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Hovedpoenger: 

 Alkoholavgiftene er et viktig virkemiddel for å begrense alkoholforbruket og skadene – særlig blant 
ungdom og storforbrukere. 

 Alkoholavgiftene bør helst økes, i det minste kjøpekraftsjusteres. Dette er viktig for at de fortsatt skal 
være effektive. 

 Handelslekkasjen til Sverige er begrenset. Handelslekkasjen via TaxFree-ordningen er langt mer 
omfattende. 

Statens institutt for Rusmiddelforskning har skrevet et omfattende sammendrag av forskning på bl.a. effektene 
av alkoholavgifter på alkoholforbruk og alkoholrelaterte problemer. Under er en kort oppsummering av dette.

Billigere alkohol 

Tar vi utgangspunkt i forholdstall mellom 

alkoholpriser og lønnsnivå som er satt til 100 i 1998, 

er dette forholdstallet vesentlig lavere i 2011; nemlig 

61 for brennevin, 64 for hetvin, 73 for bordvin og 73 

for øl (SIRUS-RusStat): 

 

Prisens betydning for konsum og problemer 

Flere norske studier har avdekket en klar negativ 

sammenheng mellom alkoholpriser og alkoholsalg 

(Alver, 2004; ECON, 1998; Horverak, 1977; Strand, 

1993). Dette er i tråd med hva man har funnet i en 

rekke andre studier fra ulike land. En oversiktsstudie 

fra 2009 presenterte resultater fra 112 publiserte 

studier om sammenhengen mellom pris og 

alkoholsalg. Disse 112 studiene fant entydig en 

negativ sammenheng mellom pris og salg. Med andre 

ord: dersom alkoholprisen går opp, vil salget gå ned, 

og når prisen går ned, vil salget gå opp (Wagenaar, 

Salois, & Komro, 2009). 

Det er godt dokumentert at det er en sammenheng 

mellom hvor stort alkoholkonsumet i befolkningen er 

og hvor omfattende de alkoholrelaterte problemene 

er (Babor, et al., 2010). En rekke studier finner en 

sammenheng mellom alkoholprisene og omfang av 

alkoholrelaterte problemer (Chaloupka, Grossman, & 

Saffer, 2002; Wagenaar, et al., 2009). Nærmere 

bestemt har de vist at en økning i alkoholprisene er 

forbundet med en nedgang i bl.a. promillekjøring og 

trafikkulykker, skrumpleverdødelighet, selvmord og 

volds- og vinningskriminalitet. 

Sårbare grupper påvirkes også 

Det er verdt å merke seg at særlig sårbare grupper 

som ungdom og alkoholavhengige også responderer 

på prisendringer og drikker mindre når prisene går 

opp, og vice versa (Cook & Moore, 2002). Studier av 

avgiftsendringer har til dels vist at endringer i skader 

og problemer som er forbundet med alkoholmisbruk 

er større enn endringene i alkoholkonsumet. Dette 

tilsier at oppfatningen om at alkoholprisene ikke 

påvirker konsumet hos misbrukere er feilaktig, og 

indikerer tvert om at bruk av alkoholavgifter også kan 

være et viktig virkemiddel for å begrenset konsumet 

blant alkoholmisbrukere.

Hele artikkelen og kildeliste kan leses her: http://tinyurl.com/nk43855 
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… en økning i alkoholprisene 
er forbundet med en nedgang i bl.a. 
promillekjøring og trafikkulykker, 
skrumpleverdødelighet, selvmord og 
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