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I denna magistersavhandling studeras inkomstelasticiteten och priselasticiteter för 

alkoholförsäljning och gränshandel av alkohol i Finland, för såväl finska som grannländers 

priser. Orsaken till att grannländers priser påverkar alkoholförsäljning i Finland är gränshandel. 

Tidigare undersökningar av detta för Finlands del finns inte. Gränshandel har spelat en allt större 

roll sedan Finland gått med i EU och begränsningar på import av alkohol och andra varor mellan 

länderna minimerats. Detta gör att alkoholpolitik inte längre kan planeras utan att beakta även 

grannländers alkoholpolitik, särskilt då det kommer till beskattning och prisskillnader mellan 

länderna. Eftersom tidigare undersökning om detta inte gjorts i Finland anses detta som ett 

intressant och viktigt ämne att studera. Effekten estimeras genom att analysera priselasticiteten 

för finsk alkoholförsäljning till Sveriges, Norges och Estlands priser, samt hur detta påverkar den 

inhemska inkomst- och priselasticiteten. Estimaten tyder på att det finns ett signifikant samband 

mellan alkoholförsäljningen i Finland och grannländers priser. Signifikanta estimat erhålls för 

estniska, svenska och finska priselasticiteter vilket tyder på signifikant gränshandel mellan 

länderna. Estimaten visar även att finsk alkoholpolitik i dagens läge är ineffektiv och en höjning 

av beskattningen minskar skatteintäkter, eftersom konsumtionen vid en prishöjning på en 

procent minskar den finska alkoholförsäljningen med över två procent. Detta har en betydlig 

signifikans för optimal alkoholpolitik och analysen visar att alkoholförsäljning och gränshandel 

är känsligt för prisskillnader mellan länderna och detta borde därför beaktas vid planeringen av 

alkoholpolitik. 
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1 INTRODUKTION 
 

Alkoholpolitik är ett mycket debatterat ämne och väcker ofta starka känslor bland 

människor. Debatten om huruvida alkoholpolitiken i Finland borde gå i en friare riktning 

eller stramas åt mer är ofta känslodriven och olika synvinklar försvaras hårt, delvis med 

fakta men ännu oftare med åsikter. En viktig orsak till denna debatt är att effekten av 

alkoholpolitiska förändringar inte kan analyseras på ett trovärdigt sätt, då det saknas 

undersökningar om bl.a. gränshandelns känslighet för alkoholpolitiska förändringar.  

Alkohol är en nyttighet med negativa externaliteter och associeras ofta med förlorad 

produktivitet, olyckor, handikapp, förkortad livstid, kriminalitet m.m. Dessa, och andra 

alkoholrelaterade problem, är orsaken till särskild reglering av alkohol. (Cnossen, 2007) 

Denna reglering uppkommer i fler former, från restriktioner på alkoholförsäljning och 

konsumtion till aggressiv beskattning. Hur och hur mycket alkohol har reglerats, samt dess 

effekter på konsumtionen, har varierat stort mellan tid och plats och trots att många 

undersökningar gjorts saknas studier som beaktar gränshandel och inga undersökningar om 

gränshandelns elasticitet har gjorts i Finland. 

I Finland pågår en fortlöpande debatt om hur alkoholpolitik borde skötas eftersom 

alkoholkonsumtion orsakar direkta kostnader för samhället, särskilt i form av ökade hälso- 

och sjukvårdskostnader. Alkoholpolitikens effektivitet påverkas dock starkt av möjligheten 

till alternativa inköpsmetoder. Eftersom Finland endast kan fatta beslut gällande försäljning 

i Finland, såsom hur mycket alkohol beskattas, var och när den säljs, m.m., beaktas besluten 

ofta mer eller mindre i vakuum. Sedan år 2004 har dock alkohol rört sig fritt mellan EU-

länderna, alltså även mellan Finland och grannländer, och p.g.a. detta sänkte Finland år 

2004 beskattningen på alkohol för att minska effekten av de förändrade importreglerna. 

Efter det har dock beskattningen höjts igen, så att den faktiskt nu är högre för nästan alla 

alkoholgrupper än år 2003, vilket lett till ökad gränshandel. (Finansministeriet, 2017) Dock 

har inga studier om gränshandelns elasticitet i förhållande till prisskillnaderna mellan 

länderna gjorts i Finland.  

Estimat på gränshandelns andel av totalkonsumtionen varierar från 17 till 26 procent (Varis 

& Virtanen, 2016; Holm, 2017), vilket är en betydlig andel med tanke på att denna handel 

innebär att Finland inte får några inkomster i form av skatter för den importerade alkoholen, 
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medan alla kostnader stannar kvar i landet. Det har beräknats att Finland går miste om ca 

300 miljoner euro i skatteinkomster p.g.a. gränshandeln av alkohol, detta är nästan lika 

mycket som kostnaden för alkoholrelaterad social- och hälsovård (Pantsu, 2013; THL, 

2015).  I och med detta anser jag att det är intressant och viktigt att studera gränshandelns 

elasticitet och hur prisskillnader påverkar gränshandeln. Detta kommer jag att göra genom 

att estimera priselasticitet för alkoholförsäljning i Finland i förhållande till variationer i 

grannländers priser. Eftersom orsaken till att grannländers priser påverkar inhemsk 

försäljning är gränshandel anses detta ett lämpligt sätt att analysera gränshandelns 

elasticitet med tillförlitligt data. Dessa estimat kan underlätta förståelsen för hur 

gränshandel påverkas av grannländers beskattning och prisförändringar, och på detta vis 

underlätta vid planering av en optimal alkoholpolitik. Vi lever i en allt mer 

internationaliserad värld och detta måste beaktas i planering av all beskattning, såväl 

företagsbeskattning som nyttighetsbeskattning, från alkohol till bilar m.m. Denna studie 

ämnar angripa området genom att analysera prisskillnaders effekt på noggrant statistikförd 

alkoholförsäljning och importen av alkohol. 

Denna undersökning börjar med att ge en heltäckande bild av den finska 

alkoholkonsumtionen och alkoholpolitiken, samt hur dessa utvecklats under den senaste 

tiden. Efter detta beskriver jag relaterad finsk och internationell forskning inom ämnet för 

att sedan beskriva det data jag samlat in och den metod jag använder för analysen. 

Avhandlingen avslutas med en beskrivning av mina resultat och de implikationer dessa har 

för alkoholpolitiken i Finland. 
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2 BAKGRUND 
 

I detta kapitel förklaras de vanligaste begreppen. Utöver detta behandlas fördelningarna 

gällande finsk alkoholkonsumtion, gränshandel och hur finsk alkoholkonsumtion utvecklats 

över de senaste årtionden. 

2.1 Begrepp och finsk alkoholkonsumtion 

Vid diskussion om alkoholkonsumtion talas oftast om totalkonsumtion omvandlat till 

hundraprocentig alkohol, ren alkohol, detta för att bl.a. kunna beräkna olika 

alkoholdryckers andel av totalkonsumtionen på ett konsekvent sätt. Som exempel innehåller 

t.ex. en 4,7-procentig 33cl öl 1,6cl hundraprocentig alkohol, medan 4cl 39-procentig sprit 

eller 12cl 12,5-procentigt vin innehåller ungefär lika mycket, alltså 1,6cl hundraprocentig 

alkohol. Totalkonsumtionen i Finland år 2016, omvandlat till ren alkohol, var ca 49,7 

miljoner liter (Rönkä & Virtanen, 2017) och år 2015 ca 49,6 miljoner liter (Österberg, et al., 

2015). För att kunna jämföra detta över tid, och med olika områden, regioner och länder, 

beräknas detta oftast som alkoholkonsumtion per invånare som fyllt 15 år, istället för att 

beakta även yngre eftersom konsumtionen hos personer under 15 år anses vara väldigt låg. 

År 2015 och 2016 var totalkonsumtionen per capita över 15 år ca 10,8 liter. (Österberg, et al., 

2015; Rönkä & Virtanen, 2017) 

Med alkoholdrycker avses drycker vars alkoholhalt överskrider 2,8 procent och som har 

högst 80 volymprocent etylalkohol. Med starka drycker avses drycker vars alkoholhalt 

överskrider 22 volymprocent. (Österberg, et al., 2015) 

Då man talar om alkoholkonsumtion inom ett mindre område, så som på regional nivå, talas 

ofta om försäljning av alkohol för att understryka att det finns en skillnad mellan såld och 

konsumerad alkohol. Ju mindre område och ju kortare tidsperiod som beaktas, desto större 

kan skillnaderna mellan konsumerad och såld alkohol vara. Dessutom innehåller 

konsumerad alkohol såväl registrerad och oregistrerad alkoholkonsumtion, d.v.s. såld, 

importerad, hembryggd, smugglad etc. Detta är värt att beakta då man analyserar data, då 

omvandling till totalkonsumtion kan påverkas signifikant.  
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2.2 Registrerad och oregistrerad alkoholkonsumtion 

Alkoholkonsumtion beräknas som summan registrerad alkoholkonsumtion, d.v.s. såld 

alkohol, och oregistrerad alkoholkonsumtion, som består av bl.a. importerad och 

hembryggd alkohol. Statistik över registrerad alkoholkonsumtion erhålls från data på Alkos 

(finska statliga alkoholmonopolets) försäljning, vilken täcker all alkohol över 4,7 procent 

som sålts i Finland, såväl alkohol såld till konsumenter som till restauranger. För svagare 

alkoholdrycker beaktas partihandel till butiker och restauranger med alkoholservering. Den 

registrerade alkoholkonsumtionen år 2016 var ca 8,4 liter hundraprocentig alkohol per 

invånare som fyllt 15 år och den oregistrerade alkoholkonsumtionen estimerades vara ca 2,3 

liter (Rönkä & Virtanen, 2017). Oregistrerad alkoholkonsumtion kan inte direkt mätas utan 

måste estimeras baserat på många olika källor eftersom den består av hemtillverkning, 

import, smugglad alkohol samt T-sprit och andra surrogat. Den oregistrerade 

alkoholkonsumtionens andel består till en stor del av import och estimeras bl.a. på 

telefonintervjuer. Hur korrekta dessa estimat är kan ifrågasättas, en alternativ undersökning 

av Holm (2017) baserad på online-frågeformulär fick 50 procent högre estimat och tyder 

således på stor osäkerhet i resultaten. 

