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Diagram 1: Konsumtionen av alkoholdrycker i Sverige andra halvåret 2000, uppdelat på 
dryckesslag och ”ursprung”, i procent av den totala konsumtionen i ren alkohol 
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Alkoholkonsumtionen i Sverige under andra halvåret 2000 
 

 

Inledning 
Det nybildade institutet för alkohol– och drogforskning vid Stockholms universitet, SoRAD 
(Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning) har av regeringen fått i uppdrag 
att kartlägga alkoholkonsumtionen i Sverige och hur den förändras månadsvis. Kartlägg-
ningen påbörjades i juli 2000.  

Alkoholkonsumtionen i landet består dels av den i Sverige statistikförda försäljningen av 
alkoholdrycker på systembolag och restauranger samt av folköl i livsmedelsbutiker 
(registrerad konsumtion), dels av alkoholdrycker som inte statistikförs (oregistrerad 
konsumtion). Den icke statistikförda delen består av alkohol som har förts in i Sverige från 
andra länder genom såväl resandeinförsel som smuggling, samt av hemtillverkning av sprit, 
vin och öl. Hemtillverkning av sprit (hembränning) är olaglig medan hemtillverkning av vin 
och öl är tillåten.  

Utgångspunkten i den här studien är att samla in uppgifter om den registrerade försäljningen 
via den redan befintliga försäljningsstatistiken. Dessa uppgifter fångar upp den största delen 
av konsumtionen av alkohol i Sverige. För att fånga upp även den oregistrerade konsumtionen 
genomförs frågeundersökningar riktade till den vuxna delen av Sveriges befolkning (16-80 
år). Dessa undersökningar består av frågor om resandeinförsel, smuggling och hemtill-
verkning av sprit, vin och öl. Dessa månatliga mätningar har pågått sedan juli månad år 2000 
och genomförs vid varje månadsskifte. Vid varje tillfälle intervjuas 1 500 personer och 
frågorna avser då den senaste 30-dagarsperioden. 

I denna rapport redovisas resultaten av mätningar gjorda under det andra halvåret år 2000. 
Både den totala alkoholkonsumtionen och konsumtionen av de olika dryckesslagen samt deras 
”ursprung” redovisas. Med dryckernas ”ursprung” menas i den här rapporten om de är köpta 
på Systembolaget, i livsmedelsbutiker, på restauranger, införda till Sverige vid resor, smugg-
lade, eller om de är hemtillverkade.  

Vid halvårsskiftet år 2000 höjdes införselkvoterna för vin och starköl. Under andra halvåret år 
2000 kunde resenärer föra in 1 liter sprit, 3 liter starkvin, 24 liter starköl och 20 liter vin utan 
att betala svensk alkoholskatt. Den 1 januari 2001 höjdes återigen införselkvoterna för starköl 
och vin till 32 respektive 26 liter. 

Förutom kvartalsvisa rapporter kommer under våren 2001 ytterligare en rapport att publiceras 
som rör dels den totala alkoholkonsumtionen i landet under hela år 2000, dels effekterna av de 
ökade införselkvoterna vid halvårsskiftet år 2000. 
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Sammanfattning / Summary 
 
 
Den totala konsumtionen 
• Av de olika alkoholdryckerna var vin den mest konsumerade i Sverige under det andra 

halvåret 2000. Vinet stod för 37 procent av den totala alkoholkonsumtionen mätt i 100 
procent alkohol. 

• Konsumtionen av sprit uppgick till 27 procent.  
• Starkölskonsumtionen var 26 procent och folköl stod för drygt 10 procent av 

konsumtionen. 
 
Hur dryckerna har anskaffats 
• Den i Sverige registrerade försäljningen på Systembolaget, restauranger och i livsmedels-

butiker stod för 71 procent av den totala alkoholkonsumtionen mätt i 100 procent alkohol. 
• Resandeinförseln stod för drygt 20 procent av den totala konsumtionen. 
• Konsumtion av hemtillverkade alkoholdrycker stod för 5,5 procent av totalkonsumtionen 

medan smugglade alkoholdrycker stod för drygt 3 procent. 
 
Folköl 
• I stort sett allt folköl som konsumerades var inköpt i livsmedelsbutiker. Ungefär 1 procent 

konsumerades på restauranger.  
 
Starköl 
• Ungefär 45 procent av det starköl som konsumerades i Sverige var köpt i Systembolagets 

butiker. 
• 28 procent konsumerades på restauranger. 
• Ungefär 19 procent fördes in i Sverige vid resor. 
• Starköl som hade smugglats in i landet stod för knappt 7 procent av starkölskonsumtionen 

medan nästan 2 procent var hemtillverkat.  
 
Vin 
• Av det vin som konsumerades i landet hade 65 procent inhandlats på Systembolaget.  
• Ungefär 21 procent av det vin som konsumerades hade förts in i landet vid resor medan 

mindre än 1 procent hade smugglats in i landet.  
• Restaurangkonsumtionen uppgick till 8 procent och konsumtionen av hemtillverkat vin till 

drygt 5 procent.  
 
