), framgår det att den mest liberala 
attityden kunde observeras under åren 1993-94, dvs. nära Sveriges EU-inträde9. Under 
slutet av 90-talet avtog dessa liberala vindar och denna trend tycks alltså hålla i sig. 
Det är viktigt att påpeka att detta gäller opinionen i samhälleliga eller alkoholpolitiska 
frågor, såsom vinförsäljning i livsmedelsbutiker eller sänkning av alkoholpriser. När 
det gäller privata ställningstaganden som berör individuella ageranden kan bilden vara 
annorlunda. Det är alltså inte klart i vilken utsträckning denna ökade restriktivitet 
påverkar personliga val och faktiskt beteende i frågan om alkohol. Att fler tar avstånd 
från liberaliseringen av alkoholfrågan kan möjligen vara relaterat till den kraftiga 
konsumtionsökning som upprepade gånger har rapporterats i media under de senaste 
åren.  
 
 
 

                                                 
9 Dessa uppgifter bygger uteslutande på svenskarnas attityder till försäljning av olika alkoholsorter i 
livsmedelsbutiker. 
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Tabellbilaga 
 
Tabell 6. Medelkonsumtion av 100% alkohol. Liter per person. 
 
 

    
Män 2003 2004 2005 

 A B C 
Skåne 6,9 7,3 6,8 
Blekinge/Kronoberg/Halland 6,1 6,8 6,4 
Västra Götaland 6,4 6,4 6 
Övriga Götaland 6 6,5 5,5 
Stockholm 7,5 7,6 7,5 
Övriga Svealand 5,6 5,7 5,7 
Norrland 4,7 5,5 5,3 
    
Kvinnor    
Skåne 2,9 2,7 3 
Blekinge/Kronoberg/Halland 2,5 2,6 2,5 
Västra Götaland 2,6 3 2,8 
Övriga Götaland 2,3 2,2 2,2 
Stockholm 3,6 3,9 3,7 
Övriga Svealand 2,4 2,2  2,6B 
Norrland 2,1 2 2,1 

 
Tabell 7. Andel frekventa intensivkonsumenter (Druckit motsvarande minst en flaska vin 
minst en gång i veckan). Procent. 
 

Män     

 2002 2003 2004 2005 
Skåne 14,2 14,6 13,4 11,6 
Blekinge/Kronoberg/Halland 13,5 11,3 13,6 14 
Västra Götaland 11,7 13,1 13,8 11,9 
Övriga Götaland 10,5 13,6 11,8 12,4 
Stockholm 15,3 15,6 16 14,5 
Övriga Svealand 10,1 11,2 10,2 11,2 
Norrland 9,8 9,6 10,6 11,1 
     
Kvinnor     
 2002 2003 2004 2005 
Skåne 4,1 4,7 4,3 2,2 
Blekinge/Kronoberg/Halland 4,4 2,9 2,8 3,1 
Västra Götaland 4,2 4 4,3 3,9 
Övriga Götaland 2,8 2,9 2,9 3,4 
Stockholm 4,5 4,9 5,4 4,3 
Övriga Svealand 3,3 3,8 3,2 3,9 
Norrland 3,3 2,8   2,7A  2,5A 
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Tabell 8a. Har du, under de senaste 12 månaderna…. (Hänt minst en gång. Andel av 
samtliga konsumenter). Procent. 
 

    
…hamnat i slagsmål i samband med 
ditt drickande? 

2003 
A 

2004 
B 

2005 
C 

N 7 776 7 608 14 475 
Män    
16-29 år 10,8   8,2 (A) 10,1 
30-49 år 0,8 1,0     0,6 (B) 
50-64 år 0,3 0 0,2 
65-80 år 0,2 0 0 
Samtliga män 3,0 2,4 2,7 

Kvinnor    
16-29 år 2,6 2,6 2,3 
30-49 år 0,1 0,5 0,3 
50-64 år 0,3 0,1 0,1 
65-80 år 0,3 0 0,1 
Samtliga kvinnor 0,8 0,8 0,7 

Samtliga i riket 1,9 1,6 1,7 
    
… hamnat i gräl i samband med ditt 
drickande? 

   

N 7 763 7 601 14 468 
Män    
16-29 år 25,8 23,2   22,3(A) 
30-49 år 7,3  6,8  5,1A,B 
50-64 år 3,1    0,8 A   1,8 A,B 
65-80 år 1,5 0,9     0,6(A) 
Samtliga män 9,9   8,5 A 7,9 A 

Kvinnor    
16-29 år 19,3 19,7 14,1 A,B 
30-49 år 5,3 4,6    3,5 A,(B) 
50-64 år 2,0 2,1    1,1(A),B 
65-80 år 0,8 0,9  0,6 
Samtliga kvinnor 7,1 7,0   4,8 A,B 
Samtliga i riket 8,5 7,7(A)   6,4 A,B 
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Tabell 8b. Har du, under de senaste 12 månaderna… (Hänt minst en gång. Andel av 
samtliga konsumenter). Procent. 
 

    
… känt att ditt drickande hämmar ditt 
arbete/studier 

2003 
A 

2004 
B 

2005 
C 

N 7 757 7 600 14 454 
Män    
16-29 år 5,7 4,4 5,1 
30-49 år 2,0 1,5 1,7 
50-64 år 1,4 0,8   0,5A 
65-80 år 0,2 0,3 0,1 
Samtliga män 2,5   1,9(A) 2,0 

Kvinnor    
16-29 år 4,9 3,6 3,6 
30-49 år 0,6 0,8 0,7 
50-64 år 0,5 0,2 0,3 
65-80 år 0 0 0,3 
Samtliga kvinnor 1,5 1,2 1,2 

Samtliga i riket 2,0 1,5 A 1,6 A 
    
…känt att ditt drickande haft negativ 
inverkan på din ekonomi? 

   

N 7 759 7 595 14 456 
Män    
16-29 år 26,9 23,9 20,4 A,B 
30-49 år 5,3 5,5 3,6 A,B 
50-64 år 1,4 2,2 1,7 
65-80 år 1,4 1,1 1,3 
Samtliga män 9,0 8,6 6,9 A,B 

Kvinnor    
16-29 år 16,7 17,9 13,9 (A),B 
30-49 år 2,2 2,0 1,6 
50-64 år 0,8 1,2 0,6 (B) 
65-80 år 0 1,1 0,6 
Samtliga kvinnor 4,9 5,4 4,0 A,B 
Samtliga i riket 7,0 7,0 5,5 A,B 
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Tabell 8c. Har du under de senaste 12 månaderna … (Hänt minst en gång, procent. Endast 
konsumenter). 
 