Av den oregistrerad alkoholkonsumtionen estimeras reseinförsel, d.v.s. gränshandel, stå för 

ca 78 procent, d.v.s. ca 17 procent av totalkonsumtionen (Rönkä & Virtanen, 2017). Detta 

estimeras huvudsakligen med hjälp av TNS Gallup och uppgifter från officiella källor. TLS 

Gallup utförs på uppdrag av institutet för hälsa och välfärd, THL, och tillstånds- och 

tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, samt Alko och finansministeriet.  
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Figur 1 Registrerad och oregistrerad alkoholkonsumtion i Finland källa: Rönkä & Virtanen, 2017 

”Uppgifterna baserar sig på TNS Gallups intervjuer, i vilka man frågar resande om deras införsel av 
alkoholdrycker under den senaste tvåveckorsperioden. Enkäten utförs varje vecka genom 
telefonintervjuer med 500 slumpvis utvalda 15 år fyllda finländare, dock inte ålänningar. 
Uppföljningsperiodens information baserar sig således på över 26 000 kontakter varav cirka 2 600 
personer hade kommit tillbaka från utlandet under de två föregående veckorna.” (Österberg, et al., 
2015) Total reseinförsel av alkohol estimerades vara 8,1 miljoner liter hundraprocentig alkohol år 
2015. (Österberg et al. 2015) 

Figur 1 visar hur andelen registrerad och oregistrerad alkoholkonsumtion i Finland 

förändrats sedan 1960-talet. Ur figuren kan tydligt ses att mängden registrerad 

alkoholkonsumtion minskat kraftigt sedan 2007 medan oregistrerad alkoholkonsumtion 

ökat svagt sedan dess. Hur noggranna estimaten på oregistrerad alkoholkonsumtion är kan 

dock ifrågasättas, eftersom människor har en tendens att underskatta sin 

alkoholkonsumtion, speciellt om förfrågaren uppfattas som myndighet. Dessutom 

förekommer det att alkohol importeras olagligt för svart försäljning och sådan import faller 

lätt utanför även den oregistrerade alkoholkonsumtionen, den estimeras på bas av tullens 

fynd. 
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Alternativa estimat togs fram 2017 av Pasi Holm. Han estimerar att alkoholimporten kan 

vara så mycket som 50 procent högre än THL:s estimat, alltså ca 26 procent av 

totalkonsumtionen. Holm undersökte importen genom att göra en liknande förfrågan som 

TLS Gallup, men på internet istället för per telefon, och det är då sannolikt att människor 

ger mer sanningsenliga svar. Hans resultat baserar sig på en förfrågan till 2091 individer. 

Dessa tillfrågades om de varit till Estland eller Sverige med båt under den föregående 

månaden och hur mycket alkohol de hämtade därifrån (i euro och liter). De tillfrågade 

individerna fick även besvara hur de skulle förändra sin resehandel ifall priset på starköl och 

long drink skulle halveras i Finland. De förfrågade personerna uppskattade då att de skulle 

minska reseimporten av dessa produkter med hälften. Holm estimerar att totalimporten 

skulle minska med ¼.  Det kan antas att personer uppger mer sanningsenliga mängder då 

de kan hålla sig anonyma. (Holm, 2017) 

2.3 Detaljhandel och serverad alkohol 

Registrerad alkoholkonsumtion kan fördelas i konsumtion av serverad alkohol och 

detaljhandelskonsumtion. Den största delen av alkoholkonsumtionen består av 

detaljhandelskonsumtion, d.v.s. konsumtion av sådan alkohol som köps i Alkos butiker samt 

i andra butiker som säljer alkoholhaltiga drycker. Andelen detaljhandelskonsumtion står för 

7,32 liter hundraprocentig alkohol per invånare som fyllt 15 år. Detta är ca 68 procent av 

totalkonsumtionen, alltså ca 87 procent av den registrerade alkoholkonsumtionen. Värt att 

notera är att andelen oregistrerad alkoholkonsumtion år 2016 var 22 procent, vilket är mer 

än dubbelt så mycket som konsumtionen av serverad alkohol som står för endast 10 procent. 

(Rönkä & Virtanen, 2017) 
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Figur 2 Fördelning av alkoholkonsumtion, källa Rönkä & Virtanen, 2017 

 

Figur 3 Detaljhandelns och serveringens utveckling, källa Österberg et al. 2016 

Som figur 3 visar har mängden serverad alkohol minskat konstant från slutet av 90-talet, 

och nästan halverats sedan dess. Detaljhandelns andel har dock volymmässigt minskat 

kraftigare än mängden serverad alkohol sedan 2007. 
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Man kan se en markant ökning i totalförsäljningen av alkohol från 1995 då den nya 

alkohollagen kom i kraft och alkoholmonopolet (förutom detaljhandelsmonopolet) 

avskaffades. Detaljhandeln har minskat, särskilt efter år 2008 och 2009. En delorsak kan 

vara att alkoholskatten höjdes under dessa år, men även andra orsaker kan ha påverkat 

minskningen, så som ökat utbjud på rutten mellan Helsingfors och Tallinn, samt minskad 

alkoholkonsumtion bland unga. (Hein & Salomaa, 1999) I april år 2007 började Tallink 

trafikera rutten mellan Helsingfors och Tallinn med det nya snabbare fartyget M/S Star, 

med vilken resan bara tar ca 2 timmar. I och med detta ökade tävlingen mellan 

fartygsoperatörer och även utbudet av resor på rutten. (AS Tallink Grupp, 2017) Som i grafen 

nedan kan ses har mängden resenärer mellan hamnarna ökat i snabb takt sedan det. 

Figur 4 Passagerartrafik mellan Helsingfors hamn och Estland år 2000 – 2016 
(Statistikcentralen, 2017) 
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Alkoholkonsumtionen bland ungdomar i Finland och i många andra länder har minskat 

under de senaste årtionden. Enligt Ahlström & Karvonen (2016) hade år 1995 69 procent av 

13 åriga pojkar samt 52 procent av 13 åriga flickor smakat på öl, medan motsvarande tal år 

2015 var 29 respektive 15 procent. Raitasalo et al. (2016) sammanfattar i sin rapport 

resultaten från den internationella undersökningen ESPAD (European School Survey 

Project on Alcohol and Other Drugs. The ESPAD Group. 2015), där 15–16 åriga ungdomars 

konsumtion av alkohol och andra droger undersöks. Enligt denna studie använder finska 

ungdomar mindre alkohol än vad unga i Europa gör i genomsnitt, och trenden har varit klart 

avtagande. Unga dricker inte bara mindre än förut, utan är även i genomsnitt äldre då de 

första gången smakar på alkohol. År 2000 rapporterade över 50 procent av pojkarna samt 

ca 40 procent av flickorna att de druckit mer än fem portioner alkohol åt gången under de 

senaste 30 dagarna, medan motsvarande andel år 2015 bara var ca 25 respektive 20 procent. 

Figur 5 Berusningsinriktat drickande (Raitasalo, et al., 2016) 
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2.4 Alkoholreglering i Finland 

I detta kapitel beskrivs kort förändringar i alkoholregleringen i Finland sedan förbudslagen 

upphävdes år 1932. Tabell 1 sammanfattar de viktigaste förändringarna i 

alkohollagstiftningen. Efter det beskrivs hur alkoholkonsumtionen per dryckesgrupp 

förändrats sedan 1960-talet och hur förändringar i regleringen möjligen kan vara 

förklaringen till detta. 

År Förändring 

1932 Förbudslagen upphävs 

1969 
Försäljning av mellanöl tillåts i livsmedelsaffärer och 

åldersbegränsning för alkoholinköp sänks 

1995 
Finland går med i EU och alkoholimport blir friare, öl får säljas 

i kiosker och på bensinstationer 

2004 
Alkoholbeskattningen sänks, 32 % för öl, 44 % för starka 

drycker och 10 % för vin 

2008 
Alkoholbeskattningen höjs för öl och vin med 10 %, samt med 

15 % för starka drycker 

2009 
Alkoholbeskattningen höjs med 10 % i början av året och med 

ytterligare 10 % i oktober 

2012 

Alkoholbeskattningen höjs med 15 % för öl och svaga 

alkoholdrycker, samt med 10 % för starka alkoholdrycker och 

vin 

2015 Marknadsföring av alkohol begränsas betydligt 

 

Tabell 1 Största förändringarna i alkoholregleringen, 1932–2016, (Alko Ab, 2016; Olvi Oyj, 
2017 ; Panimoliitto, 2017) 

År 1932 upphävs förbudslagen. Statsägda monopolet Oy Alkoholiliike Ab grundas och får 

ensamrätt till att importera, exportera, sälja och framställa alkoholdrycker i Finland. 48 

butiker öppnas den 5 april 1932. 