Spritdrycker 
• 51 procent av den sprit som konsumerades i landet var köpt på Systembolaget.  
• 27 procent var införd i samband med resor till Sverige.  
• Drygt 11 procent av konsumtionen bestod av hemtillverkad, så kallad hembränd sprit 

medan 5 procent bestod av smugglad sprit.  
• Restaurangförsäljningen stod för 5 procent av konsumtionen av spritdrycker.  
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Consumption of alcoholic beverages in Sweden during the second half of 2000 
 
The total consumption 
• Among all alcoholic beverages, wine was the one most consumed in Sweden. Wine 

represented 37 per cent of the total consumption during the second half of 2000, measured 
in 100 per cent alcohol. 

• The consumption of spirits represented 27 per cent. 
• The consumption of strong beer amounted to 26 per cent, and beer class II accounted for 

10 per cent of the consumption. 
 
How the beverages were obtained 
• The sales at Systembolaget, restaurants and at grocery stores that were registered in 

Sweden, represented 71 per cent of the total consumption measured in 100 per cent 
alcohol. 

• Privately imported alcohol amounted to a little more than 20 per cent of the total 
consumption. 

• The consumption of home made alcoholic beverages accounted for 5.5 per cent of the total 
consumption, while beverages that had been smuggled accounted for a little more than 3 
per cent. 

 
Beer class II 
• Nearly all the beer class II that was consumed was bought in grocery stores. Approxi-

mately 1 per cent was consumed at restaurants. 
 
Strong beer 
• Approximately 45 per cent of the strong beer that was consumed in Sweden was bought at 

Systembolaget’s outlets. 
• 28 per cent was consumed at restaurants 
• Approximately 19 per cent was brought into Sweden in connection with journeys. 
• Strong beer that had been smuggled into the country accounted for a little less than 7 per 

cent while less than 2 per cent was home made. 
 
Wine 
• Of all the wine that was consumed in the country, 65 per cent had been bought at System-

bolaget’s outlets. 
• Approximately 21 per cent of the wine that was consumed had been brought into the 

country in connection with journeys while less than 1 per cent had been smuggled in. 
• The consumption at restaurants amounted to 8 per cent and home made wine amounted to 

a little more than 5 per cent 
 
Spirits 
• 51 per cent of the spirits consumed in the country was bought at Systembolaget’s outlets.  
• 27 per cent was brought into Sweden in connection with journeys. 
• Approximately 11 per cent of the consumption consisted of home-made, illicitly distilled 

liquor, while 5 per cent consisted of smuggled spirits. 
• The sales at restaurants represented 5 per cent of the consumption of spirits. 
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Resultat 
 
Konsumtionen av spritdrycker, vin, starköl och folköl 
I tabell 1 redovisas den totala alkoholkonsumtionen och konsumtionen av de olika delmäng-
derna under det andra halvåret år 2000. För att en jämförelse skall vara möjlig är konsumtio-
nen av de olika dryckerna omräknade i ren (100%) alkohol.  

Av samtliga alkoholdrycker konsumerade svensken mest vin. Vinet stod för 37 procent av den 
totala konsumtionen mätt i 100 procent alkohol. Konsumtionen av spritdrycker uppgick till 27 
procent och av starköl till 26 procent. Det så kallade ”folkölet”, som säljs i landets livs-
medelsbutiker, uppgick till drygt 10 procent av konsumtionen. I tabell 1 är vinet uppdelat i två 
kategorier, dels vanligt så kallat bordsvin och dels starkvin. 
 
Tabell 1. Skattning av alkoholkonsumtionen av spritdrycker, vin, starköl och folköl i Sverige andra 
halvåret år 2000 uppdelad på olika dryckesslag och deras ”ursprung”.  

 
Dryckestyp och ursprung 
 

 
Per person 15 år och 

äldre, i liter ren 
alkohol 

 
Andel av respektive 

dryckestyp 
 

 
Andel av den totala 

konsumtionen  
(i ren alkohol) 

     

Spritdrycker, totalt 1,22 liter 100 % 26,9 %  
Systembolagets försäljning   51,2 %  13,8 % 
Restaurangförsäljning    4,9 %   1,3 % 
Resandeinförsel   27,3 %   7,4 % 
Smugglat    5,1 %   1,4 % 
Hembränt   11,4 %   3,1 % 
     

Starkvin, totalt 0,14 liter 100 % 3,0 %  
Systembolagets försäljning   63,3 %   1,9 % 
Restaurangförsäljning    0,8 %   0,0 % 
Resandeinförsel   35,8 %   1,1 % 
     

Bordsvin, totalt 1,54 liter 100 % 34,0 %  
Systembolagets försäljning   64,8 %  22,0 % 
Restaurangförsäljning    8,7 %   2,9 % 
Resandeinförsel   19,9 %   6,8 % 
Smugglat    0,7 %   0,2 % 
Hemtillverkat    6,0 %   2,0 % 
     

Starköl, totalt 1,18 liter 100 % 25,9 %  
Systembolagets försäljning   44,9 %  11,6 % 
Restaurangförsäljning   27,7 %   7,2 % 
Resandeinförsel   19,3 %   5,0 % 
Smugglat    6,6 %   1,7 % 
Hemtillverkat    1,6 %   0,4 % 
     

”Folköl” totalt 0,46 liter 100 % 10,2 %  
Livsmedelsbutiker   99,0 %  10,1 % 
Restaurangförsäljning    1,0 %   0,1 % 
     

Summa 4,54 liter  100 % 100 % 
     



 9 

Hur de olika dryckesslagen har anskaffats 
 

I tabell 2 (och diagram 1) redovisas den totala konsumtionen av alkohol i landet uppdelat på 
dryckesslagen sprit, vin, starköl och folköl. Konsumtionen av dryckerna är dessutom upp-
delad på dryckernas ursprung, det vill säga om de var köpta på Systembolaget, konsumerade 
på restauranger, införda i landet vid resor, smugglade eller hemtillverkade. Uppgifterna avser 
konsumtion bland den del av befolkningen som är 15 och äldre mätt i ren (100%) alkohol.  