    
… åkt med i samma bil när föraren 
var berusad? 

2003 
A 

2004 
B 

2005 
C 

N 7 743 7 573 14 458 
Män    
16-29 år 8,2 6,6   5,7A 
30-49 år 1,5 1,1 1,3 
50-64 år 0,7 1,3 0,8 
65-80 år 1,4 0,2 A   0,2A 
Samtliga män 2,9 2,4   2,1 A 

Kvinnor    
16-29 år 7,1 8,0     4,8 A,B 
30-49 år 1,6 1,1 1,0 
50-64 år 0,6 0,3 0,3 
65-80 år 0,1 0,1 0,2 
Samtliga kvinnor 2,4 2,4     1,5 A,B 

Samtliga i riket 2,7 2,4    1,8A,B 
    
…känt att ditt drickande haft negativ 
inverkan på ditt äktenskap/ 
familjeliv? 

   

N 7 771 7 607 14 473 
Män    
16-29 år 1,8 1,2 1,7 
30-49 år 1,2 1,3 1,0 
50-64 år 1,2 0,9 0,7 
65-80 år 0 0,2 0,3 
Samtliga män 1,2 1,0 1,0 

Kvinnor    
16-29 år 1,8  0,5A 1,2 
30-49 år 0,7 0,6 0,5 
50-64 år 0,3 0,3 0,4 
65-80 år 0 0 0,2 
Samtliga kvinnor 0,7  0,4 (A) 0,6 
Samtliga i riket 1,0 0,7 0,8 

 
 



 

81 

Referenser 

 
 
Hradilova Selin K. (red.) Eriksson M., Leifman H., Olsson, B., Ramstedt, M. Room, 

R. & Steen, P. (2004): Svenska dryckesvanor och deras konsekvenser i början 
av det nya millenniet. SoRAD – Forskningsrapport nr 20. SoRAD, Stockholms 
universitet 

Kühlhorn, E., Hibell, B., Larsson, S., Ramstedt, M. & Zetterberg H. L. (2000): 
Alkoholkonsumtionen i Sverige under 1990-talet. Alkoholinspektionen, FHI, 
Svenska Bryggarföreningen och Vin & Sprit AB. Stockholm. 

Leifman, H (2000): The Swedes’ Attitudes towards Alcohol in General and Alcohol 
Sales in Food Stores in Particular. I Holder, H.D.,edit. (2000): Sweden and the 
European Union – Changes in National Alcohol Policy and Their 
Consequences. Almqvist & Wiksell International, Stockholm 

Mäkelä, P., Bloomfield, K, Gustafsson, N-K, Huhtanen, P & Room, R (manuskript): 
Changes in volume of drinking after changes in alcohol taxes and travellers 
allowances: result from a panel study.  





 

83 

Bilaga 1. Beräkningsmetoder och statistiskt material 
 

Registrerad och oregistrerad konsumtion av alkoholdrycker 
De skattningarna som görs av totalkonsumtionen utgår från den i Sverige registrerade 
konsumtionen som kompletteras med skattningar av den oregistrerade delen. Både den 
registrerade och den oregistrerade delen av konsumtionen beräknas på anskaffnings-
planet. Detta innebär att det är mängderna alkohol som har köpts, införts i landet eller 
tillverkats i hemmet som beräknas. Det enda undantaget är beräkningen av hembränd 
sprit som sker på konsumtionsplanet, se nedan. 
 
I  Sverige registrerad försäljning av alkoholdrycker 
Den registrerade försäljningen av alkoholdrycker i Sverige består av Systembolagets 
försäljning över disk, försäljning av folköl i livsmedelsbutiker (öl med mellan 2,26 och 
3,5 volymprocent alkohol) samt försäljning på restauranger.  
Uppgifter om försäljning av folköl har inhämtats från Svensk dryckesstatistik (Delfi) 
och avser deras medlemsföretags månatliga försäljning till livsmedelsbutiker. Dessa 
företag står för en övervägande del av denna försäljning. För att erhålla uppgifter om 
den totala folkölsförsäljningen till butikerna har Delfis uppgifter jämförts med Statens 
folkhälsoinstituts officiella försäljningsstatistik över den årliga försäljningen. Skillna-
den mellan Delfis och Statens folkhälsoinstituts uppgifter har i den här studien använts 
för att korrigera Delfis månatliga uppgifter för den försäljning som inte registreras av 
Delfi.  
Delfi sammanställer även månatliga uppgifter om medlemsföretagens försäljning av 
starköl och folköl till restauranger. Även dessa uppgifter jämförs och korrigeras i den 
här studien med hjälp av Statens folkhälsoinstituts officiella statistik. 
Några månatliga officiella uppgifter om försäljningen av sprit och vin på restauranger 
finns inte. För att få en bild av restaurangernas försäljning av dessa drycker har Statens 
folkhälsoinstituts officiella uppgifter för helåren 2003 och 2004 använts. För att upp-
skatta den månatliga försäljningen har dessa helårsuppgifter dividerats med 12. Till 
skillnad från Systembolagets uppgifter avser försäljningen i livsmedelsbutiker och 
restauranger försäljning i grossistledet, det vill säga till livsmedelsbutiker och restau-
ranger. 
 
Konsumtion av oregistrerad alkohol 
Konsumtionen av alkohol som härrör från resandeinförsel, smuggling och hemtill-
verkning ingår, av naturliga skäl, inte i den officiella svenska försäljningsstatistiken 
och kallas därför “oregistrerad” konsumtion.  
I takt med att konsumtionen av oregistrerad alkohol under de senaste decennierna har 
ökat i relation till den alkohol som säljs via de registrerade försäljningskanalerna i 
Sverige har behovet att kartlägga konsumtionen via frågeundersökningar ökat. Sådana 
undersökningar har genomförts relativt regelbundet sedan slutet av 1980-talet på 
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uppdrag av bland andra Folkhälsoinstitutet, Systembolaget och Svenska Bryggareföre-
ningen.  
Det finns olika metodologiska problem förknippade med att mäta alkoholkonsumtio-
nen med hjälp av självrapporterade uppgifter, vilket gör det svårt att mäta de exakta 
nivåerna. Under årens lopp har därför olika frågetekniker utvecklats för att minimera 
dessa problem. Grunderna till de metoder som används till att skatta alkoholkonsum-
tionen lades i den s.k. KALK-gruppen (Kühlhorn m fl. 2000) i mitten av 1990-talet. 
Dessa metoder har sedan utvecklats ytterligare inom Monitor-projektet. 
De problem som är förknippade med den här typen av frågeundersökningar är bland 
annat glömska, social önskvärdhet, teleskopering och externt bortfall. Teleskopering 
innebär att alkoholkonsumtion vid speciella tillfällen ofta lyfts fram och överdimen-
sioneras i respondenternas minne.  
När det gäller beräkningar av konsumtionen på aggregerad nivå har det i tidigare 
genomförda undersökningar visat sig att bortfallet har betydelse framförallt i två avse-
enden (Kühlhorn m fl. 2000). Det ena är att de personer som reser mycket av naturliga 
skäl är överrepresenterade i bortfallet, vilket påverkar beräkningar av resandeinförseln. 
Det andra är att även storkonsumenter är överrepresenterade i bortfall, vilket påverkar 
konsumtionsberäkningar av de dryckesslag som är dominerande i denna grupp. 
 