År 1939–1940, då vinterkriget bryter ut, begränsas alkoholförsäljningen igen och bl.a. får 

landshövdingar rätten att förbjuda eller begränsa försäljning och utskänkning av alkohol. 
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År 1942 begränsas inköp av alkoholdrycker.  

År 1943 börjar man i Helsingfors dela ut butiksbevis, så kallade motböcker eller spritkort 

som ger konsumenter rätten att köpa stark alkohol i en viss butik. Detta system, 

kundkontroll, tas så småningom i bruk i hela landet p.g.a. råvarubrist, olaglig försäljning 

och oroliga tider.  

År 1946 grundas en kontrollorganisation inom Alko och spritkortet blir ett instrument för 

social kontroll där alla inköp antecknas. 

År 1949 förändras kundkontrollen till att inte längre innebära svaga viner och så småningom 

styrs konsumtionen allt mer mot svagare drycker.  

År 1952 introduceras long drinks i sortimentet och kundkontrollen för starksprit avslutas, 

samtidigt som sortimentet utvidgas och allt fler europeiska viner införs. 

År 1958 avslutas kundkontrollorganisationen, men spritkortet kvarstår.  

År 1959 sänks priset för viner medan priset för sprit höjs. En vinkampanj med avsikten att 

styra konsumtionen mot svagare drycker inleds. 

År 1969 förändras alkoholregleringen så att III-öl (mellanöl) får säljas fritt även i 

livsmedelsaffärer och inte bara på Alko, detta gör att antalet försäljningsställen ökar från ca 

800 till 20 000. Samtidigt förändras lagen så att alkoholbutiker får grundas även på 

landsbygden. Även åldersgränsen för alkoholinköp ändras, från att tidigare ha varit 21 år för 

all inköp av alkohol till att tillåta 18-åriga att få köpa svaga alkoholdrycker (d.v.s. alkohol 

under 22 volymprocent) och 20-åriga att få köpa alla alkoholdrycker.  

År 1971 slutar användningen av spritkort helt och hållet.  

År 1977 förbjuds alkoholreklam och alkoholbutikerna håller lördagsstängt under sommaren.  

År 1987 träder den nya alkohollagen i kraft och begränsningarna gällande ölförsäljning blir 

mindre. 

År 1993 godkänner Finlands regering EU:s förslag om att ensamrätten till detaljförsäljning 

tillåts kvarstå men att övriga aspekter av monopolet avvecklas.  
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År 1994 ändras alkoholbeskattningen till att beskatta alkohol utifrån volymprocent och 

alkoholhalt istället för utifrån pris. 

År 1995 går Finland med i EU. Reglering av personlig alkoholimport minskar härmed och 

marknadsföringen av alkohol blir fri. Försäljning av bl.a. cider och long drinks likställs med 

försäljningen av öl genom regleringen av drycker med alkoholhalt under 4,7 procent. 

Försäljningen av produkterna blir genom detta friare. Alkoholmonopolställningen 

förändras och endast detaljhandelsmonopolet behålls. Alkos myndighetsuppgifter upphör 

och tillstånd för import, produktion och detaljhandel behandlas av Social- och hälsovårdens 

produkttillsynscentral (STTV), som år 2009 kombineras med rättsskyddscentralen för 

hälsovården (TEO) och bildar dagens Valvira. 

År 1996 bestäms att Finland till år 2004 skall harmonisera reglerna för införsel av alkohol 

med EU-reglerna.  

År 2004 tas de gemensamma EU-reglerna för alkoholinförsel i bruk och för att minska 

effekten av gränshandel sänks alkoholbeskattningen i Finland. Beskattningen av öl sänks 

med 32 procent, medan beskattningen av vin sänks med 10 procent och beskattningen av 

starka alkoholdrycker sänks med 44 procent. 

År 2008 höjs alkoholbeskattningen för öl och vin med 10 procent och med 15 procent för 

starka drycker. 

År 2009 höjs alkoholbeskattningen ytterligare med 10 procent i början av året och med 

ytterligare 10 procent i oktober.  

År 2012 höjs alkoholbeskattningen med 15 procent för öl och svaga alkoholdrycker och med 

10 procent för starka alkoholdrycker och vin. 

År 2015 begränsas marknadsföringen av alkohol med avsikt att minska ungas exponering 

för reklam. Bl.a. förbjuds utomhusreklam, samt reklam på tv och radio före klockan 10 på 

kvällen. 

(Alko Ab, 2016; Olvi Oyj, 2017; Panimoliitto, 2017; Löyttyniemi, 2012) 
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Alkoholkonsumtion fördelas ofta enligt dryckesgrupper, vilket kan beskriva dryckesvanor 

noggrannare än vad endast totalkonsumtion kan göra. Figuren nedan visar hur den 

registrerade alkoholkonsumtionen per dryckesgrupp förändrats sedan 1960-talet. Dessa 

förändringar har ett starkt samband med förändringarna i alkoholregleringen. 

 

Figur 6 Registrerad totalkonsumtion efter varugrupp, källa Österberg et al. 2016 

Som kan ses i figur 6 ökar konsumtionen av maltdrycker, d.v.s. öl, signifikant från år 1968 

till 1969 då försäljning av mellanöl tillåts i livsmedelsaffärer. Samtidigt ökar även 

konsumtionen av starka alkoholdrycker. Detta beror antagligen på att åldersgränsen sjunker 

och Alko-butiker får grundas på landsbygden, d.v.s. tillgängligheten till laglig alkohol ökar. 

Mängden Alko-butiker ökar från 130 år 1968 till 200 år 1977. 

Nästa stora förändring i konsumtionsvanor kan ses från ca år 1982 då ölkonsumtionen 

börjar öka kraftigt igen, en trend som fortsätter fram till ca 1992. Under samma period, från 

ca 1985, börjar vinkonsumtionens andel av totalkonsumtionen också öka. Vid denna tid 

förändras prissättningen i en riktning som gynnar svaga drycker i förhållande till starka 

alkoholdrycker. År 1990 sänks beskattningen på svaga viner från 60 procent till 45 procent 
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och år 1989 sänktes alkoholinnehållet i många starka drycker, så att priset för 100 procent 

alkohol i form av dessa drycker ökade.  

År 1994 kan man se en minskning i konsumtionen av starka alkoholdrycker, vilket kan bero 

på förändringen i alkoholbeskattningen som gör att alkohol beskattas enligt volymprocent 

och inte enligt pris. 

År 2004 sänks alkoholbeskattningen och försäljningen av stark alkohol ökar. Dock ses ingen 

större förändring i registrerad alkoholkonsumtion år 2005 då Finland går med i EU och 

alkoholimporten blir fri. Då alkoholbeskattningen höjs år 2008 och 2009 börjar registrerad 

alkoholkonsumtion att sjunka. 
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3 LITTERATURSTUDIE 
 

I detta kapitel sammanfattas tidigare ekonomisk forskning relaterad till alkohol. Såväl 

undersökningar av pris- och inkomstelasticiteter, effekten av reglering och varför alkohol 

reglerats, samt utredningar av gränshandel av alkohol sammanfattas. I denna kontext 

sammanfattas nuvarande situation, gällande alkoholpolitiska åtgärder och 

rekommendationer, samt vilken undersökning som möjligen saknas för att kunna optimera 

alkoholpolitiken. 

3.1 Alkoholreglering 

Internationell forskning ger oss ett ramverk med vilket alkoholens samhällskostnader kan 

beräknas. Problemet med kostnadsanalyser är dock att undersökningar ofta beräknar alla 

sociala kostnader och inte endast externaliteternas kostnader. Clarke argumenterar i sin 

artikel, “The Economist's Way of Thinking about Alcohol Policy” (2008), på samma sätt som 

Cnossen (2007), att då man granskar alkoholpolitik från en ekonomisk synvinkel bör man 

beräkna endast externaliteternas kostnader. Clarke och Cnossen anser att samhällets 

uppgift är att maximera nettonyttan från alkoholkonsumtionen, alltså nyttan i förhållande 

till kostnaden. Enligt Clarke skiljer sig den ekonomiska synvinkeln från den vanliga, 

samhälleliga synvinkeln, som ofta är fokuserad på hälsovårdskostnader. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv borde fokuset ligga på information, självkontroll och externaliteternas kostnader. 

Detta eftersom alkoholpolitisk reglering ur ekonomisk synvinkel kan motiveras av de tre 

marknadsmisslyckanden som beskrivs nedan. Av dessa kan två misslyckanden bekämpas 

med information och bättre hantering och skötsel av problemen, medan det tredje bäst 

bekämpas med beskattning.  

1) Osymmetrisk information; människor kan inte alltid estimera risker och 

hälsovårdskostnader korrekt.  

2) Alkohol är beroendeframkallande och människor kan ha problem med att 

kontrollera sitt drickande. Analys av intertemporala val visar att särskilt 

problemanvändare och unga diskonterar framtida kostnader mer än andra 

konsumenter och prioriterar därför dagens nytta (konsumtion) över framtida 

kostnader. (Smith, et al., 2015)  
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3) Alkohol orsakar externaliteter som individen inte beaktar i sitt konsumtionsbeslut, 

t.ex. rattfylleri, kostnader för familjemedlemmar, samt hälsovårdskostnader som 

bärs av samhället. Vissa grupper kan ha större problem med att estimera även 

individuella kostnader korrekt, t.ex. nämns gruppen ”unga” som en specialgrupp 

vars striktare reglering kan motiveras. (Clarke, 2008) (Cnossen, 2007) 

De största hälsovårdskostnaderna orsakas av storkonsumenter som konsumerar mycket 

alkohol, medan det argumenterats att medelmåttlig konsumtion kan vara bra för hälsan. För 

konsumenter med alkoholberoende rekommenderas en blandning av alkoholpolitiska 

åtgärder med fokus på självkontroll och information. (Clarke, 2008) 

Andersson & Baumberg (2006) beräknar kostnader på samma sätt som WHO (2005) och så 

som det ofta beräknas i samhället. Man beräknar kostnaderna som alla sociala kostnader 

orsakade av alkohol, d.v.s. allt som sker som inte skulle ske utan alkohol, såväl 

sjukvårdskostnader, socialkostnader, rättssystemkostnader och förlorad produktivitet m.m. 