 
Tabell 2. Konsumtionen av alkoholdrycker i Sverige under andra halvåret år 2000, uppdelad på 
dryckesslag och ursprung, i procent av total konsumtion i ren alkohol 

 
Dryckesslag och ursprung 
 

 
Andel av den totala 

alkoholkonsumtionen (i ren alkohol) 
 

 
Vin, Systembolaget 

 
24,0 % 

Sprit, Systembolaget 13,8 % 
Starköl, Systembolaget 11,6 % 
Folköl, livsmedelsbutiker 10,1 % 
Vin, resandeinförsel   7,9 % 
Sprit, resandeinförsel   7,4 % 
Starköl, restauranger   7,2 % 
Starköl, resandeinförsel   5,0 % 
Sprit, hembränd   3,1 % 
Vin, restauranger   3,0 % 
Vin, hemtillverkat   2,0 % 
Starköl, smugglat   1,7 % 
Sprit, smugglad   1,4 % 
Sprit, restauranger   1,3 % 
Starköl, hemtillverkat   0,4 % 
Vin, smugglat   0,2 % 
Folköl, restauranger   0,1 % 

 
Totalt 100 % 

 
Totalt per person 15 och äldre i 100 % alkohol = 4,54 liter 
  
 

Det visar sig att Systembolagets försäljning av vin, sprit och starköl toppar tabellen i nämnd 
ordning följt av livsmedelsbutikernas folkölsförsäljning. Därefter följer resandeinförsel av vin 
och sprit följd av konsumtionen av starköl på restauranger. Längst ner i tabellen återfinns 
smugglat vin och konsumtion av folköl på restauranger. 
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Folköl 
I stort sett allt folköl som konsumerades under det andra halvåret 2000 var köpt i livs-
medelsbutiker. Ungefär 1 procent konsumerades på restauranger. Se tabell 1. 

Ungefär 43 procent av folkölskonsumtionen bestod av öl med en alkoholstyrka på maximalt 
2,8 volymprocent och ungefär 57 procent av öl med en styrka på upptill 3,5 volymprocent. 

 

Starköl 
Ungefär 45 procent av det starköl som konsumerades i Sverige var köpt i Systembolagets bu-
tiker, medan 28 procent konsumerades på restauranger. Ungefär 19 procent var infört i 
Sverige vid resor och knappt 7 procent hade smugglats in i landet. Konsumtionen av hemtill-
verkat starköl uppgick uppskattningsvis till mindre än 2 procent. (Se tabell 1 och appendix 
diagram 2.) 

 

Vin 
Av det vin som konsumerades i landet var 65 procent inhandlat på Systembolaget. Ungefär 21 
procent var infört i landet vid resor medan mindre än 1 procent var smugglat. Vin-
konsumtionen på restauranger uppgick till 8 procent och konsumtionen av hemtillverkat vin 
till uppskattningsvis drygt 5 procent. (Se tabell 1 och appendix diagram 3.)  

 

Spritdrycker 
Drygt hälften, 51 procent, av den sprit som konsumerades i landet var köpt på Systembolaget. 
Drygt en fjärdedel, 27 procent, var införd i samband med resor till Sverige. Över 11 procent 
av konsumtionen bestod av hemtillverkad, så kallad hembränd sprit medan 5 procent var 
smugglad sprit. Restaurangförsäljningen uppgick till 5 procent av spritkonsumtionen. (Se 
appendix diagram 4.) 
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Alkoholens ursprung  
 

I tabell 3 redovisas hur stor andel av den totala alkoholkonsumtionen som hade sitt ursprung i 
köp på Systembolaget och i livsmedelsbutiker, köp på restauranger, resandeinförsel, smugg-
ling och hemtillverkning. Enligt beräkningarna stod försäljningen på Systembolaget, re-
stauranger och livsmedelsbutiker (den registrerade försäljningen) för ungefär 71 procent av 
den totala alkoholkonsumtionen under det andra halvåret 2000, mätt i ren alkohol. Andelen 
resandeinförsel uppgick till drygt 20 procent medan hemtillverkningen uppgick till 5,5 
procent. Den smugglade alkoholen uppgick till drygt 3 procent av den totala alkoholkonsum-
tionen.  

 
Tabell 3. Den totala alkoholkonsumtionen under andra halvåret år 2000 fördelad på ursprung. 

