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Sammanfattning 

De resultat som presenteras i detta pm för 2017 är preliminära. Några officiella upp-
gifter om restaurang- och folkölsförsäljningen för 2017 har inte funnits tillgängliga vid 
tidpunkten för publiceringen av detta pm. Dessa uppgifter har därför skattats med 
utgångspunkt från tidigare års data. Här summeras de preliminära resultaten för 2017. 
Alla uppgifter avser, eller är baserade på, liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. 
En rapport med definitiva uppgifter kommer att publiceras i september 2018. 

Den totala alkoholkonsumtionen 

 Den totala konsumtionen låg under 2017 på en stabil nivå jämfört med 2016.  

 Under 2017 uppgick den totala konsumtionen till drygt 9,0 liter ren alkohol per 
invånare 15 år och äldre, vilket var lika mycket som året innan. 

 Under 2017 ökade resandeinförseln samtidigt som köp av smugglad alkohol, 
liksom folkölsförsäljningen, minskade. Även försäljningen på Systembolaget 
sjönk något, i liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre.  

 Jämfört med 2008, det vill säga under en tioårsperiod, har den totala konsum-
tionen minskat med ungefär 8 %. 

 Under 2017 stod den registrerade delen för 78 % av den totala konsumtionen 
och den oregistrerade delen för 22 %. 
 

De registrerade delarna av konsumtionen 

 Systembolagets andel av den totala alkoholkonsumtionen uppgick under 2017 
till preliminärt 62,8 %. Därefter följer försäljning på restauranger med 10,6 % 
och folkölsförsäljningen som står för 5,0 % av den totala konsumtionen. 

 Den registrerade konsumtionen uppgick under 2017 till ungefär 7,1 liter ren 
alkohol per invånare 15 år och äldre. Det är en minskning med 1 % jämfört med 
2016. 

 Jämfört med 2008 har den registrerade delen av konsumtionen däremot ökat 
med 1 %. 
 

De oregistrerade delarna av konsumtionen 

 Den oregistrerade delen av konsumtionen uppgick under 2017 till 2,0 liter ren 
alkohol, vilket är en uppgång med 0,1 liter jämfört med 2016. Det motsvarar en 
ökning med ungefär 6 %.  

 Uppgången beror framförallt på att resandeinförseln ökade med ungefär 8 %. 
Även hemtillverkningen ökade under 2017. 

 Köpen av smugglad alkohol minskade däremot med ungefär 7 % under 2017. 

 Under den senaste tioårsperioden, det vill säga jämfört med 2008, har den ore-
gistrerade delen av konsumtionen sjunkit med ungefär 30 %. 

 Av de oregistrerade delmängderna var resandeinförseln störst med 13,5 % av 
den totala konsumtionen under 2017, följt av köp av smugglad alkohol med 
4,6 %. Hemtillverkningen stod för 2,3 % och internethandeln för ungefär 1,3 %. 

  