Både kostnader som bärs av individen och externa kostnader som bärs av samhället räknas 

alltså in i de sociala kostnaderna för alkoholkonsumtion. Ur ekonomisk synvinkel borde 

endast externaliteternas kostnader beaktas, eftersom en fullt informerad individ borde 

kunna göra val som maximerar den personliga nyttan och tar de personliga kostnaderna i 

beaktande på ett korrekt sätt. Med utgångspunkt i Bird & Wallace (2006) argumenterar 

Cnossen även att minskad välfärd till individen p.g.a. skatter och reglering som faller på den 

medelmåttliga konsumenten borde beaktas. Likväl borde kostnadsbesparingar samhället får 

från minskade socialunderstöd (bl.a. pension) p.g.a. förkortad livstid för storkonsumenter 

beaktas. I Finland beräknade THL de sociala kostnader för alkohol till minst 2 miljarder 

euro år 2012., dock är ca hälften av dessa kostnader indirekta kostnader, alltså estimerade 

inkomstbortfall orsakade av bl.a. förlorad produktivitet. Exempelvis beräknar man att 

produktionsbortfall kopplat till alkoholrelaterade dödsfall genererar samhälleliga förluster 

om 852 miljoner euro. Av totalt 1.3–1.4 miljarder euro år 2013, estimerades endast 79–140 

miljoner euro härstamma från hälso- och sjukvårdskostnader och 223–270 miljoner från 

socialkostnader. (THL, 2015). År 2013 beräknades att Finland gick miste om ca 300 miljoner 

euro i skatteinkomster från alkohol p.g.a. gränshandel och finansministeriet estimerar att 

de totala skatteinkomsterna från alkohol var ca 1,354 miljoner euro år 2016.  (Pantsu, 2013; 

Finansministeriet, 2017) Ur en ekonomisk synvinkel kan det ifrågasättas vilka kostnader 
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som bör beräknas eller jämföras, men oavsett detta medför alkohol kostnader för samhället 

även p.g.a. externaliteter. (Österberg, 2016) 

Enligt Cnossen (2007) bör alkoholbeskattningens mål vara att försäkra att alla konsumenter 

kan beakta även externa effekter av alkoholkonsumtion och motivera dessa till en socialt 

optimal konsumtionsmängd. Detta genom att skatten bör reflektera externa kostnader och 

inte personliga kostnader av konsumtion. Ur en ekonomisk synvinkel anses inte negativa 

kostnader av alkohol vara en tillräcklig orsak till reglering. Om kostnaderna bärs av 

individen själv kan denne maximera sin personliga nytta i beslutsfattandet, förutsatt att 

denne är fullt informerad. Orsaken till att alkohol bör regleras är att alkoholkonsumtion, 

speciellt konsumtion i stora mängder, har externa kostnader som inte fullt avspeglas i priset 

och individens val. Medicinska, och många andra än ekonomiska synvinklar, koncentreras 

ofta på hälsovårdskostnader. (Clarke, 2008) 

Ett stort problem med alkohol är att de 10 procent som konsumerar mest konsumerar 

tillsammans mellan en tredjedel till hälften av den totala alkoholkonsumtionen, och därmed 

orsakar de största hälsovårdskostnaderna. Medelmåttig konsumtion anses inte skadligt för 

hälsan utan, tvärtom, visar många undersökningar att måttlig konsumtion kan vara bra för 

hälsan. (Andersson & Baumberg, 2006; Cnossen, 2007) Hälsorelaterade kostnader 

kopplade till alkohol beror till stor del på mängden konsumerad alkohol. Såväl 

totalkonsumtionsmängd som mängden alkohol konsumerad på en gång påverkar 

hälsoutkomster. Berusningsinriktat drickande, alltså konsumtion av mycket alkohol per 

gång, anses vara skadligt och också i högre grad korrelerat med andra samhälleliga 

kostnader så som kriminalitet. Därför är alkoholpolitisk reglering som strävar till att minska 

detta även ekonomiskt motiverat. (Clarke, 2008) 

Byrnes, et al. (2016) har i Australien analyserat huruvida priskänsligheten är likadan för 

konsumenter som konsumerar mycket (de 10 procent som konsumerar mest), som för 

konsumenter som konsumerar måttliga mängder. På basis av nationell data och utförda 

regressioner tycks priselasticiteter vara ungefär lika stora för storkonsumenter som för 

måttliga konsumenter. Estimaten visar att en 1 procents ökning i priser skulle leda till ca 

0,96 (95 % CI -0,35 %, -1,57 %) procents minskning i konsumtionen för medelmåttliga 

konsumenter och 1.26 procents minskning för de 10 procent av konsumenter som 

konsumerar mest (95 % CI -0,82 %, -1,70 %). 
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I artikeln “The Taxes of Sin: Do Smokers and Drinkers Pay Their Way?” analyserar Manning, 

et al. (1989) hur inkomsterna från beskattningen av alkohol och tobak förhåller sig till 

kostnaderna orsakade av externaliteterna för nyttigheterna. I analysen estimeras kostnader 

och intäkter i USA före 1989. I sin rapport fastslår Manning et al. att tobaksskatteinkomster 

täcker externa kostnader, medan alkoholskatteinkomster inte gör det. En liknande 

undersökning inom EU har gjorts år 2007 av Cnossen och hans analys tyder på liknande 

resultat för de flesta EU-länderna.  

3.2 Finsk undersökning 

Finsk forskning har främst koncentrerat sig på alkoholkonsumtionens priselasticitet i 

Finland, finska konsumtionsvanor och finsk alkoholpolitik. 

Priselasticitet är ett tal som ger den procentuella förändringen i en nyttighets efterfrågan då 

priset förändras med en procentenhet. På motsvarande sätt är inkomstelasticitet ett tal som 

beskriver den procentuella förändringen i efterfrågan då inkomsten förändras med en 

procent. (Varian, 2010) Hur konsumenter reagerar på förändringar i pris analyseras mycket 

eftersom beskattning påverkar konsumtion genom förändringar i pris.  

Priselasticitet och inkomstelasticitet för alkohol har analyserats med jämna mellanrum i 

Finland, bland de senaste som gjort detta kan nämnas speciellt Vihmo (2006), som 

analyserar tidsperioden från 1995–2006 och Ollikainen (2016), som analyserar 

tidsperioden från 2004–2015. Estimat har erhållits genom att använda Almost Ideal 

Demand System (AIDS)–modellen (Deaton & Muelbauers, 1980) som förklaras i följande 

kapitel. 

En sammanfattande tabell över långtidsestimat för priselasticiteter för totalefterfrågan för 

alkohol i Finland, grupperat enligt dryckesgrupperna svaga drycker, vin och starka drycker 

återfinns i tabell 1. Alla presenterade estimat är medeltal. Vihmos (2006) estimat är ett 

medeltal från tidsperioden 1995–2004, Leppänen och Österbergs (2002) estimat är ett 

medeltal från tidsperioden 1991–2000 och Leppänens (1999) estimat är medeltalet för 

perioden 1988–1997. Noterbart är att Ollikainen (2016) har grupperat cider tillsammans 

med öl och long drinks (svaga drycker), medan cider i andra estimat grupperats med vin. 

Vehkasalo (2003) har använt en enklare linjär regressionsmodell och resultaten är därför 

inte direkt jämförbara. (Sieppi, 2012) 
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Värt att notera är dock att gränshandel inte beaktas, utan antas fångas upp av 

tidskorrelationstermen som beskriver konsumtionsvanors förändring i Ollikainens analys. 

Även Sieppi påpekar att gränshandel inte beaktas i hans analys och att detta påverkar en del 

resultat. I analysen var det statistiskt signifikanta estimatet av förändringen i starka 

dryckers konsumtion negativt efter år 2004, fastän man kunnat anta ett positivt samband 

då alkoholskatten sänktes. Sieppi menar att detta möjligen kunde förklaras med den 

utelämnade analysen av effekten av fri import inom EU, som trädde i kraft samma år. 

Eftersom gränshandel står för en betydande andel av alkoholkonsumtionen och drivs av 

prisskillnader kan denna antas ha en stor effekt på estimaten. Då tidigare undersökningar 

helt bortsett från denna effekt kan resultaten förändras drastiskt då dessa variabler beaktas. 