Frågeundersökningarnas utgångspunkter 
För att minimera effekterna av exempelvis glömska och social önskvärdhet utgår frå-
gorna om oregistrerad alkohol i frågeundersökningarna från tre huvudprinciper. Dessa 
är: 
 
1. Undvikande av mått på konsumtionsplanet   
Frågor om konsumtion av alkoholdrycker undviks i möjligaste mån, på grund av att 
respondenterna kan ha svårigheter med att avgöra ursprunget till de drycker de konsu-
merar. Mycket talar dessutom för att det kan vara lättare att komma ihåg hur mycket 
alkohol man har fört med sig vid resor till Sverige jämfört med hur mycket till Sverige 
införd alkohol man har konsumerat under de senaste 30 dagarna.  
Mängderna sprit, vin och öl som smugglas in i Sverige mäts med hjälp av frågor om 
huruvida respondenten har köpt några av dessa drycker som troligtvis har smugglats in 
i landet. Resandeinförseln mäts genom frågor om hur mycket sprit, vin och starköl 
som förts in vid inresor till Sverige under de senaste 30 dagarna. Hemtillverkning av 
vin och öl mäts med hjälp av frågor om hur mycket som har färdigställts under samma 
tidsperiod.  
När det gäller hembränd sprit ställs dock frågor om själva konsumtionen. Dessa gäller 
hur stor andel av den totala spritkonsumtionen som har bestått av hembränd sprit, se 
nedan.  
I föreliggande studie antas således att den alkohol som köps, förs in i landet eller hem-
tillverkas även konsumeras, dock inte nödvändigtvis av samma personer som har an-
skaffat dryckerna. Det är inte självklart att den alkohol som anskaffas under en månad 
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konsumeras under samma månad. I den här studien antas dock att hushållens ”lager” 
av alkoholdrycker inte varierar från månadsskifte till månadsskifte. 
 
2. Kort observationstid   
För att i så hög grad som är genomförbart undvika såväl glömskeeffekter som telesko-
pering är det önskvärt med en så kort observationstid som möjligt. Frågor om resan-
deinförsel, köp av till Sverige smugglade alkoholdrycker, samt hemtillverkning av vin 
och öl avser därför, som nämnts tidigare, de senaste 30 dagarna. Frågor som gäller 
hembränd sprit avser dock konsumtion under de senaste fyra dagarna. 
 
3. Mätning på aggregerad nivå   
Av en kort observationstid och av att frågorna avser anskaffning av alkoholdrycker 
följer att resultaten avser utvecklingen på aggregerad nivå och således inte på individ-
nivå. Syftet med mätningarna är alltså att i första hand ge en bild av omfattningen av 
den totala konsumtionen per månad, både i riket som helhet och i vissa större regioner.  
 
Resandeinförsel  
Alla personer som intervjuas får frågan om de rest in till Sverige från utlandet under de 
senaste 30 dagarna. De som svarar ”ja” får följdfrågorna hur många gånger de har rest 
och om de förde med sig någon alkohol vid den senaste inresan. Om resenären i fråga 
tog med sig alkohol tillsammans med andra ställs frågor om hur många personer det 
var och hur mycket de tog med sig tillsammans. Denna mängd divideras därefter med 
antalet personer. Personer som reste ensamma, eller som inte kan avgöra hur mycket 
alkohol de tog med sig tillsammans med andra, får frågan hur mycket de själva tog 
med sig.  
De personer som uppger att de rest minst två gånger får därefter frågan om de förde 
med sig alkohol till Sverige vid den näst senaste inresan. Om personen svarar ”ja” 
följer samma batteri av frågor som ställdes angående den senaste inresan. 
Det huvudsakliga syftet med att ställa frågor om den näst senaste resan är att dessa 
uppgifter, tillsammans med uppgifterna om den senaste resan, skall användas för att ge 
en beskrivning av vad som kännetecknar de personer som tar in alkohol in i landet och 
speciellt de som tar in stora mängder alkohol. Detta eftersom uppgifter om (eventuell) 
resandeinförsel under både den senaste och den näst senaste resan ger en mer rätt-
visande bild (på individnivå) av en persons totala resandeinförsel under den givna 
tidsperioden (senaste 30 dagarna) än uppgifter om enbart den senaste resan. 
Däremot är det inte säkert att kompletterande uppgifter om den näst senaste resan ger 
en bättre bild av den totala resandeinförseln i Sverige. Det visade sig nämligen att den 
totala mängden införd alkohol för dem som rest minst två gånger (under de senaste 30 
dagarna) visade sig vara lägre under den näst senaste resan än under den senaste resan, 
även för de resenärer som uppgav att de tog in alkohol vid båda tillfällena. Denna 
skillnad är dock förväntad, eftersom liknande skillnader påvisats i andra studier som 
mätt den självrapporterade alkoholkonsumtionen dag för dag under de senaste 7 da-



 

86 

garna (konsumtionen minskar med antal dagar från intervjutillfället och är således 
högst dagen före detsamma) (se exempelvis Kühlhorn m fl. 2000). 
Därför utgår vi i våra skattningar i första hand från uppgifter avseende den senaste 
resan. Men för de respondenter som uppger att de rest minst två gånger och som tog in 
alkohol vid endast ett av dessa två tillfällen, har uppgifterna om båda tillfällena 
använts.  
Eftersom personer som reser mycket har större tendens att ingå i bortfallet innebär 
detta att de beräknade volymerna införd alkohol underskattas om inte detta bortfall 
beaktas. Enligt KALK-undersökningen bör därför de intervjuade personernas uppgifter 
om antalet genomförda resor räknas upp med 25 procent, vilket har gjorts i denna och i 
tidigare studier (Leifman & Gustafsson 2003 2002, se också KALK-studien: Kühlhorn 
m fl. 2000). 
 
