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Coronavirus disease 2019 
(covid-19) (SARS/CoV-2) och alkohol

Tema: pandemins effekter på konsumtion, riskdrickande, 
- konsekvenser och agerande

Håkan Leifman, forskare, utredare

RFMA, 13 november 2020
Merkantik HB Håkan Leifman

Vår samtid, men kanske kan vi förebygga båda

Håkan Leifman
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Innehåll
Alkohol covid-19
Covid-19 alkohol

• Covid-19-pandemi-relaterade faktorer som kan påverka 
konsumtionen i olika riktningar

• Vad vet vi om drickandet under pandemin – upp, ner, stabilt, 
• totalnivåer, mönster, riskgrupper

• Konsekvenser – vad vet vi, vad kan förväntas

Håkan Leifman

Alkohol covid-19
• Högkonsumtion av alkohol minskar immunitet mot infektioner, sannolikt också 

covid-19

• Alkohol – berusning kan öka smittspridning genom ökat risktagande, minskad 
social distans och handhygien (därför krogrestriktioner)

• Alkoholrelaterad vård står för en betydande del av sjukvårdens resurser

• WHO/Europe: “reminds people that drinking alcohol does not protect them 
from COVID-19, and encourages governments to enforce measures which limit 
alcohol consumption”.

Håkan Leifman
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Covid-19 alkohol 
(Pandemins effekter på drickandet)
Vad vet vi från tidigare kriser:
• Konsumtionsnivåerna (netto) svåra att estimera

• I många fall har skador ökat (ex finanskriser) eftersom riskutsatta dricker mer och skyddsfaktorer 
försvagas (oavsett om totalkonsumtionen förändrats)

Covid-19-krisen – slår mot allt och olika håll = svårt att bedöma sammantagna effekten
• Covid-19 pandemin har en unikt stark negativ effekt på flera skyddsfaktorer kopplade till 

alkoholkonsumtion (arbetslöshet, permitteringar, skolfrånvaro, tristess, stress/oro, 
hemmasittande, minskade sociala kontakter): självmedicinering

• Hög covid-19 belastning – kan leda till undanträngningseffekter (annat vård blir lidande) och att 
många inte söker vård för alkoholproblem

• Minskade sociala kontakter kan också minska alkoholkonsumtionen

Håkan Leifman

Samtidigt… restriktioner, minskad tillgänglighet:   
förhållanden som bidrar till minskad risk på samhällsnivå

Huvudsakliga policyförändringar i olika länder:
• Restauranger, pubar och klubbar stängda/eller begränsade i 

öppettider
• I flertalet länder i Europa
• Ibland med mer tillåtande regler avseende hemleveranser

• Restriktioner folksamlingar/fester
• I flertalet länder i Europa

• Stängda gränser/begränsade gränsresor
• Påverkar länder mer med stor nivå av gränshandel

• Senaste tiden: vissa restriktioner i försäljningstider
• I vissa länder men ej alla

Håkan Leifman
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Drickandet
• Skilja på konsumtionsnivån (volymen) och dryckesmönster
• Vid vanliga omständigheter: totalkonsumtionen predicerar andelen 

riskkonsumenter (och skadornas omfattning)
• Men vid kriser (särskilda perioder) – inte säkert

• Konsumtionen kan minska men andelen med riskabla alkoholvanor öka: ökad polarisering

• Olika länder kan påverkas olika av olika skäl: hur man hanterar alkoholfrågan, 
grad av nedstängning, ekonomi, grad av psykisk ohälsa. 

• Kombinationen av dessa (både på individ- och samhällsnivå) kan ge olika utfall

• Trender och nivåer av totalkonsumtion – bäst med försäljnings- och eller 
skattedata

• Mönster, skillnader mellan grupper – surveydata

Håkan Leifman

Bilderna framöver om drickandet:

1. Surveydata

2. Trender volymer/per capita 

3. Förändrade mönster (spekulationer)

4. Och till sist något om skador (alkoholrelaterade skador)

Fokus på Sverige men inte enbart

Håkan Leifman
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1. Drickandet: vad säger aktuella surveyundersökningar?
• Flera länder – större andel rapporterar om ökad än om minskad konsumtion, i 

vissa, men färre länder, tvärtom

Svenska data:
• Hälsodata, FoHM – maj månad: Av de som svarade att de använder alkohol var 

det 79 % som uppgav att de gör detta i samma utsträckning nu som tidigare. 
Alltså: 21 % har ändrat sina vanor – 16% minskat, 5 % ökat

• IQ – 27 mars-1 april (Novus-studie): bland de som dricker: 7 % rapporterade ökad 
konsumtion, 12 % minskad konsumtion

• Båda alltså i motsatt riktning mot flertalet studier
• Även studie i Norge: fler med minskad än ökat konsumtion och
• Sammantaget: resultaten pekar alltså lite åt olika håll och ger ingen bild av volym-

förändringar, men om något pekar mot minskning i Sverige.

Håkan Leifman

2. Trender 
Alkoholskatteintäkter – spritförsäljning 

(Systembolaget+restauranger). I miljoner kronor
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Skattad spritförsäljning (Systembolaget+restauranger). 
I liter ren alkohol per inv. 15+. 

Prognos hela 2020: + 12 %
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Alkoholskatteintäkter – vinförsäljning 
(Systembolaget+restauranger). I miljoner kronor
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Skattad vinförsäljning (Systembolaget+restauranger). 
I liter ren alkohol per inv. 15+. 

Prognos hela 2020: + 5 %
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Alkoholskatteintäkter – ölförsäljning 
(Systembolaget+restauranger+folköl >2,8%). 