Undersökning Priselasticitet Inkomstelasticitet  
Svaga 

drycker Vin 

Starka 

drycker 

Svaga 

drycker Vin 

Starka 

drycker 

Ollikainen 

2016 -0,39 -0,95 -0,46 1,33 1,72 1,21 

Vihmo 2006 -0,40 -1,41 -0,83 1,15 0,95 1,57 

Mangeloja & 

Pehkonen 

2006 
-0,21 -0,88 -0,86 -0,26 0,10 1,46 

Vehkasalo 

2003 -0,20 -1,96 -0,92 - - - 

Leppänen & 

Österberg 

2002 
-0,49 -1,46 -0,93 1,31 1,02 1,86 

Leppänen 

1999 -0,43 -1,65 -0,96 1,41 1,24 1,89 

Salo 1990 -1,01 -1,27 -0,65 0,71 1,60 1,15 
Tabell 2 Sammanfattning av estimerade pris och inkomstelasticiteten i Finland, källa Sieppi 
2012, Ollikainen 2016 

Estimaten är ungefär lika stora i de flesta undersökningarna, men speciellt Ollikainens 

estimat för starka dryckers priselasticitet är liten i förhållande till andra undersökningar. 

Elasticitetetsvärdena visar att konsumtionen av svaga drycker, så som öl, är mindre 

beroende av pris jämfört med konsumtionen av starka drycker. Starka dryckers 

priselasticitet är mycket högre, alltså påverkar pris, och därmed beskattning, konsumtionen 

av starka drycker mer. Vin tycks dock vara den dryck som påverkas mest av prisförändringar.  
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3.3 Almost Ideal Demand System- (AIDS) modellen 

AIDS-modellen används ofta i undersökningar av elasticiteter och efterfrågan. I modellen 

kan man använda nyttighetens andel av totalkonsumtionen som förklarad variabel och 

priser och totalkonsumtion som förklarande variabler. Med hjälp av modellen erhålls en 

godtycklig första ordningens approximation av ett efterfrågesystem och modellen har många 

önskvärda egenskaper. Till exempel uppfyller modellen axiom av ordning och den tillåter 

aggregering av konsumenter utan att kräva linjära Engelkurvor eller nyttofunktioner. 

Modellen passar väl ihop med budgetbegränsningar och är lätt att uppskatta. AIDS-

modellen kräver dock data på hur stor andel alkoholkonsumtionen är av totalkonsumtionen, 

samt kräver att alkoholens andel av totalkonsumtionen är konstant över tid, vilket den inte 

är. Då konsumtionstrender studeras ses stora variationer i alkoholkonsumtion per capita. 

Mängden alkohol som konsumeras varierar stort, såväl på långt sikt som under ett år, 

säsongvariationen är stor och konsumtionstrender förändras småningom. Variationen kan 

inte antas vara orsakad av prisförändringar eftersom konsumtionstrender varierar och 

förändras. Särskilt bland unga har konsumtionen minskat betydligt, även utan större 

förändringar i prissättningen. Detta gör att AIDS-modellen inte lämpar sig väl för analys av 

tidsseriedata där konsumtionskorgens innehåll och uppbyggnad förändras. 

 

3.4 Gränshandel 

Karlsson, et al. (2013) har gjort en rapport som sammanfattar finsk alkoholkonsumtion, 

negativa effekter av denna, samt alkoholpolitiska trender i Finland. Rapporten behandlar 

tiden från 1995 till 2012, en period då Finland blivit medlem i EU och då alkohollagen 

(1143/1994) trätt i kraft. I början beskrivs finsk alkoholkonsumtion och konsumtionsvaror, 

samt negativa effekter av alkoholkonsumtionen. Andelen oregistrerad alkoholkonsumtion 

av totalkonsumtionen, d.v.s. andelen av importerad och självproducerad alkohol samt 

alkohol konsumerad utomlands, estimeras ha stigit till ca 22 procent år 2005, för att sedan 

ha sjunkit till ca 18 procent och stannat på den nivån till slutet av den analyserade perioden, 

2012. Omkring tre fjärdedelar av den oregistrerade alkoholkonsumtionen anses vara 

importerad alkohol (Karlsson et al., 2013). År 2015 estimerade THL andelen oregistrerad 

alkoholkonsumtion till ca 21 procent av totalkonsumtionen. (Österberg, et al., 2015) 
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Karlsson, et al. presenterar i analysen ett estimat på att de 10 procent av konsumenterna 

som konsumerar mest står för ca hälften av totalkonsumtionen, vilket är samma slutsatser 

som i internationella undersökningar.  

Särskilt i Norden, och i synnerhet efter det att nordiska länder gått med i EU, har betydelsen 

av gränshandel växt och därmed även betydelsen av undersökningar gällande ämnet. 

Asplund, et al. (2005) analyserar svensk gränshandel och hur skillnader i pris och distans 

från gränsen påverkat företeelsen. Typiska resultat tyder på att elasticitet till grannländers 

priser är ca 0,4 i närheten av gränsen och att den minskar till 0,2 när distansen till gränsen 

är över 200 km. I analysen jämför man priselasticiteten för alkoholförsäljning i 287 städer i 

förhållande till distans från gränsen, och effekten av grannländers priser. Asplund et al. 

använder en SUR-regressionsmodell för att beakta korrelation av feltermer mellan 

ekvationer, och för att analysera olika elasticiteter för olika städer, beroende på distansen 

till gränsen. En SUR-regression är en regressionsmodell där fler linjära 

regressionsekvationer, som är sanna individuella regressioner analyseras tillsammans. 

Ekvationerna kan ha olika påverkande variabler sinsemellan men feltermerna antas 

korrelera mellan ekvationerna. Med SUR-modellen kan noggrannare resultat fås än ifall 

enskilda regressioner körs. Det finns dock fall då resultaten blir lika mellan individuella OLS 

regressioner och SUR modeller; då feltermerna mellan ekvationerna inte korrelerar och då 

varje ekvation innehåller samma påverkande variabler.  (Greene, 2012) Modellen passar 

därför inte bra för mitt data på landskapsnivå där varierande variabler så som distans till 

gränsen inte analyseras och där inte tillräckligt med observationer finns för att kunna 

analysera enskilda ekvationer. 

Österberg & Karlsson (2009) sammanfattar tidigare undersökning om alkoholens 

gränshandel och konstaterar att gränshandel är som störst i de nordiska EU-länderna, 

Finland och Sverige, och att länder måste balansera högre alkoholbeskattning mot ökad 

gränshandel. Samtidigt påpekas dock att då Finland 2004 sänkte alkoholskatten ökade 

totalkonsumtionen, och att fastän högre beskattning leder till ökad gränshandel leder lägre 

beskattning ofta till högre totalkonsumtion. Dessa slutsatser är dock även beroende av hur 

stor del av gränshandeln som återspeglas i statistiken. 

Johansson, et al. (2014) har studerat hur gränshandel, samt alkoholrelaterade 

sjukvårdskostnader och arbetsfrånvaro, påverkades i Sverige då Finland sänkte 
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alkoholskatten år 2004. Sänkningen ledde till signifikanta prisskillnader i stark alkohol, som 

blev betydligt billigare i Finland, medan priset på vin inte påverkades lika starkt och fortsatte 

att vara lägre i Sverige. Analysen görs med en DIF-in-DIF-modell (difference-in-differences) 

som jämför utvecklingen i städer nära gränsen med den i jämförbara städer längre bort från 

gränsen. Dif-in-dif modellen bygger på att analysera utvecklingen på ställen där 

utvecklingen kan antas skulle ha varit likadan ifall inte den analyserade händelsen hade 

skett, och utvecklingen på ställen där den analyserade händelsen inte skett. Johansson et al. 

finner att gränshandeln, och därmed såväl konsumtionen som sjukvårdskostnaderna och 

den alkoholrelaterade arbetsfrånvaron, ökade i Sverige vid den finska gränsen när Finland 

sänkte alkoholskatterna och importrestriktionerna minskade.  

Arnberg & Lord (2009) analyserar hur EU-medlemskap och de stora prisskillnaderna 

mellan Sverige och dess grannländer påverkat den svenska alkoholpolitiken. I Sverige säljs 

all alkohol som är starkare än 3,5 procent i det statliga monopolet, Systembolaget, och det 

finns en åldersgräns på 20 år som syftar till att minska ungas drickande. År 2008 

estimerades att monopolets andel av alkoholförsäljningen var ca 57 procent. I rapporten har 

man samlat resultat från flera andra rapporter, samt attitydundersökningar och statistik på 

alkoholkonsumtion. Resultaten visar att Sveriges alkoholpolitik blivit något problematisk i 

och med EU-medlemskapet. De stora prisskillnaderna mellan Sverige och grannländer har 

gjort svensk alkoholpolitik dels ineffektiv. En signifikant mängd konsumenter anser inte 

längre att Systembolaget är en distributionskanal som de använder, medan en del andra 

anser det vara ett komplement till, istället för ett substitut för, smugglad eller personligt 

importerad alkohol. Nästan 30 procent av konsumerad öl starkare än 3,5 procent (som i 

Sverige endast säljs på Systembolaget) är importerad eller smugglad och vad gäller starka 

alkoholdrycker är andelen ännu större. Rapporten visar att i synnerhet unga köper mycket 

smugglad alkohol. 