 
Ursprung, andra halvåret år 2000 

 
Andel av den totala 

konsumtionen 
 (i ren alkohol) 

 
Försäljning på systembolag och i livsmedelsbutiker 

 
59,4 % 

Försäljning på restauranger 11,6 % 
Resandeinförsel 20,2 % 
Hemtillverkad   5,5 % 
Smugglad   3,3 % 
  
 
 
Försäljning på Systembolaget och i livsmedelsbutiker 
Vin är den dryck som Systembolaget sålde mest av, följt av sprit och därefter starköl mätt i 
ren alkohol. Försäljningen av vin uppgick till nästan lika mycket som försäljningen av sprit 
och starköl tillsammans. Försäljningen av folköl i livsmedelsbutiker var något lägre än 
Systembolagets försäljning av starköl, se tabell 1. 

Systembolagets försäljning var 8 procent högre under det andra halvåret 2000 jämfört med 
under det första halvåret samma år, mätt i ren alkohol. 

 

Restaurangförsäljning 
Starköl var den dryck som det konsumerades mest av på restauranger följt av vin och sprit. 
Starkölet stod för över 60 procent av den alkohol som konsumerades på restauranger medan 
vinet stod för drygt 25 procent, mätt i ren alkohol. (Det är dock värt att notera att i kategorin 
vin återfinns även försäljningen av cider.) Spritdrycker stod för 11 procent av restaurang-
konsumtionen medan folkölets andel var mycket liten. (Uppgifterna är härledda ur tabell 1.) 
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Resandeinförsel 
Vin var den dryck som svenska resenärer förde med sig mest av vid inresor till Sverige, följt 
av sprit, mätt i ren alkohol. Införseln av starköl var lägre än införseln av såväl vin som sprit, 
se tabell 1. 

Mycket talar för att införseln av alkoholdrycker var större under andra halvåret år 2000 än 
under det första. För det första har resultat från KALK-undersökningen visat att under ett 
kalenderår sker ungefär 60 procent av införseln under det andra halvåret. För det andra har de 
ökade införselkvoterna troligen inneburit att införseln av i första hand vin ökat. (En rapport 
som bland annat belyser effekterna av de ändrade införselkvoterna kommer att publiceras 
under våren 2001.) 

I tabell 4 redovisas resandeinförseln för spritdrycker, vin och starköl per månad under andra 
halvåret 2000. Uppgifterna i tabellen är angivna i volymliter av respektive dryck och således 
inte i ren alkohol. Se även diagrammen 5-7 i appendix. 

Det fanns under hösten år 2000 inget direkt samband mellan förändringar i resandeinförsel 
och förändringar i Systembolagets försäljning. För att studera detta samband krävs statistiska 
uppgifter för en längre tidsperiod. Det finns stora säsongsvariationer i såväl resandeinförseln 
som i Systembolagets försäljning som har andra ”naturliga” orsaker. Exempel på sådana 
orsaker är variationer i antal genomförda resor och försäljningsökningar på Systembolaget 
inför större helger under vissa månader. Se tabellerna 5 och 6 i appendix. 

 
Tabell 4: Resandeinförsel av spritdrycker, vin och starköl per månad under andra halvåret 2000,  
i antal tusen volymliter av respektive dryckesslag.  

 
Månad 

 
Spritdrycker 

 
Vin 

 
Starköl 

 
 
Juli 

 
1 223 

 
5 910 

 
10 384 

Augusti 1 114 3 960   5 413 
September 1 016 2 511   2 279 
Oktober   854 3 491   4 030 
November   978 2 958   4 964 
December 1 177 2 448   4 107 

 
 

Smuggling 
Konsumtionen av till Sverige insmugglad alkohol domineras av starköl och sprit, mätt i ren 
alkohol. Konsumtionen av smugglat starköl är något större än smuggelspritens andel medan 
konsumtionen av smuggelvin står för en relativt liten del, se tabell 1. 

 

Hemtillverkning  
I kategorin hemtillverkade alkoholdrycker stod hembränd sprit för den största delen av 
konsumtionen följd av vin och därefter starköl, mätt i ren alkohol, se tabell 1. 
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Beräkningsmetoder och statistiskt material 
 

I Sverige registrerad försäljning av alkoholdrycker 
 
Systembolagets försäljning  
Systembolagets uppgifter avser företagets försäljning över disk, det vill säga exklusive för-
säljning till restauranger.  

 

Försäljning av folköl i livsmedelsbutiker 
Uppgifter om försäljning av folköl (med mellan 2,26 och 3,5 volymprocent alkohol) har 
inhämtats från Svensk dryckesstatistik, Delfi, och avser deras medlemsföretags försäljning till 
livsmedelsbutiker. De står för en övervägande majoritet av försäljningen till butiker. För att 
erhålla uppgifter om den totala folkölsförsäljningen till livsmedelsbutiker har Delfis uppgifter 
för 1999 jämförts med Alkoholinspektionens officiella försäljningsstatistik för år 1999. 
Kvoten mellan Alkoholinspektionens och Delfis uppgifter för 1999 har använts för att kor-
rigera Delfis månatliga uppgifter för försäljning från de företag som inte är deras medlemmar.  

 

Försäljning på restauranger 
Svensk dryckesstatistik, Delfi, sammanställer varje månad även uppgifter om medlems-
företagens försäljning av starköl till restauranger. Dessa företag står för en övervägande majo-
ritet av försäljningen av starköl till restauranger. 

För att erhålla uppgifter om den totala starkölsförsäljningen till restauranger har Delfis upp-
gifter för 1999 jämförts med Alkoholinspektionens officiella statistik för år 1999 på samma 
sätt som försäljningen av folköl har korrigerats. 