Definition av resandeinförsel respektive smuggling  
Det är problematiskt att skilja på resandeinförsel och smuggling. Den avgörande skill-
naden är om införseln sker i kommersiellt syfte eller inte. Det vill säga om de införda 
dryckerna säljs vidare på den illegala marknaden eller om de förs in i landet för privat 
bruk. Med ”privat bruk” menas (enligt Alkohollagen 1994:1738, kap.4) ”för eget eller 
familjens bruk eller som gåva till närstående för dennes eller dennes familjs person-
liga bruk”. 
För att införsel ska kunna definieras som smuggling skall det vara fråga om kommer-
siell införsel, det vill säga avsedd för försäljning (i Sverige), samtidigt som rätt till 
sådan införsel saknas (brott mot lagen om straff för varusmuggling, lag 1960:418). 
Vad som kan definieras som resandeinförsel och smuggling måste avgöras från fall till 
fall. Enstaka personer uppger i undersökningarna relativt stora mängder införsel av 
alkohol per månad och stora mängder införd alkohol per resa, men det rör sig inte om 
några extrema mängder. I Monitormätningarna sattes gränser för respektive alkohol-
dryck motsvarande dagens indikativa nivåer för hur mycket man kunde ta in per inresa 
för att det skulle betraktas som resandeinförsel. De indikativa nivåerna var 10 liter 
sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin samt 110 liter starköl. En övre gräns för den 
sammantagna tillåtna mängden resandeinförd alkohol per 30 dagar för varje respon-
dent sattes till max 27 liter ren alkohol, vilket är 3 gånger högre än medelkonsumtio-
nen bland den procent respondenter med högst uppgiven 30-dagars konsumtion i 
mätningarna. Mängder över denna mängd antas vara smuggling som fångas upp i 
enkäternas frågor om köp av smuggelalkohol. Smugglingen mäts genom specifika 
frågor om köp av vin, sprit och öl som smugglats in till Sverige (se nedan). Den exakta 
brytpunkten kan diskuteras, men vi menar att det definitivt behövs en sådan övre gräns 
om syftet med dessa frågor är att beräkna resandeinförseln och inget annat. Det bör 
också betonas att ytterst få respondenter (färre än en per månad) uppger så stora 
mängder. 
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Smugglade alkoholdrycker  
Konsumtionen av till Sverige insmugglad alkohol har beräknats genom att fråga om de 
intervjuade personerna under de senaste 30 dagarna har köpt alkoholdrycker i Sverige 
som troligen smugglats in i landet. Om så är fallet ställs ytterligare frågor om antal 
gånger man köpt smugglad alkohol och vilka mängder det rörde sig om den senaste 
gången. Frågor ställs separat för sprit, vin och starköl 
 
Hemtillverkning  
Konsumtionen av hembränd sprit mäts genom att de intervjuade personerna uppger sin 
konsumtion dels av sprit totalt sett, dels av hembränt dag för dag, under de senaste fyra 
dagarna. Det är andelen hembränt av den totala spritkonsumtionen bland samtliga 
intervjuade personer sammantagna under dessa fyra dagar, som sedan används för att 
skatta den totala konsumtionen av hembränt i samhället på följande sätt: Andelen 
hembränt (p) av den totala spritkonsumtionen inkluderas i följande ekvation: 
T = ÖS + pH*T 
I ekvationen är T den totala spritkonsumtionen i Sverige, pH*T är andelen hembränt 
av den totala spritkonsumtionen (enligt svaren i frågeundersökningarna). Beteckningen 
“ÖS” är all övrig sprit och består således av försäljningen av sprit på Systembolaget 
och restaurangerna samt av smugglad och resandeinförd sprit (* = multiplikations-
tecken). 
Frågorna angående hemtillverkade mängder vin och öl avser mängderna färdigställda 
drycker under de senaste 30 dagarna.  
 
Internet 
Alla personer som intervjuas får frågan om de ”under de senaste 12 månaderna beställt 
alkohol till Sverige direkt från ett utländskt företag, t.e.x. genom Internet”. De som 
svarar ”ja” får följdfrågan hur många gånger de har beställt alkohol via via Internet 
under de senaste 12 månaderna, samt mängden sprit, vin, starkvin och starköl som 
beställts vid det senaste tillfället. För att beräkna mängden beställd alkohol under de 
senaste 12 månaderna för en individ, multipliceras mängden beställd alkohol vid det 
senaste tillfället med antalet beställningstillfällen under de senaste 12 månaderna. 
För varje månad fås således en skattning av beställningsmängden för den senaste 12-
månadersperioden, dvs ett slags rullande 12-månadersskattningar med en månads 
förskjutning. I exempelvis mätningen för januari 2005 sträcker sig frågorna om 
Internethandel bakåt i tiden till februari 2004, i februarimätningen 2005 bakåt till mars 
2004, i marsmätningen 2005 bakåt till april 2004 osv.  
För att erhålla skattningar för enskilda månader, och därmed också för enskilda 
kalenderår, har vi utifrån dessa ”rullande” 12-månaders skattningar beräknat estimat 
för enskilda månader på följande sätt; varje månads skattning av internetinförseln 
avseende de senaste 12 månaderna har fördelats lika på de 12 månader som föregår 
mätningen. För att ta januarimätningen år 2005 som exempel har vardera en tolftedel 
av 12-månadersestimatet för denna månad lagts ut på de 12 månader som sträcker sig 
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bakåt i tiden från januari 2005 till februari år 2004. På samma sätt har estimatet från 
mätningen i februari 2005 dividerats med 12, dvs fördelats lika på perioden februari 
2005 bakåt till mars 2004, osv. Genom att dessa rullande 12-månadersperioder 
överlappar varandra fås för en enskild månad flera skattningar (i flertalet fall 12 
skattningar) och som värde för en enskild månad används genomsnittet av dessa 
skattningar. I och med att frågorna om Internethandel avser de senaste 12 månaderna 
kan en skattning göras så långt tillbaka som för det 4:e kvartalet 2003, även om alltså 
frågorna om Internethandeln med alkohol först började ställas i mars 2004.  
 