I Finland produceras månatliga estimat på gränshandel, men analyser över hur 

gränshandeln påverkas av beskattning och andra prisskillnader finns knappt. Inte heller i 

Ollikainens (2016) analys av pris- och inkomstelasticitet beaktas effekten av gränshandel, 

vilket kan vara en delorsak till att hans resultat skiljer sig något från tidigare estimat. Det 

kan antas att undersökningarna som analyserar tiden före 2004, alltså före EU-inträde och 

extensiv laglig gränshandel, är noggrannare eftersom gränshandel då spelade en mycket 

mindre roll. Holm (2017) gjorde för Taloustutkimus Oy en analys över bl.a. gränshandel och 
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estimerade mängden importerad alkohol till så mycket som 50 procent högre än THL:s 

estimat på 17 procent. Detta kan bero på att förfrågningarna som THL gör, görs per telefon 

av något som uppfattas som myndigheter, vilket kan göra att människor underskattar sin 

import och rapporterar mindre sanningsenliga siffror. Holms undersökning var en 

nätundersökning med liknande frågor, men människor kan ha upplevt frågeformen mer 

anonym och därmed gett mer sanningsenliga svar. (Holm, 2017) 

3.5 Sammanfattning 

Ekonomer har bidragit till alkoholpolitiken genom att utföra empiriskt arbete och utreda 

hur reglering påverkar efterfrågan, konsumtion och alkoholrelaterade problem. Ekonomi 

ger även ett ramverk för hur alkoholrelaterade inkomster och kostnader kan definieras och 

beräknas. Förutom att bidra till alkoholpolitiken, har ekonomer även analyserat hur 

intertemporala val och socialt inflytande påverkar människors beslutsfattande gällande 

alkoholkonsumtion. Dock är kanske den viktigaste frågan ekonomer bidragit till att svara 

på, hur efterfrågan påverkas av priser. Dessa estimerade priselasticiteter tyder på att alkohol 

är som de flesta andra nyttigheter i en kritisk aspekt. Konsumenter dricker mindre alkohol 

och har mindre alkoholrelaterade problem då alkoholpriser är högre. (Cnossen, 2007) Detta 

gör att alkoholbeskattning kan vara en effektiv metod för att sänka konsumtion och hämta 

skatteintäkter. 

Alternativ reglering är ur ett ekonomiskt perspektiv svårare att motivera, utom i specialfall, 

eftersom ekonomisk reglering endast motiveras av externaliteter. Utifrån detta bör 

beskattning sättas till en sådan nivå att priset även reflekterar externaliteterna för 

konsumenten i sitt beslutfattande. Då kan varje konsument i teorin maximera sin nytta, ifall 

fullt informerad. 

Konsumtion, och därmed externaliteter orsakade av alkohol, kan minskas med hjälp av 

beskattning. Beskattningens effektivitet har dock minskat inom EU, i och med att EU 

innebär fri rörlighet för varor. Hur stor påverkan prisskillnader mellan länder har på 

gränshandeln och hur stor gränshandelns andel faktiskt är, är något oklart, och det saknas 

estimat på hur detta påverkar specifikt Finland. Utifrån dess påverkan på optimal 

beskattning och alkoholpolitik i dagens läge, är undersökning inom ämnet intressant och 

viktigt. 
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4 METOD OCH DATA 
 

Sedan år 2004 har alkohol i de nordiska EU länderna rört sig fritt, och i och med detta har 

alkoholimporten ökat och blivit en stor andel av alkoholkonsumtionen. Estimat på andelen 

alkoholimport av totalkonsumtionen varierar stort, från THL:s (Varis & Virtanen, 2016) 

estimat på 17 procent till Holms (2017) estimat på ca 26 procent av totalkonsumtionen. 

Enligt Karlsson & Österberg (2017) står gränshandeln mellan Finland och Estland för över 

66 procent av alkoholimporten till Finland. Även enligt Asplund et al. (2005) importerar 

finländare alkohol från främst Estland, eftersom en stor andel av populationen bor vid 

kusten och lätt kan åka till Estland. Alkohol importeras dock även från Ryssland och Sverige, 

samt i mindre mängder från andra länder i samband med resor.  

Detta är inte ett problem bara i Finland, utan också ett internationellt fenomen. Svenskar 

importerar alkohol från främst Finland, Danmark och Tyskland, medan norrmän 

importerar alkohol från främst Sverige och Finland, och estländare importerar alkohol från 

främst Lettland. Hur alkoholförsäljning påverkas av grannländers priser ger ett estimat på 

hur försäljning förflyttas från ett land till ett annat, samt på hur importen påverkas av 

prisskillnader. Detta är speciellt viktigt att beakta då alkoholpolitik och t.ex. beskattning 

planeras.  

Noterbart är att alkoholförsäljningen i Finland inte är detsamma som landets 

totalkonsumtion. Totalkonsumtion innehåller även oregistrerad alkoholkonsumtion och 

serverad alkohol, vilket är viktigt att komma ihåg då resultat analyseras och tolkas. En 

liknande analys som denna, har gjorts av Asplund et al (2005). Med hjälp av en SUR-

regressionsmodell jämförde man då priselasticiteter för alkoholförsäljning i olika 

kommuner i Sverige, relativt till distans från gränsen och grannländers priser. Man erhöll 

härigenom ett estimat på ca 0,4 i närheten av gränsen. 

I denna analys är fokus på hur alkoholförsäljning i Finland påverkas av förändringar i 

prisskillnader mellan Finland och grannländerna Sverige, Norge och Estland. 

Alkoholimporten från Ryssland är kvotbelagd och står för en mycket liten andel av laglig 

import. Härutöver är pålitliga data på ryska alkoholpriser svår att få tag i och därför har 

effekterna av import från Ryssland och ryska prisförändringar inte analyserats. 
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Tack vare att Finland har ett statligt alkoholmonopol, Alko, går det att analysera effekter av 

förändringar i prisskillnad på regional nivå i Finland. Alko säljer all alkohol över 4,7 procent, 

och har samma priser i alla butiker i hela Finland. Variation mellan priserna i olika regioner 

påverkas alltså endast av svaga alkoholdryckers prisskillnader i butiker. Dock har en del 

butikskedjor t.ex. Lidl marknadsfört att de har samma priser i alla sina butiker och fastän 

denna kedja inte opererar i alla städer så finns den nog i alla regioner. Variationer i pris 

mellan de finska regionerna kan därför anses oväsentliga. Sverige har också ett statligt 

monopol, Systembolaget, som säljer all alkohol över 3,5 procent, och som har samma priser 

i alla sina butiker. Därför är prisförändringar även i Sverige nationella. Även Norge har ett 

statligt alkoholmonopol, Vinbolaget, som säljer all alkohol över 4,75 procent. Alkoholpriser 

är medeltal för alkohol på nationell nivå. Därmed kan förändringar lätt jämföras och priser 

påverkas inte av regional efterfrågan.  

I detta kapitel beskrivs det data och den metod som ska användas för att analysera hur 

inkomstelasticiteten och grannländers priser påverkar finsk alkoholförsäljning. 
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4.1 Data 

En analys av pris- och inkomstelasticitet kräver i det enklaste fallet data på försäljning av 

nyttigheten, data på priset för nyttigheten, samt data över konsumenternas inkomster. I 

denna sektion beskrivs data, de observationer som krävs, samt insamlingsmetod. 

I analysen estimeras hur grannländers priser och finländares inkomster påverkar 

alkoholförsäljning i Finland. Data på försäljning för de 19 finska regionerna på månatlig nivå 

från år 2011–2016, har erhållits från Valvira (2017). Detta data har sedan dividerats med 

regional befolkning över 15 år, i enlighet med allmän forskning för alkoholkonsumtion. 

(Invånare under 15-årig anses inte påverka konsumtionen signifikant.) 

För analysen har månatligt data samlats in från Eurostat, över alkoholprisindex i Finland, 

Sverige, Norge och Estland från år 2011 till 2016 (2015=100). För att göra priserna 

jämförbara har data över skillnaderna i alkoholpriser (PPP) år 2015 använts, för att 

omvandla de ursprungliga indexen till jämförbara prisindex, med Finland 2015 

standardiserat till 100. Svenska och norska prisindex har sedan justerats med förändringar 

i månatliga växelkurser för att även fånga upp effekten av variationer i prisskillnader p.g.a. 

växelkursen. 

För att beakta inkomstelasticitetens effekt krävs data över BNP per region på månatlig nivå. 

Detta data finns dock inte beräknat på statistikcentralen. Av den anledningen har data över 

årlig BNP per region och näringsgren kombinerats med data på nationell BNP per kvartal 

och näringsgren från 2011 till 2015, för att få kvartalsdata. Detta data har härefter 

kombinerats med produktionens volymindex för att få månatligt regionalt data. Eftersom 

data på BNP per region inte ännu finns tillgängligt för år 2016, har årlig förändring 

beräknats mellan jämförbara månader år 2015 och 2016 i produktionsvolymindexet och 

sedan multiplicerats med uträckande BNP per region och månad år 2015. Data på BNP per 

månad och region fördelas sedan per invånare över 15 år, på samma sätt som 

försäljningsdata. 

Data har ställts upp i panelformat för att bäst kunna estimera inkomst- och priselasticiteter 

för alkoholförsäljning, samt för att dra nytta av fler observationer än om enskilda 

regressioner körts. Panelen är uppställd som staplad tidsserie, med 72 perioder och 19 

tvärsnittsobservationer, d.v.s. totalt 1368 observationer. 
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Priselasticitet anger hur konsumtion förändras då priser stiger med 1 procent. På liknande 

sätt anger inkomstelasticitet hur konsumtion förändras då inkomster stiger med 1 procent. 

Elasticitet kan beskrivas som: 

 
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑑 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑠
. 

Orsaken till att grannländers priser påverkar försäljningen i Finland är gränshandel, och 

med denna analys kan prisförändringars effekt på gränshandel undersökas. Skillnader i 

priselasticiteter mellan regioner kan delvis förklaras med gränshandel. I södra delarna av 

Finland kan en större känslighet tyda på effekten av import, eftersom konsumtionen här 

substitueras lättare med import då man köper alkohol från Estland. I närheten av svenska 

och norska gränsen kan en högre konsumtion men lägre elasticitet visa på effekten av 

gränshandel från grannländer. Denna analys ger en bra bild av hur gränshandeln påverkas 

av prisskillnader mellan länderna som helhet, men för att analysera regionala skillnader och 

få noggrannare resultat bör man ha fler observationer per region för att kunna köra 

individuella regressioner för data. 