I miljoner kronor

0

100

200

300

400

500

600

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Håkan Leifman



13/11/2020

8

Skattad ölförsäljning (Systembolaget+restauranger+folköl > 2,8%). 
I liter ren alkohol per inv. 15+ 

Prognos hela 2020: + 6 %
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Hela 2020 (egen prognos)

Den inhemska försäljningen (registrerad konsumtion)
Sprit+vin+öl+cider: 

2019: 7,13 liter (Monitormätningarna)
2020 - prognos: 7,4-7,6

Alltså: ökning 0,3-0,5 liter ren alkohol eller ca 5 % ökning

Men totalökning av konsumtionen?

Sannolikt, tvärtom

Håkan Leifman
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Registrerad försäljning i centiliter ren alkohol per invånare 15 
år och äldre. (inhemsk försäljning)
Mars och april 2020 2019 Förändring 
Registrerat, totalt 120,4 119,3 + 1 % 

Systembolaget 106,2 96,7 + 10 % 
Restaurangförsäljning 7,4 15,5 - 52 % 
Livsmedelsbutiker (folköl)    6,8 7,2 - 5 % 

Oregistrerad (f.a. införsel)    8,4 19,0 - 56%
Totalt 128,8 138,3 - 7 %

Alltså: ökad försäljning på Systembolaget, stor minskning på restauranger (ökad 
total inhemsk försäljning (+1 %)), kraftigt minskad införsel: netto: - 7 %

Håkan Leifman

Källa: Trolldal (2020) Effekter av Coronapandemin – alkoholanskaffning och konsumtion under mars 
och april 2020, jämfört med samma period 2019. CAN

För 2020 (egen prognos)
2020 registrerad: 

ca 7,4-7,6 (ökning 0,3-0,5 liter [0,4 liter])

Oregistrerad (införsel, hemtillverkning.)
2019: 1,54 liter (införseln = 1,25 liter)
2020: 
- Minst -50 %, sannolikt ca -70 %
- Om -50%: 0,77 liter, alltså minskning ca 0,8 liter
- Om -70%: 0,46 liter, alltså minskning ca 1,1 liter
- Dessutom mycket mindre konsumtion utomlands

Alltså: större nedgång av oregistrerad än ökning av den inhemska ökningen, också rimligt 
enligt forskningen: utbudet minskar av billig utländsk alkohol och istället dyrare alkohol 
köpt i Sverige. Över 90 % genom inhemskt försäljning!

Totalt sett en minskning av totalkonsumtionen med mellan 4-7%, sannolikt ca -5 %

Håkan Leifman
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Finland Alkoholskatteintäkter på sprit, Finland, 2010-2020
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Finland (total alkoholkonsumtion)



13/11/2020

11

Tyskland: stabilt vad gäller inflöde – utflöde av alkohol
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3. Mönster: riskkonsumenter, riskgrupper

• Som sagt: covid-19 har ju inverkan på så många dimensioner!!

• Betyder minskningen på totalen också en minskning av andelen 
riskkonsumenter, deras konsumtionsvolym och av skador?

• Inte nödvändigtvis, kanske faktiskt tvärtom och emot den 
epidemiologiska grundmodellen: totalkonsumtionsmodellen:

Drickandets volym och andelen som ökat/minskat ger inte hela bilden

Håkan Leifman
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3. Spridning – riskkonsumtion, riskgrupper
• Under normaltider – förändrad totalkonsumtion ger andelen riskkonsumenter 

och skadenivåer
• Kriser: vissa riskgrupper ökar, ökad spridning – polarisering
• Vissa påverkas mer, andra mindre och kan påverkas åt olika håll
• Jfr med ex motbokens avskaffande: 1954-1956: oförändrad totalkonsumtion 

men stor ökning av alkoholskador. 
• De som tidigare begränsades i sitt drickande kunde dricka men majoriteten drack mindre 

pga. ökade alkoholskatter: alltså ökad spridning

• Mycket möjligt att så blir fallet igen. 
• Vilka dessa riskgrupper är (förutom ”dagens” riskkonsumenter) är: delvis okänt

Håkan Leifman

Finlands Folkhälsomyndighet (THL):

• Under coronaepidemin och undantagsförhållanden kan personer vars 
alkoholkonsumtion är normal rätt obemärkt glida in i skadlig 
konsumtion. 

• Undantagsförhållanden kan också öka risken för att både de som är 
beroende av alkohol och de som återhämtar sig från ett beroende 
börjar dricka mera eller börjar dricka på nytt.

Håkan Leifman
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Exempel på spridningen av alkholkonsumtionen
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Gräns för riskkonsumtion (> 14 standardglas i veckan =  92 cl ren alk i mån)

4. Skador
Skadedata har vi inte så mycket av ännu, vissa tecken och mina 
tolkningar

• Omkomna och skadade i trafiken – minskningar (Transportstyrelsen, 
2020)

• Misshandel 
• Mot kvinnor ökar något, misshandel mot män sjunker något (sannolikt  ökning i våld i nära 

relationer men minskning våld utomhus)
• Pandemin – kan påverka misshandelsfallens antal totalt sett nedåt: ex mars-maj 2020 jfr 

mars-maj 2019 (men ökning under sommaren (Brå, 2020)
• Studier rapporterar om ökat våld i nära relationer (ex Mahase, 2020, BMJ).
• Globalt – rapporter om ökat våld mot barn (Campbell, 2020; Moreira, 2020, Sipra m.fl., 2020)

Vårdade och dödsfall pga. alkohol: oklart

Håkan Leifman
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Framtiden får utvisa vad som 
händer, om det händer

Mycket intressant och följa!

Tack för mig!

Håkan Leifman