Mätprocedur och urvalsmetod 
Varje mätperiod avser de senaste 30 dagarna, med undantag för frågor om 
internethandel med alkohol som nämnts ovan. Intervjuerna äger rum under den sista 
veckan varje månad och den första veckan nästföljande månad. Varje mätning består 
av 1 500 intervjuer av män och kvinnor i åldrarna 16-80 år.  
Temo AB har av SoRAD fått i uppdrag att genomföra de månatliga intervjuundersök-
ningarna. Urvalet görs med hjälp av Temos standardmetod för telefonnummerbase-
rade, representativa befolkningsurval. I denna metod används Temos hushållsbas om-
fattande hushållstelefonnummer med kompensation för hemliga telefonnummer. 
Populationen i de månatliga undersökningarna är ett representativt urval av svenskta-
lande personer i Sverige i åldrarna 16-80 år. Resultaten räknas upp till att gälla den del 
av befolkningen som är 15 år och äldre. Intervjuerna sker per telefon med hjälp av 
CATI (Computer Aided Telephone Interviews).  
 
Felmarginaler och bortfall 
Alla uppgifter som avser den alkoholkonsumtion som inte sålts genom de i Sverige 
registrerade försäljningskanalerna är beräknade med hjälp av resultaten från de ovan 
beskrivna frågeundersökningarna. Eftersom dessa undersökningar baseras på urval av 
befolkningen är resultaten behäftade med vissa felmarginaler.  
Bortfallet i frågeundersökningarna uppgår i regel till 35-40 procent. Detta kan vara ett 
problem i den mån personerna i bortfallet avviker från dem som intervjuats när det 
gäller hur de skulle besvarat de ställda frågorna, se nästa avsnitt. I Monitormätningarna 
har bortfallet främst bestått av dem som vägrat delta eller inte varit anträffbara. 
 
Uppräkning 
Konsumtionen av hemtillverkad och insmugglad alkohol är högre bland problemdrick-
are (alkoholmissbrukare) än i resten av befolkningen. Eftersom bortfallet av problem-
drickare i frågeundersökningar riktade till riksrepresentativa urval av befolkningen är 
stort blir resultatet att dessa konsumtionsmängder underskattas. Den metod som 
används för att korrigera för detta är, kortfattat, att väga in eller räkna upp problem-
drickare i materialet så att de blir representerade ”fullt ut” bland de svarande, enligt 
den princip som användes i KALK-undersökningen (Kühlhorn, m fl. 2000, Leifman & 
Trolldal 2002, Leifman & Gustafsson 2003).  
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Resultaten av dessa analyser framgår av Tabell 1:1. 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. Köp av 
smuggelvin tycks vara något mer vanligt förekommande bland problemdrickarna och 
räknas därför upp något (1,03).  
Tabell 1:1. Dryckesvanor och köpvanor av oregistrerad alkohol i befolkningen och bland 
problemdrickare, enligt Monitordata. 

 Alla Problemdricka
re (0,9 % av 
samtliga= 

AUDIT-p>3) 

Efter 
invägning av 

problem-
drickare 

Uppräk-
nings-
faktor 

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

0,33 4,9   

Intensivkonsumtionstillfällen, medelvärde 
antal dagar sen. 30 dagarna 

1,13 5,04   

Total alkoholkonsumtion per 30 dagar 
enligt KF-skalan (cl ren alkohol) 

42 165   

Spritkonsumtion per 30 dagar enligt KF-
skalan (cl ren alkohol) 

8,1 44   

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

103 554 114  

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

6,1 147 9,0  

Procent hembränt av totala 
spritkonsumtionen 

5,9% 26% 8,1% 1,36 

Köp av smuggelsprit per 30 dagar  
(cl ren alkohol) 

2,35 14,9 2,6 1,11 

Köp av smuggelöl per 30 dagar  
(cl ren alkohol) 

1,55 12,10 1,8 1,14 

Köp av smuggelvin per 30 dagar  
(cl ren alkohol) 

0,30 0,51 0,3 1,03 

Tillverkning av vin per 30 dagar  
(cl ren alkohol) 

1,68 22 2,1 1,25 

 

Tabellen visar också på tydliga skillnader mellan de två befolkningsgrupperna vad 
gäller den totala konsumtionen, konsumtionen av sprit, antalet intensivkonsumtionstill-
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fällen, samt erhållna poäng på tre AUDIT-frågor10. Dessa skillnader är inte av någon 
betydelse för våra skattningar av de olika delmängderna alkohol eftersom dessa, hem-
bränt undantaget, mäts på anskaffningsplanet (köp, försäljning och införsel). 
 
Invånarantal och alkoholhalter 
Den uppgift om antalet invånare 15 år och äldre som används i rapporten avser medel-
folkmängden under 2003 (7 270 585 ind.) och 2004 (7 309 020). De alkoholhalter som 
har använts vid beräkningar av konsumtionen i ren (100 %) alkohol redovisas i bila-
gan. 
 
 
Alkoholmängder som inte närmare beaktas i beräkningarna av den totala 
alkoholkonsumtionen 
 
När den totala alkoholkonsumtionen för 2004 beräknats har vissa alkoholmängder inte 
närmare beaktats. De kan delas in i två grupper. Den ena består av all alkohol som 
ingår i de beräknade kvantiteterna men som egentligen borde subtraheras från den be-
räknade totalkonsumtionen. Hit hör: 

• utländska turisters alkoholinköp i Sverige, bland annat norska konsumenters 
gränshandel i västra Sverige 

• alkohol som används i matlagning eller som hälls ut 
Den andra gruppen är den alkohol som inte inkluderas i statistiken men som egentligen 
borde adderas till den beräknade totala svenska alkoholkonsumtionen. Hit hör: 

• svenskarnas konsumtion av alkohol utomlands  
• köp av alkohol via Internet (uppgifter om detta kommer att redovisas från och 

med kalenderåret 2005) 
• resandeinförsel och smuggling av starkcider (uppgifter om detta kommer att 

redovisas från och med kalenderåret 2006) 
• lättöl och cider med en alkoholstyrka på max 2,25 volymprocent 

Nedan följer en närmare redogörelse för dessa delmängder.  
 
Alkohol som borde subtraheras från totalkonsumtionen 
Utländska turisters inköp i Sverige  
Den alkohol som utländska turister köper i Sverige på Systembolaget, restauranger 
eller i livsmedelsbutiker ingår naturligtvis i Sveriges registrerade försäljningen av 
alkohol. Denna andel av försäljningen borde således räknas bort från försäljningsstati-
stiken när svenskens genomsnittskonsumtion beräknas. Det finns av naturliga skäl inga 

                                                 
10 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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uppgifter om hur mycket alkohol dessa turister köper i Sverige. Vissa uppskattningar 
har dock gjorts. Enligt en tidigare gjord beräkning av de utländska turisternas konsum-
tion i Sverige uppgick den till drygt 0,1 liter ren alkohol per svensk 15 år eller äldre 
under ett år i mitten av 1990-talet (Leifman & Gustafsson 2003).  
En del av den alkohol som säljs i de Systembutiker som ligger nära den norska gränsen 
inhandlas av norrmän och borde således inte heller ingå i beräkningar av svenskars 
alkoholkonsumtion. Norrmännens inköp i Sverige motsvarar troligen knappt 1 procent 
(0,1 liter ren alkohol per svensk 15+) av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige 
(Leifman & Gustafsson 2003). Summan av utländska turisters konsumtion i Sverige 
samt norrmännens inköp i västra delen av Sverige uppgår således grovt räknat till 
ungefär 2 procent (0,2 liter ren alkohol per svensk 15+). 
 