4.2 Analys av data 

Figur 7 visar alkoholprisers utveckling i de olika länderna, med Finlands priser 2015 

standardiserade till 100. Förändringar i finska alkoholpriser är till största delen beroende av 

förändringar i alkoholbeskattningen. I januari 2012 höjde Finland alkoholbeskattningen. 

Svaga alkoholdryckers beskattning höjdes med 15 procent och starka alkoholdryckers 

beskattning höjdes med 10 procent. Beskattningen höjdes ytterligare i januari år 2014, med 

8,2 procent för svaga drycker, 5,3 procent för starka drycker och 8,6 procent för vin. Enligt 

Bryggeriförbundet (Panimoliitto, 2017) utgör skatter ca 60–80 procent av priset för öl i 

Finland, vilket är nästan fyra gånger mer än i Estland. Detta gör att en höjning av 

alkoholbeskattningen i Finland påverkar finska försäljningspriser mer än vad en lika stor 

skattehöjning i Estland skulle påverka estniska alkoholpriser. Estniska priser har stigit 

relativt jämnt under observationsperioden, och om växelkursernas effekt för Sveriges och 

Norges del inte beaktas har estniska priser stigit mest. 

Sveriges priser har ökat relativt jämnt och lite, medan norska och estniska priser har ökat 

mycket mer. Skillnader mellan finska och svenska priser, samt finska och norska priser, 

fluktuerar mycket mer än skillnaderna mellan finska och estniska priser. Detta till stor del 
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p.g.a. skillnader i växelkurserna. Beaktas inte växelkursernas effekt har estniska 

alkoholpriser stigit mest, och om försäljningsförändringar inom länderna skulle jämföras 

sinsemellan skulle detta antagligen spela en stor roll. Denna analys studerar dock effekten 

på finsk försäljning, och växelkurserna påverkar priskillnaden för konsumenterna, varför 

det inte kan bortses ifrån. Grafer av växelkursernas variation återfinns i bilagorna. 

  

Figur 7 Alkoholprisers utveckling 
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I figur 8 ser man den regionala utvecklingen av alkoholförsäljning per capita för 

tidsperioden 2001–2015, baserat på årligt data. En liknande trend kan ses i nästan alla 

regioner. Försäljningen ökade fram till ca 2008 och har sedan minskat betydligt. Märkvärt 

är att konsumtionen steg konstant till 2008, varefter den sjunkit konstant. Detta kan dock 

förklaras med fler förändringar som skedde under 2008 och 2009. BNP per capita sjönk 

p.g.a. finanskrisen och inkomsterna minskade och blev osäkrare. Under samma period 

höjdes alkoholskatten fler gånger, en gång år 2008 och två gånger år 2009, och detta gjorde 

således alkohol dyrare. Sammantaget ledde detta till att priserna steg samtidigt som 

inkomsterna sjönk, och den relativa förändringen kan ses vara betydligt större än bara 

effekten av en skattehöjning på priset. En annan orsak till minskande konsumtion kan vara 

att unga i dagens läge dricker mindre än tidigare.  

Figur 8 Alkoholförsäljning per landskap år 2000 – 2016 (liter per capita)  

 

Skillnader i nivåerna mellan regioner är speciellt stora för region 18: Lappland, 19: Åland, 

samt 13, 14, 15, och 16. Den höga konsumtionen i Lappland kan dels förklaras med att 

norrmän nära gränsen i Lappland har lätt att köpa alkohol från Finland medan finländare 
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inte har möjlighet att lätt importera alkohol billigare från grannländer. Norska alkoholpriser 

är, och har under hela observationstiden varit, betydligt högre i Norge än i Finland. Till 

exempel har Utsjoki den högsta försäljningen per capita i Finland. Där såldes år 2015 62,5 

liter hundraprocentig alkohol per capita, medan motsvarande medeltal i landet för året var 

7,1 liter per capita. (Sotkanet, 2017) En annan orsak till den stora mängden såld alkohol i 

Lappland kan vara den stora mängden turister i Lappland i förhållande till invånare, vilket 

gör att per capita-försäljning kan vara något missvisande. På liknande sätt kan den låga 

försäljningen på Åland möjligen förklaras med att ålänningar lätt kan köpa alkohol från Tax-

free-shopen på båten. Även i THL:s estimat för gränshandel lämnas Ålands befolkning och 

försäljning utanför undersökningen. I den uppmätta totala alkoholförsäljningen år 2015 står 

Nyland för ca 28,3 procent, medan Lappland endast står för ca 4,7 procent. Eftersom import 

och grannländers priser främst ses påverka i närheten av gränsen sprids effekten ut då en 

gemensam regression för hela landet görs. Idealt vore därför att analysera de olika 

regionerna, var och en för sig. Regionerna 13, 14, 15 och 16 har mindre försäljning än många 

andra regioner. Försäljningen här påverkas såväl av närheten till den svenska gränsen och 

att det är lättare att importera alkohol från Sverige. Omkring 10 procent av gränshandeln av 

alkohol estimerades komma från Sverige år 2014 (Österberg & Varis, 2015). Dock kan de 

regionala olikheterna även bero på kulturella skillnader i konsumtionsvanor mellan 

finlandssvenskar och finskspråkiga finländare. Omkring 50 procent av befolkningen i 

Österbotten har svenska som modersmål (Sjölind, 2017).  
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Figur 9 Försäljning per månad per capita i Nyland 2010–2016 

Figur 9 visar försäljningen i Nyland under den analyserade tidsperioden, 2011–2016. Grafen 

demonstrerar den stora säsongvariationen i försäljningen och en liknande säsongstrend kan 

ses i alla regioner. Den största mängden alkohol säljs under sommaren och mot slutet av 

året. Säsongsvariationen visar att människor köper mer alkohol under sommarmånaderna, 

vilket dock är något som är beroende av vädret, när det blir varmt, samt under vilken månad 

påsken råkar falla. Försäljningen är även mycket hög under slutet av året, med lilla jul-

säsongen, julen och nyåret. Under januari är försäljningen betydligt lägre, vilket delvis kan 

bero på att många har tipaton tammikuu, eller vit månad, och alltså inte konsumerar 

alkohol under januari. Orsaken till att försäljningen även är relativt låg i februari kan vara 

att detta är en mycket kort månad. Den avtagande trenden som kan avläsas på årlig nivå i 

figur 8, kan ses även här. 
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Figur 10 BNP per landskap per capita år 2000 – 2015 (Statistikcentralen, 2017) 

Som kan ses ur figur 10 har BNP per capita en liknande trend i alla regioner. Nivåerna skiljer 

sig dock speciellt för Nyland och Åland, som har betydligt högre BNP per capita än andra 

regioner. I alla regioner kan man se en stigande trend, särskilt före finanskrisen. BNP sjönk 

dock år 2009 och har endast ökat lite sedan dess, förutom i Åland och Lappland där 

tillväxten i BNP varit betydligt högre sedan 2010 än i de andra regionerna. Den relativt större 

ökningen i BNP per capita i Lappland beror delvis på att Lappland förlorat över 5 procent i 

invånarantal sedan år 2000, men även på ökad turism och nya gruvor. Den stora ökningen 

i Ålands BNP per capita beror till stor del på turism och båttrafik. 
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Figur 11 BNP per capita Nyland 2011–2016 

Figur 11 visar BNP per capita för Nyland för den analyserade tidsperioden. Datat har 

beräknats med hjälp av årligt BNP per region, nationella kvartalsdata på produktion per 

näringsgren, näringsgrenarnas fördelning per landskap samt nationellt månatligt 

produktionsvolymindex. På så vis har månatligt BNP per capita och landskap erhållits för 

alla landskap. 
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5 ANALYS 
 

För att analysera pris- och inkomstselasticitet för alkoholförsäljningen i Finland används en 

dynamisk paneldatamodell, som körs med ekonometriprogrammet Gretl. 

Pandeldatamodellen har valts eftersom man med hjälp av denna kan dra nytta av fler 

observationer än ifall enskilda regressioner körts. Tidigare presenterade AIDS-modellen är 

inte lämplig för det data som analyseras, då modellen inte passar bra ihop med lång 

tidsseriedata, bl.a. eftersom alkoholens andel av konsumtions- och budgetkorgen inte kan 

anses konstant under den analyserade perioden. Inte heller passar SUR-

regressionsmodellen ihop med det data som analyseras, då samma variabler används för 

alla regioner och individuella regressioner inte är signifikanta. Med paneldata kan såväl 

tvärsnittseffekter som fasta och slumpmässiga tidsserieeffekter undersökas. Vid användning 

av paneldata kan man utnyttja såväl den intertemporala dynamiken mellan regionerna som 

den inom regionerna. Med hjälp av paneldata kan fler observationer utnyttjas och fler 

frihetsgrader nås, vilket gör att bättre analyser kan erhållas. (Hsiao, 2007) Data är 

organiserat som staplat tidsseriedata, med månatliga observationer för varje region över 

åren 2011–2016. Ett möjligt problem med en dynamisk paneldata modell är 

heteroskedasticitet orsakad av skillnader mellan grupperna, d.v.s. i denna studie skillnader 

mellan landskapen. För att analysera hur detta påverkar resultaten körs även en modell 

korrigerad för heteroskedasticitet. 