Några månatliga officiella uppgifter om försäljningen av spritdrycker och vin på restauranger 
finns inte. För att få en bild av restaurangernas försäljning av dessa drycker har Alkohol-
inspektionens officiella uppgifter för helåret 1999 använts. För att uppskatta den månatliga 
försäljningen har Alkoholinspektionens helårsuppgifter dividerats med 12.  

 

Konsumtion av oregistrerad alkohol 
 

Denna grupp avser resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning.  

 
Resandeinförsel  
I flera intervjuundersökningar under de senaste åren har frågor ställts om hur mycket alkohol 
de intervjuade personerna tar med sig in i Sverige. Grundidén bakom dessa frågor är att mäta 
mängden införd alkohol på ”anskaffningsplanet” och inte på konsumtionsplanet.  

Alla personer som intervjuas får en fråga om man rest in till Sverige från utlandet under de 
senaste 30 dagarna. De som säger ”ja” får följdfrågan hur många gånger de har rest och om de 
förde med sig någon alkohol vid den senaste inresan. Om resenären i fråga tog med sig 
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alkohol tillsammans med andra ställs en fråga om hur många personer det var och hur mycket 
de tog med sig tillsammans. Denna mängd divideras därefter med antalet personer. De per-
soner som reste ensamma eller inte kan avgöra hur mycket alkohol man tog med sig till-
sammans med andra får frågan hur mycket de själva tog med sig. 

Personer som reser mycket är av naturliga skäl överrepresenterade i bortfallet, vilket innebär 
att de beräknade volymerna införd alkohol underskattas om inte detta bortfall beaktas. Enligt 
KALK-undersökningen bör därför de intervjuade personernas uppgifter om antalet genom-
förda resor räknas upp med 25 procent, vilket har gjorts i denna studie. 

 

Hemtillverkning och smuggling av sprit 
Konsumtionen av hembränd sprit mäts genom att de intervjuade personerna får uppge sin 
konsumtion dels av sprit totalt sett och dels av hembränt dag för dag, under de senaste fyra 
dagarna. Det är andelen hembränt av den totala spritkonsumtionen för samtliga intervjuade 
personer sammantaget under dessa fyra dagar som sedan används för att skatta den totala kon-
sumtionen av hembränt i samhället. Det har dock visat sig i tidigare studier att hög-
konsumenter av hembränd sprit är överrepresenterade i bortfallet i den här typen av fråge-
undersökningar (KALK-undersökningen). Effekten av detta bortfall korrigeras genom att den 
beräknade konsumtionen av hembränd sprit räknas upp med en faktor på 1,5. Andelen (p) 
hembränt av den totala spritkonsumtionen inkluderas sedan i följande ekvation: 

T = As + pH*T 

Där T är den totala spritkonsumtionen i Sverige, pH*T andelen hembränt av den totala sprit-
konsumtionen och As all övrig sprit som i alla delar mäts på anskaffningsplanet (därav för-
kortningen As). As består av den registrerade försäljningen av spritdrycker på Systembolaget 
och restaurangerna samt av resandeinförseln och smugglad sprit. As måste således beräknas 
innan man kan skatta den totala spritkonsumtionen (T),  
(* = multiplikationstecken). 

Smugglade kvantiteter sprit, vin och öl fångas upp genom frågor om hur mycket spritdrycker , 
vin och starköl som köpts i Sverige av någon som troligen smugglat in dryckerna i landet. 
Dessa kvantiteter mäts således på anskaffningsplanet. 

 
Legal hemtillverkning av vin och öl 
Hemtillverkningen av vin och öl antas i den här studien vara på samma nivå per person, 15 
och äldre, som i den under 1996 genomförda KALK-undersökningen. Förbättrade metoder 
gör att det från och med januari månad år 2001 går att mäta även denna delmängd oregistrerad 
alkoholkonsumtion inom ramen för den här studien. 
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Definition av resandeinförsel (privatinförsel) och smuggling 
Det är svårt att skilja på resandeinförsel och smuggling. Den avgörande skillnaden är om in-
förseln sker i kommersiellt syfte eller inte. Det vill säga om de införda dryckerna säljs vidare 
på den illegala marknaden eller om de är införda i landet för privat bruk. 

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

För att införsel utöver gällande kvoter ska kunna definieras som smuggling skall det vara 
fråga om kommersiell införsel samtidigt som rätt till sådan införsel saknas (brott mot lagen 
om straff för varusmuggling, lag 1960:418). 

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

Konsumtion av till Sverige insmugglad alkohol har beräknats genom att fråga om de inter-
vjuade personerna har köpt alkoholdrycker i Sverige som troligen smugglats in i landet. 
Frågor ställs separat för sprit, vin och starköl.  