Alkohol som används i matlagning och sådan som hälls ut 
Denna alkohol uppmärksammas sällan. Mängderna är sannolikt små i de flesta länder, 
kanske framför allt i länder med relativt sett höga alkoholpriser såsom Sverige. Inte 
desto mindre borde dessa kvantiteter subtraheras från den beräknade totala alkohol-
konsumtionen. Det kan till exempel vara flaskor med mindre mängder vin som inte 
dricks upp eller sparas, buteljer med alkohol som råkas slås sönder eller glas som välts 
samt alkohol som förångas då den tillsätts i en gryta eller vid upphettning av glögg. 
Hur stora kvantiteter det rör sig om är okänt. 

 
Alkohol som borde adderas till totalkonsumtionen 
Svenskarnas konsumtion utomlands 
Svenskars konsumtion utomlands uppskattades under 1996 (Kühlhorn m fl. 2000) till 
0,5 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. 
 
Lättöl och cider 
Lättöl och cider, med en alkoholstyrka på maximalt 2,25 volymprocent, klassas inte 
som alkoholdrycker i Sverige och ingår därför inte i alkoholstatistiken. Försäljningen 
av lättöl har under de senaste åren också minskat kraftigt, men uppgick till 43,8 miljo-
ner liter under 2004. Försäljningen av ”lättcider” uppgick till 18,3 miljoner liter 
samma år. Detta motsvarar en konsumtion av alkohol på knappt 0,2 liter ren alkohol 
per invånare 15 år och äldre, vid ett antagande om att dryckerna innehåller 2,2 procent 
alkohol. Detta motsvarar ungefär 2 procent av den totala alkoholkonsumtionen i 
Sverige. Det bör i detta sammanhang poängteras att vissa andra länder även inkluderar 
alkoholhaltig ”lättcider” och lättöl i den officiella försäljningsstatistiken (Leifman & 
Gustafsson 2003). 
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Resandeinförsel och smuggling av cider 
Det är av naturliga skäl svårt att veta omfattningen av införseln och smugglingen av 
cider till Sverige. I de mycket grova beräkningar som görs här uppskattas dock dessa 
mängder till mindre än 0,1 liter ren alkohol per år per person 15+. 
 
Nettoeffekten av de olika delmängderna 
Nettoeffekten av de ovan nämnda delmängder uppgår till ungefär 0,5-0,8 liter ren 
alkohol per person 15 år och äldre. Svenskarnas totala alkoholkonsumtion ligger 
således ungefär 5-8 procent högre än de nivåer som har redovisats i den här rapporten. 
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Bilaga 2. Estimation methods and statistical material  
 

Population 
The estimate of the number of inhabitants aged 15 and above used in the report refers 
to the average population during each year. The alcohol contents used for the different 
beverages when estimating the consumption in pure (100%) alcohol is shown in the 
appendix. 
The estimation made of the total consumption is based on the recorded alcohol 
consumption in Sweden and complemented with an estimation of the unrecorded 
consumption. It should also be pointed out that neither the registered nor the 
unregistered consumption actually designate the consumption of these beverages but 
the acquisition of the beverages. 

 
The sales of alcoholic beverages recorded in Sweden 
Sales of alcoholic beverages recorded in Sweden consist of the sales at Systembolaget, 
the sales of beer class II in grocery stores (2.26-3,5% alcohol by volume) and of the 
on-license sales at restaurants and the like. 
Sales figures regarding beer class II have been obtained from Swedish drinking 
statistics (Delfi) and refer to their member companies’ monthly sales to grocery stores. 
These companies are responsible for the major part of the sales of beer class II. In 
order to obtain figures on the total sales of such beer to the outlets Delfi’s figures have 
been compared to the Public Health Institute’s official statistics of the yearly sales. 
The difference between Delfi’s figures and those of the Public Health Institute has in 
this study been used to correct Delfi’s monthly figures as to the sales not registered 
with them. 
Delfi also compile monthly figures on their member companies’ sales of beer and beer 
class II to restaurants. Also these figures are compared and corrected in this study by 
the help of the Public Health Institute’s official statistics. 
There are no official monthly figures of the on-license sales of spirits and wine. In 
order to get some picture of the on-license sales of these beverages, the official annual 
figures from the National Institute of public Health have been used. In order to 
estimate monthly sales these annual figures have been divided by 12. As opposed to 
Systembolaget’s figures, sales to grocery stores and restaurants refer to wholesale 
trade, that is, sales to grocery stores and restaurants. 
 

Consumption of unrecorded alcohol 
Consumption of privately imported, smuggled and home-made alcohol is, for obvious 
reasons, not recorded in the official Swedish sales statistics and is therefore called 
”unrecorded” consumption. 
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As the consumption of unrecorded alcohol over the past decades has increased in 
relation to alcohol sold through the registered outlets in Sweden, the need to pin down 
this consumption by means of general population surveys has increased. On the 
request of the National Institute of Public Health, Systembolaget, the Swedish 
Brewers’ Association and others, such surveys have been conducted fairly regularly 
since the late 1980’s. 
There are a number of difficulties associated with attempting to measure the 
consumption of alcohol by means of general population surveys. Hence, over the years 
various inquiry techniques have been developed to minimise these difficulties. This 
work was accentuated through the so-called KALK-group which was formed in the 
mid-nineties and included representatives from the interest groups mentioned above as 
well as from Vin & Sprit AB (Kühlhorn et al., 2000). The techniques used in KALK 
have been further developed within the Monitor-project. 
Forgetfulness, social desirability, telescoping and non-response are some of the 
difficulties associated with this type of survey. Telescoping means that the 
consumption on certain special occasions is brought into focus and exaggerated in the 
respondent’s memory. 
When it comes to estimation on an aggregated level earlier surveys have shown that 
the non-response is of significance mainly in two respects (Kühlhorn et al., 2000). One 
is that, naturally, people who travel a lot are over-represented among the non-
respondents, which affects estimates of privately imported quantities. The other is that 
also high-consumers are over-represented in the mentioned group, which affects 
estimates of the consumption of beverages common with this group. 
It should also, in this connection, be mentioned that not all unregistered subsets are 
calculated for in these surveys. To these subsets belong Swedes consumption abroad 
and private import of cider/alcopops.  
 