Det är troligt att en viss del av den alkohol som förts in i landet inom ramen för vad som kan 
beteckningen som ”resandeinförsel” sålts vidare på den illegala marknaden. I den mån inter-
vjupersonerna definierar köp av denna typ av alkohol som ”köp av smuggelalkohol” ingår 
dessa alkoholdrycker både i kategorin ”resandeinförsel” och i kategorin ”smuggelalkohol”. 
Det finns således en risk för att summan av mängden alkohol i dessa kategorier kan vara över-
skattad i denna undersökning. 
Det bör dock samtidigt noteras att det finns anledning att tro att en del av den sprit som 
smugglas till Sverige säljs i dunkar till konsumenten under beteckningen hembränt. En del av 
den sprit som uppges vara konsumtion av hembränt kan därför i själva verket vara smuggel-
sprit.  
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Ekvation för skattning av totalkonsumtionen - en sammanfattning 
 
Total alkoholkonsumtion:  
Systembolagets detaljhandelsförsäljning  
+ restaurangförsäljning  
+ folkölsförsäljning i livsmedelsbutiker  
+ resandeinförsel  
+ hemtillverkning av sprit, vin och öl  
+ smuggling av sprit, vin och öl 
 
Systembolagets detaljhandelsförsäljning (Enligt försäljningsstatistik): 
Försäljningen i samtliga butiker, exklusive försäljning till restauranger. 
 
Restaurangförsäljning (Enligt försäljningsstatistik): 
Svensk dryckesstatistiks ölförsäljning. Kompletteras med Alkoholinspektionens årsrapporter. 
 
Folkölsförsäljning i livsmedelsbutiker (Enligt försäljningsstatistik): 
Bryggeriernas uppgifter om den månatliga försäljningen enligt Svensk dryckesstatistik, Delfi. 
Korrigerade med Alkoholinspektionens årsrapporter. 
 
Resandeinförsel (Enligt frågeundersökningarna): 
Antal resor (30 dagar)* kvantitet senaste resan (uppräkning för bortfall görs). 
 
Hembränd sprit (Enligt frågeundersökningarna): 
Konsumtion av hembränd sprit i förhållande till den totala spritkonsumtionen under de 
senaste 4 dagarna, (uppräkning för bortfall görs). 
 
Hemtillverkat öl och vin (Enligt KALK-undersökningen 1996): 
Samma tillverkad volym per person, 15 och äldre, som i ”KALK”-undersökningen från 1996 
används i den här studien.  
 
Smuggling av sprit, vin och starköl (Enligt frågeundersökningarna): 
Antal köp under de senaste 30 dagarna av respektive dryck * kvantitet senaste gången. 
 
 

Frågeundersökningarnas utgångspunkter 
 

De månatliga mätningarna utgår från följande principer 
(1) Kort observationstid: för att undvika bland annat glömskeeffekter är det önskvärt med en 
så kort observationstid som möjligt. Frågor om resandeinförsel och köp av till Sverige 
smugglade alkoholdrycker avser de sista 30 dagarna och när det gäller konsumtionen av hem-
bränd sprit, de senaste fyra dagarna. 

(2) Mätning på aggregerad nivå: Av en kort observationstid följer att resultaten avser ut-
vecklingen på aggregerad nivå, inte på individnivå. Syftet med mätningarna är således att ge 
en bild av omfattningen av den totala konsumtionen per månad i riket som helhet och i vissa 
större regioner. 
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(3) Undvikande av mått på konsumtionsplanet: För det första mäts inte konsumtionen av de 
olika registrerade delmängderna med hjälp av frågeundersökningarna. Istället används de 
månatliga försäljningssiffrorna från Systembolaget, och vad avser försäljning av ”folköl” och 
öl på restaurang, Svensk dryckesstatistik Delfi. De oregistrerade mängderna mäts med hjälp 
av frågeundersökningar men konsumtionsfrågor undviks i största möjliga mån. Detta gäller 
exempelvis smugglad alkohol och resandeinförsel. Sprit, vin och öl som smugglas mäts på 
anskaffningsplanet och resandeinförseln utifrån antal liter införd alkohol under den senaste 
resan. Hembränt däremot, mäts utifrån konsumtionen de senaste fyra dagarna i relation till 
den totala spritkonsumtionen under samma tidsperiod.  

Det är inte självklart att den alkohol anskaffas under en månad konsumeras under samma 
månad. I den här studien antas dock att hushållens ”lager” av alkoholdrycker inte varierar i 
någon större utsträckning från månadsskifte till månadsskifte. 

 

Mätprocedur 
Varje mätperiod avser de senaste 30 dagarna. Intervjuerna äger rum den sista veckan ena 
månaden och den första veckan nästa månad och avser 1 500 intervjuer av män och kvinnor i 
åldrarna 16-80 år. Frågorna avser konsumtion, införsel och köp under de föregående 30 
dagarna, det vill säga en månad tillbaka i tiden. 

 
Urvalsmetod 
Temo AB fick av SoRAD i uppdrag att genomföra de månatliga intervjuundersökningarna 
angående köp/införsel/konsumtion av icke statistikförda alkoholdrycker. 

Urvalet för undersökningen görs med hjälp av Temos standardmetod för telefonnummer-
baserade, representativa befolkningsurval. I denna metod används Temos hushållsbas omfat-
tande hushållstelefonnummer med kompensation för hemliga telefonnummer. 

 
Undersökningspopulation 
Populationen i de månatliga undersökningarna avser samtliga svensktalande personer i 
Sverige i åldern 16-80 år. Resultaten räknas upp till att gälla den del av befolkningen som är 
15 år och äldre.  

 

Fältarbete 
Intervjuerna görs som telefonintervjuer med hjälp av CATI (Computer Aided Telephone 
Interviews).  