Starting points for the Monitor surveys 
In order to minimise the effects of the difficulties mentioned above, the questions 
concerning unrecorded alcohol in the surveys are formulated according to three main 
principles, namely: 
 
1) Avoidance of estimates at the consumption level  
Questions as to the consumption of alcoholic beverages are avoided as far as possible 
since the respondents may have difficulties determining the source of the beverages 
they have consumed. Besides, it may be easier to remember the quantities one has 
brought into Sweden rather than the quantities of alcohol brought into Sweden one has 
consumed during the last 30 days. 
The quantities of spirits, wine and beer smuggled into Sweden are measured by means 
of questions as to whether the respondent has bought any beverages likely to be 
smuggled into the country. Private import is measured by means of questions about the 
quantities of spirits, wine and beer one has brought into the country during the last 30 



 

95 

days. Home-manufacturing of wine and beer is measured by means of questions as to 
the quantities manufactured during the same period of time. 
As to home-distilled spirits (moonshine), however, consumption questions are asked. 
The questions aim at estimating the proportion home-distilled spirits of total spirits 
consumption, see below. 
The alcoholic beverages bought, brought into the country or home-made in this study 
are assumed to be consumed in the country, but not necessarily by the same persons 
who obtained them in the first place. However, it is not to be taken for granted that all 
the alcoholic beverages obtained during a certain month also is consumed during that 
month. In this study it is assumed that each household’s ”store” of alcoholic beverages 
does not vary from month to month. 
 
2) Short period of observation  
In order to, as far as possible, avoid the effects of forgetfulness and telescoping, it is 
desirable for the period of observation to be as short as possible. Questions about 
private import, purchases of alcohol smuggled into Sweden and home-made wine and 
beer consequently refer to the last 30 days. Questions about home-distilled spirits, 
though, refer to the consumption during the last four days. 
 
3) Estimating at an aggregated level  
From a short observation period and the fact that the questions are about purchasing 
and import the beverages follows that the results refer to the changes on an aggregated 
rather than an individual level. In other words, the main object of the calculations is to 
get a picture of the total consumption each month, both in the country as a whole and 
in certain larger regions. 
 
Private import  
All respondents are asked if they did return to Sweden from abroad at any time during 
the last 30 days. Those who answer in the affirmative are asked how many times they 
have gone abroad and whether they brought in any alcohol the last time and the second 
last time. If the traveller brought in alcohol with others, questions are asked about how 
many these persons were and how much they brought in together. This amount is then 
divided by the number of persons in question. Those who travelled alone, or who 
cannot pin down how much they brought in with others, are asked how much they 
brought in themselves. 
The main purpose of asking questions about the second last trip is to, together with 
information about the last trip, give a picture of the individuals bringing alcohol into 
Sweden and especially individuals bringing large amounts of alcohol. By asking about 
the second last trip additionally, it’s assumed that the picture will correspond better to 
the true alcohol consumption on the individual level than only questions about the last 
trip. This might not be true however for the total alcohol consumption, since 
individuals who had travelled at least two times during the last 30 days on the contrary 
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showed a lower consumption. The difference is however expected since it, in similar 
surveys, earlier have been shown that individuals tend to report less if the time for the 
consumption is further away from the measuring point (Kühlhorn et al. 2000). 
Because of this, our calculations are first and foremost based on information about the 
last trip. When individuals have travelled at least two times during the last 30 days but 
only brought back alcohol from one of these trips information about both occasions is 
used. 
People who travel a great deal are of course over-represented among the non-
respondents, which results in the imported quantities being underestimated if the non-
response is not considered. According to the KALK survey, the respondents’ estimates 
of their number of journeys should be adjusted upwards by 25 percent, which has been 
done in this study and earlier studies (Leifman & Gustafsson 2003, Kühlhorn et al. 
2000). 
 
Definition of private import and smuggling respectively 
It is difficult to separate private import and smuggling. The decisive difference is 
whether the import has a commercial purpose or not. That is to say, whether the 
beverages are sold on the black market or imported for personal use. By ”personal 
use” is meant (according to Alcohol Act 1994:1738, chapter 4) ”for one’s own or 
one’s family’s use, or as a gift to someone close for their own or their family’s 
personal use”. 
It is possible for persons returning from other EU-countries to import larger quantities 
into Sweden than those permitted by Swedish import quotas. Swedish alcohol tax must 
be paid, however, for the amount exceeding those quotas. If that tax is not paid, it is 
not a case of smuggling, though, but a violation of tax law (law 1994:1565 regarding 
taxation on private import of alcoholic beverages and tobacco from member-countries 
of the European Union). 
If import is to be defined as smuggling, it must be done with a commercial purpose, 
that is, the purpose must be to sell the beverages in Sweden, lacking any license to do 
so (violation of the law regarding punishment for smuggling of goods, law 1960:418). 
What should be defined as private import, as opposed to commercial import 
(smuggling), must be determined from case to case. The rule of thumb quotas were 10 
litres of spirits, 20 litres of strong wine, 90 litres of wine and 110 litres of beer. In this 
study, import within these quotas has been defined as private import. 
A few respondents report of several trips abroad during the same month (last 30 days) 
and rather large quantities imported on each arrival, though below the levels 
mentioned above. Since they have been abroad several times (e.g. 10 times) it is not 
likely that all the imported alcohol is for private use according to the Alcohol Act (se 
above). It is likely that some of these quantities of alcohol will be sold further in 
Sweden. At the same time, some of these quantities may be meant for friends and 
relatives, and some may be stored at home and consumed later. We have set a limit of 
what can be considered to be defined as private import at 27 litres of pure (100%) 
alcohol per 30 days. Quantities exceeding this limit are to be considered as smuggling. 
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The quantities of smuggled alcohol are measured by questions of purchases of 
smuggled beer, wine and spirits in Sweden (see below). 27 litres of pure alcohol is 
three times higher than the quantities consumed by the one percent with the highest 
self-reported consumption in the Monitor surveys. The exact upper limit of 27 litres or 
pure alcohol may of course be discussed. However, we argue that such an upper limit 
is needed if the purpose of these questions is to measure private import. It should also 
be mentioned that very few respondents, less than one per month, report of such high 
quantities. 
 