 

Felmarginaler och bortfall 
Alla uppgifter som avser konsumtion av alkohol som inte sålts genom de i Sverige registre-
rade försäljningskanalerna är beräknade med hjälp av resultaten från de ovan beskrivna fråge-
undersökningarna. Eftersom dessa undersökningar baseras på urval av befolkning är resulta-
ten behäftade med vissa felmarginaler. När det gäller resandeinförseln var felmarginalerna  
+/-10 % för spritdrycker, +/-14 % för starköl och +/-19 % för vin. För köp av smugglade alko-
holdrycker var felmarginalerna mellan +/-40 % och +/-50 %. 
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Bortfallet i frågeundersökningarna uppgår till ungefär 40 procent. Detta kan vara ett problem i 
den mån personerna i bortfallet avviker från dem som ingår i undersökningen när det gäller 
svaren på de ställda frågorna. I den ovan nämnda KALK-undersökningen korrigerades antalet 
uppgivna resor och konsumtionen av hembränd sprit uppåt för att eliminera bortfallets effekt 
på de erhållna resultaten. Denna typ av korrigeringar har även genomförts i den här under-
sökningen, se ovan. 

I KALK-undersökningens beräkning av totalkonsumtionen togs ingen hänsyn till svenskarnas 
konsumtion av alkohol under utlandsvistelser. Skälet till detta var att man då även måste ta 
hänsyn till utländska besökares köp av alkohol i Sverige (till exempel norrmännens köp av 
alkoholdrycker i Sverige). Dessutom måste då även den alkohol som av olika skäl hälls ut 
eller används i matlagning i Sverige beräknas. Inte heller i den här undersökningen har dessa 
delmängder beräknats. Storleken på dessa är osäker, men det är möjligt att de tar ut varandra. 

 

Referenser 
 

Kalk-undersökningen: 

Kühlhorn E., Hibell B., Larsson S., Ramstedt M., Zetterberg H., (1999) Alkoholkonsumtionen 
i Sverige under 1990-talet, Socialdepartementet, Stockholm 
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Appendix 
 
Tabell 5: Alkoholkonsumtionen i Sverige under kvartal 3, det vill säga juli, augusti och 
september 2000, i 1000-tal volymliter av respektive dryck 
 
 
Dryckestyp och ursprung 
 

Volymliter 
juli,  

i 1000-tal 

Förändr 
juli 00- 
juli 99 

Volymliter 
augusti,  

i 1000-tal 

Förändr 
aug 00- 
aug 99 

Volymliter 
september,  
i 1000-tal 

Förändr 
sep 00- 
sep 99 

Summa  
 
 

        
SPRITDRYCKER, totalt 3 893  3 706  3 462  11 589 
Systembolagets förs. 1 964 -6,8 % 1 997 +4,5 % 1 693 -1,0 % 5 654 
Restaurangförsäljning 191  191  191  573 
Resandeinförsel, totalt 1 223  1 114  1 016  3 352 
varav mellan Sv o. EU-kvot 310  311  262  883 
Smugglad ---  ---  ---  523 
Hembränd ---  ---  ---  1 487 
        
STARKVIN, totalt 937  718  625  2 279 
Systembolagets förs. 379 -14,0 % 353 -3,5 % 326 -6,2 % 1 058 
Restaurangförsäljning 8  8  8  23 
Resandeinförsel, totalt 550  357  291  1 198 
varav mellan Sv o. EU-kvot 30  29  0  60 
        
VIN, totalt 19 843  16 335  13 674  49 853 
Systembolagets förs. 12 057 -6,6 % 10 307 +7,8 % 9 007 +3,2 % 31 371 
Restaurangförsäljning 1 400  1 400  1 400  4 200 
Resandeinförsel, totalt 5 360  3 603  2 220  11 182 
varav mellan Sv o. EU-kvot 166  725  471  1 362 
Smugglat ---  ---  ---  211 
Hemtillverkat ---  ---  ---  2 889 
        
STARKÖL, totalt 34 607  30 068  21 251  85 926 
Systembolagets förs. 14 077 -9,1 % 12 966 +10,7 % 11 118 +9,6 % 38 161 
Restaurangförsäljning 8 502 -21,3 % 8 973 +3,0 % 6 606 -8,0 % 24 081 
Resandeinförsel, totalt 10 384  5 413  2 279  18 076 
varav mellan Sv o. EU-kvot 684  487  216  1 386 
Smugglat ---  ---  ---  4 345 
Hemtillverkat ---  ---  ---  1 263 
        
”FOLKÖL” totalt 19 655 -21,0 % 19 828 -15,0 % 16 644 -17,9 % 56 126 
Livsmedelsbutiker 19 452  19 558  16 504  55 514 
Restaurangförsäljning 202  270  140  612 
Vissa korrigeringar har gjorts för kvartal tre jämfört med en tidigare publicerad rapport. 
Systembolagets försäljning för respektive månad är inte kalenderkorrigerad. 
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Tabell 6: Alkoholkonsumtionen i Sverige under kvartal 4, det vill säga oktober, november 
och december år 2000, i 1000-tal volymliter av respektive dryck. 
 