Smuggling 
The consumption of alcohol smuggled into Sweden has been estimated by asking the 
respondents whether they have bought any alcoholic beverages likely to be smuggled 
into the country during the last 30 days. Should that be the case, they are asked how 
many times they have bought smuggled alcohol and how large the quantity was the 
last time. Questions are asked separately for spirits, wine and beer. 
 

Home-manufacturing 
The consumption of home-distilled spirits is measured by means of the respondents’ 
statements as to their day-by-day consumption of spirits and their day-by-day 
consumption of home-distilled spirits during the last four days. It is the proportion of 
home-distilled spirits in relation to the total spirits consumption during these four days 
that is used to estimate the total consumption of home-distilled spirits in the country. 
The estimate is made in this manner: Out of the total spirits consumption, the amount 
of home-distilled spirits (p) is included in this formula: T = OS + pH*T 
In this formula, T is the total consumption of spirits in Sweden and pH*T the amount 
of home-distilled spirits out of that consumption. The letters ”OS” stand for all other 
spirits and consequently include the sales of spirits at Systembolaget and in restaurants 
as well as smuggled and privately imported spirits (* = multiplication sign). 
The questions about the quantities of home-made wine refer to the quantities 
manufactured during the last 30 days. 
 
Measuring procedure and method of sampling 
Each observation period refers to the preceding (past) 30 days. The interviews are 
made during the last week of one month and the first of the next and include 1 500 
interviews of men and women aged between 16 and 80. 
Temo AB has been commissioned by SoRAD to do the monthly interviews. The 
sample of interviewees is made by means of Temo’s standard method for telephone-
based, representative samples of the population. This method makes use of Temo’s 
comprehensive register of household numbers with compensation for secret ones. The 
population in the surveys is a representative sample of Swedish-speaking people aged 
between 16 and 80. The interviews are made by phone with the help of CATI 
(Computer Aided Telephone Interviews). 
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Margins of error and non-response 
All the figures that refer to consumption of alcoholic beverages not sold through 
outlets registered in Sweden are calculated by means of the estimates obtained in the 
monthly general population surveys described above. Since these surveys are based on 
samples of the population, the results are impaired by certain margins of error. 
The non-response rate in the surveys amounts to about 35-40 per cent. This may be a 
problem insofar as the non-responding persons differ from those included in the 
sample as to their answers, see next section. In this study the non-respondents is 
mainly consisting of the individuals refusing to participate or non-reachable persons. 
 
Adjustment upwards 
The consumption of home-produced and smuggled alcohol is significantly higher 
among the problem drinkers (alcoholics, alcohol abusers) than among the rest of the 
population. Since the non-response among problem drinkers in general population 
surveys is considerable, the consumption of these alcoholic beverages is 
underestimated. The method that was used to correct for this was to enumerate for the 
problem drinkers, that are underrepresented in general population surveys,  according 
to the method used in the KALK-survey (Kühlhorn et al. 2000, Leifman & Trolldal 
2002, Leifman & Gustafsson 2003).  
The results of these analyses are shown in Table 1:2. The factors for adjustment 
upwards are marked by extra bold type. It turned out that, the consumption of home-
distilled spirits made up 5.9 per cent among the general population but 26 per cent 
among the problem drinkers. After weighing in, the percentage increased from 5.9 to 
8.1 per cent, that is, an increase by more than a third. It also turns out that smuggling 
of spirits and beer, as well as home-manufacturing of wine, clearly differs in amounts 
between the problem-drinkers and the general population, which means that these 
amounts must be adjusted upwards. Purchases of smuggled wine seem to be somewhat 
more common among the problem-drinkers and are therefore adjusted upwards a little 
(1.03). 
The table also shows clear differences between problem drinkers and others in total 
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 1:2. Drinking and purchasing habits of unrecorded alcohol among the general 
population and among problem-drinkers, according to Monitor data. 

 All Problem 
drinkers (0.9 
per cent of all 

resp.=  
AUDIT-p>3) 

After 
weighing 

in 285 
problem 
drinkers 

Factor for 
adjustment 
upwards 

AUDIT-points, mean (Audit-questions 4, 5, 8) 0.33 4.9   
Binge drinking occasions, mean number of 
days during past 30 days 

1.13 5.04   

Total consumption of alcohol per 30 days 
according to QF-scale (cl of pure alcohol) 

42 165   

Consumption of spirits per 30 days according 
to QF-scale (cl of pure alcohol) 

8.1 44   

Consumption of spirits per year (cl of pure 
alcohol) according to questions about 
yesterday-four days ago 

103 554 114  

Consumption of home-distilled spirits per year 
(cl of pure alcohol) according to questions 
about yesterday-four days ago 

 
6.1 

 
147 

 
9.0 

 

Per cent of home-distilled spirits out of total 
consumption of spirits 

5.9% 26% 8.1% 1,36 

Purchases of smuggled spirits per 30 days (cl of 
pure alcohol) 

2.35 14.9 2.6 1.11 

Purchases of smuggled beer per 30 days (cl of 
pure alcohol) 

1.55 12.10 1.8 1.14 

Purchases of smuggled wine per 30 days (cl of 
pure alcohol) 

0.30 0.51 0.3 1.03 

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

1.68 22 2.1 1.25 
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Bilaga 3. Alkoholhalter 
 
Tabell 1:3: Alkoholhalter som har använts vid beräkningarna av konsumtionen i ren alkohol. 

Typ av dryck och 
anskaffningssätt 

 

2004 

 

2003 2002 2001 

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

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

Starkvin, Resandeinförsel 19,3 19,3 19,3 19,3 
Vin, Systembolaget 12,6 12,5 12,3 12,2 
Cider+blanddr. Systembolaget 5,1 5,1 5,0 5,1 
Vin, Restaurangförsäljning 10,4 10,2 9,7 10,2 
Vin, Resandeinförsel 12,6 12,2 12,2 12,2 
Vin, Smugglad 12,6 12,2 12,2 12,2 
Vin, Hemtillverkad 12,6 12,2 12,2 12,2 
Starköl, Systembolaget 5,5 5,6 5,6 5,6 
Starköl, Restaurangförsäljning 5,2 5,2 5,2 4,9 
Starköl, Resandeinförsel 5,4 5,4 5,4 5,4 
Starköl, Smugglad 5,4 5,4 5,4 5,4 
Starköl, Hemtillverkad --- 5,4 5,4 5,4 
Folköl 3,2 3,2 3,2 3,2 
Källor: Systembolaget, Statens folkhälsoinstitut, Delfi 
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