 
Dryckestyp och ursprung 
 

Volymliter 
okt,  

i 1000-tal 

Förändr 
okt 00- 
okt 99 

Volymliter 
nov,  

i 1000-tal 

Förändr 
nov 00- 
nov 99 

Volymliter 
december,  
i 1000-tal 

Förändr 
dec 00- 
dec 99 

Summa  
 
 

        
SPRITDRYCKER, totalt 3 033  3 318  4 904  11 670 
Systembolagets förs. 1 622 -3,8 % 1 734 +1,3 % 2 903 -5,6 % 6 259 
Restaurangförsäljning 191  191  191  573 
Resandeinförsel, totalt 854  978  1 177  3 009 
varav mellan Sv o. EU-kvot 188  230  511  929 
Smugglat ---  ---  ---  656 
Hembränt ---  ---  ---  1 173  
        
STARKVIN, totalt 601  881  1 789  3 270 
Systembolagets förs. 335 -7,6 % 568 -15,4 % 1 554 -0,6 % 2 457 
Restaurangförsäljning 8  8  8  23 
Resandeinförsel, totalt 258  305  227  790 
varav mellan Sv o. EU-kvot 0  106  17  123 
        
BORDSVIN, totalt 14 486  14 515  18 132  47 133 
Systembolagets förs. 8 701 -4,2 % 9 451 +2,4 % 13 347 -4,4 % 31 499 
Restaurangförsäljning 1 400  1 400  1 400  4 200 
Resandeinförsel, totalt 3 233  2 653  2 221  8 107 
varav mellan Sv o. EU-kvot 152  314  290  756 
Smugglat ---  ---  ---  438 
Hemtillverkat ---  ---  ---  2 889 
        
STARKÖL, totalt 23 420  24 361  28 245  76 026 
Systembolagets förs. 9 980 +2,3 % 10 199 +11,8 % 14 307 +3,8 % 34 486 
Restaurangförsäljning 6 540 -1,0 % 7 159 +3,9 % 7 059 -5,9 % 20 759 
Resandeinförsel, totalt 4 030  4 964  4 107  13 101 
varav mellan Sv o. EU-kvot 270  623  573  1 466 
Smugglat ---  ---  ---  6 417 
Hemtillverkat ---  ---  ---  1 263 
        
”FOLKÖL” totalt 16 384 -7,0 % 16 067 -11,2 % 15 647 -16,5 % 48 098 
Livsmedelsbutiker 16 275  15 925  15 511  47 711 
Restaurangförsäljning 109  142  136  387 
Systembolagets försäljning för respektive månad är inte kalenderkorrigerad. 
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Tabell 7: Alkoholkonsumtionen i Sverige under andra halvåret 2000, i 1000-tal volymliter av 
respektive dryck. 
 
 
Dryckestyp och ursprung 
 

Summa  
Kvartal 3 

 

Summa  
Kvartal 4 

 

Summa andra  
halvåret 2000 

    
SPRITDRYCKER, totalt 11 589 11 670 23 259 
Systembolagets förs. 5 654 6 259 11 913 
Restaurangförsäljning 573 573 1 146 
Resandeinförsel, totalt 3 352 3 009 6 361 
varav mellan Sv o. EU-kvot 883 929 1 812 
Smugglat 523 656 1 179 
Hembränt 1 487 1 173  2 660 
    
STARKVIN, totalt 2 279 3 270 5 549 
Systembolagets förs. 1 058 2 457 3 515 
Restaurangförsäljning 23 23 46 
Resandeinförsel, totalt 1 198 790 1 988 
varav mellan Sv o. EU-kvot 60 123 183 
    
BORDSVIN, totalt 49 853 47 133 96 986 
Systembolagets förs. 31 371 31 499 62 870 
Restaurangförsäljning 4 200 4 200 8 400 
Resandeinförsel, totalt 11 182 8 107 19 289 
varav mellan Sv o. EU-kvot 1 362 756 2 118 
Smugglat 211 438 649 
Hemtillverkat 2 889 2 889 5 778 
    
STARKÖL, totalt 85 926 76 026 161 952 
Systembolagets förs. 38 161 34 486 72 647 
Restaurangförsäljning 24 081 20 759 44 840 
Resandeinförsel, totalt 18 076 13 101 31 177 
varav mellan Sv o. EU-kvot 1 386 1 466 2 852 
Smugglat 4 345 6 417 10 762 
Hemtillverkat 1 263 1 263 2 526 
    
”FOLKÖL” totalt 56 126 48 098 104 224 
Livsmedelsbutiker 55 514 47 711 103 225 
Restaurangförsäljning 612 387 999 
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Diagram 2: Konsumtionen av starköl under andra halvåret 2000 uppdelat på ”ursprung”, Procent 
 

 
Diagram 3: Konsumtionen av vin under andra halvåret 2000 uppdelat på ”ursprung”, Procent 
 
 

 
Diagram 4: Konsumtionen av spritdrycker under andra halvåret 2000 uppdelat på ”ursprung”, Procent 
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Diagram 5: Resandeinförsel av starköl per månad under andra halvåret 2000, i tusental volymliter 

 
Diagram 6: Resandeinförsel av vin per månad under andra halvåret 2000, i tusental volymliter 

 
Diagram 7: Resandeinförsel av sprit per månad under andra halvåret 2000, i tusental volymliter 
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