På enklaste sätt kan en regressionsmodell bildas med alkoholförsäljning som den förklarade 

variabeln och med priser och BNP per capita som förklarande variabler. Det är värt att 

notera att t.ex. konsumtionsvanor kan påverkas av trender, så en tids trend tas ofta med i 

regressionsmodellen. Detta tas hänsyn till genom en dynamisk paneldatamodell som 

beaktar hur föregående periods försäljning påverkar följande. Eftersom dessa observerade 

faktorer möjligen inte påverkar försäljningen genast, är det även motiverat att tillägga en till 

lag. Då en tydlig säsongvariation kan ses vid analysen av data är det även motiverat att lägga 

till säsongsdummies. Den beskrivna regressionsmodellen kan beskrivas av formel 1, där vol 

står för såld volym per capita, p står för pris, BNP för BNP per capita, sd för säsongdummyn, 

Ɛ representerar feltermen och indexen i och t står för region och tid.  

𝑣𝑜𝑙𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑝𝑖𝑡
𝐹𝐼𝑁 +  𝛽2𝑝𝑖𝑡

𝐸𝑆 +  𝛽3𝑝𝑖𝑡
𝑁𝑂𝑅 + 𝛽4𝑝𝑖𝑡

𝑆𝑊𝐸 + 𝛽5𝑏𝑛𝑝 + 𝑠𝑑 + 𝜀𝑖𝑡   (1) 
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För att skapa stationäritet i variablerna, för att ta hänsyn till nivåskillnader och för att 

estimera elasticiteter som procentuella förändringar, används differenser mellan 

variablernas logaritmer (log_dif). Modellen som används för analysen är: 

𝑙𝑑𝑣𝑜𝑙𝑖𝑡
=  𝛽0 + 𝛽𝟏𝑙𝑑𝑣𝑜𝑙𝑖𝑡−1

+ 𝛽𝟐𝑙𝑑_𝑣𝑜𝑙𝑖𝑡−2 +  𝑙𝑑_𝛽𝟑𝑝𝑖𝑡
𝐹𝐼𝑁 +  𝑙𝑑_𝛽𝟒𝑝𝑖𝑡

𝐸𝑆 +  𝑙𝑑_𝛽𝟓𝑝𝑖𝑡
𝑁𝑂𝑅 +

𝑙𝑑_𝛽𝟔𝑝𝑖𝑡
𝑆𝑊𝐸 +  𝑙𝑑_𝛽𝟕𝑏𝑛𝑝𝑖𝑡 + 𝑠𝑑 + 𝜀  (2) 

 

5.1 Resultat 

För att estimera priselasticiteter och inkomstelasticiteten körs en dynamisk 

paneldataregression som beaktar att konsumtionsvanor förändras över tiden och påverkas 

av vanor, kultur m.m.  Den dynamiska paneldataregressionen fångar alltså effekten av 

föregående perioders konsumtion på nästa periods konsumtion. Priselasticiteten är 

signifikant för finska, svenska, norska och estniska priser. Även inkomstelasticiteten är 

signifikant. 

Dynamisk 
paneldatamodell 

Koefficient Standardavvikelse P-värde Signifikans 

Volym/capita (-1) −0,515920 0,0490834 7,68E-026 *** 

Volym/capita (-2) -0,219274 0,0698794 0,0017 *** 

Konstant −0,00032004 1,56125E-05 2,38E-100 *** 

BNP/capita 0,319992 0,0285540 3,79E-029 *** 

Finlands Pris −2,83325 0,269160 6,54E-0026 *** 

Estlands Pris 0,606841 0,100086 1,33E-09 *** 

Sveriges Pris 0,874718 0,0521021 2,96e-063 *** 

Norges Pris −0,413477 0,0356648 4,45e-031 *** 

säsongdummyn 0,06–0,63 ca 0,01–0,05 0,08–3,33e-285 * - *** 

Tabell 3 Resultat för dynamisk paneldataregression 
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För att även studera effekten av möjlig heteroskedasticitet i regressionen och hur detta 

påverkar estimaten, körs även en heteroskedastisk paneldataregression. 

Heteroskedastisk 
paneldatamodell 

Koefficient Standardavvikelse P-värde Signifikans 

Volym/capita (-1) −0,640557    0,0223576 1,37e-140 *** 

Volym/capita (-2) −0,315884     0,0236157 2,41e-038 *** 

Konstant −0,298448     0,0213445 1,63e-041 *** 

BNP/capita 0,180560 0,0592587 0,0024 *** 

Finlands Pris −2,52245 0,327611 2,68e-014 *** 

Estlands Pris 0,811930 0,332032 0,0146 ** 

Sveriges Pris 0,475852 0,248096 0,0553 * 

Norges Pris −0,281634     0,154226 0,0681 * 

säsongdummyn 0,05–0,64 0,19–0,33 0,04–4,42E-142 ** - *** 

Tabell 4 Resultat för heteroskedastisk paneldataregression 

Resultaten för norska priser varierar beroende på modell. Då Lappland och Åland beaktas i 

en dynamisk paneldatamodell med alla regioner erhålls ett estimat på -0,41, men med en 

modell korrigerad för heteroskedasticitet blir estimaten för norska priser mindre, ca -0,28 

och endast svagt signifikanta, på en 10-procentnivå. Detta tyder på heteroskedasticitet i 

estimaten och gör att resultaten för priseffekten av norska priser på nationell nivå är svag. 

Resultaten går även åt ett oväntat håll, eftersom de tyder på att då norska priser stiger 

minskar finsk försäljning. Dock kan det tänkas att eftersom Lapplands andel är ca 4,7 

procent av totalförsäljningen av alkohol i Finland, och Norges priser kan antas påverka 

försäljningen endast i närheten av den norska gränsen, är den nationella effekten antagligen 

liten. Eftersom Lapplands per capita försäljning även påverkas starkt av turism borde även 

detta beaktas i modellen. Då Lappland beter sig annorlunda och kräver andra variabler än 

andra regioner är det enklaste sättet att bortse från denna effekt att lämna Lappland utanför 

analysen. Då OLS-regressioner körs för enskilda regioner erhålls inga signifikanta resultat 

för grannländers priser, eftersom så få observationer utnyttjas och säsongvariationen äter 

upp frihetsgrader. Med fler observationer kunde regionala skillnader i estimaten analyseras 

mer ingående, individuella regressioner kunde köras och då skulle också den sanna effekten 

av norska priser och Lapplands försäljning kunna ses bättre. 
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Eftersom estimaten i dessa modeller visar stor heteroskedasticitet, samtidigt som estimaten 

för de norska priserna går åt ett oväntat håll, är det motiverat att undersöka orsaken till 

detta. Ett problem i modellen kan bero på att försäljningen i Lappland beter sig annorlunda 

än i andra regioner. Turismen är hög i förhållande till populationen och försäljningen 

påverkas således stort av mängden turister. Likaså är försäljningen mycket högre än i andra 

landskap och detta är troligen beroende såväl av turismen som av effekten av norsk 

gränshandel. Detta gör att Lappland kan ses som en region som påverkas annorlunda än de 

andra. Man kan då även anta att om Lappland inte beaktas i modellen så borde effekten av 

Norges pris försvinna. Detta eftersom distansen från den norska gränsen till Norra-

Österbotten (som efter Lappland är närmast gränsen) är över 400km som kortast, vilket 

enligt Asplund et.al (2005) torde minska effekten till under 0,1. Dock bör här även beaktas 

att norrmän lätt kan köpa alkohol från Sverige. Påverkan från norsk gränshandel bör endast 

finnas där distansen till den finska gränsen är mindre än till den svenska, och därför är det 

motiverat att lämna bort variabeln för norska priser. Ett annat sätt att minska på 

heteroskedasticiteten i resultaten är att utelämna Åland från analysen. Även tidigare 

undersökningar och THL:s officiella estimat bortser från effekten av försäljningen i Åland, 

eftersom försäljningen i Åland kan ses bete sig annorlunda. Försäljningen i Åland är 

betydligt lägre än i andra regioner. Sannolikt beror detta på att ålänningar reser bort från 

Åland, till fastlandet eller till Sverige, oftare än andra och kan köpa alkohol billigare från 

båtens tax-free-shop eller från Sverige. Detta gör priselasticiteten är annorlunda. 

Sammantaget är det därför motiverat att köra en paneldataregression utan Lappland, Åland 

och norska priser för att se hur detta påverkar resultaten. Dessa resultat beskrivs i tabellerna 

fem och sex, för en dynamisk paneldatamodell och en modell korrigerad för 

heteroskedasticitet. 
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Dynamisk 
paneldatamodell 

Koefficient Standardavvikelse P-värde Signifikans 

Volym/capita (-1) −0,615274 0,0945008 7,48E-011 *** 

Volym/capita (-2) -0,341790 0,0633295 6,78E-08 *** 

Konstant −0,000301391 1,85282E-05 1,71E-59 *** 

BNP/capita 0,255344 0,0549992 3,44–06 *** 

Finlands Pris −2,35366 0,242495 2,84E-022 *** 

Estlands Pris 0,794746 0,121256 5,59E-011 *** 

Sveriges Pris 0,650261 0,0640697 3,34E-024 *** 

säsongdummyn 0,08–0,67 ca 0,01–0,05 0,00–2,37E-277 ** - *** 

Tabell 5 Dynamisk paneldatamodell utan Lappland, Åland och norska priser 

 

Heteroskedastisk 
paneldatamodell 

Koefficient Standardavvikelse P-värde Signifikans 

Volym/capita (-1) −0,647292   0,0223803 2,92E-139 *** 

Volym/capita (-2) −0,373545     0,0220689 1,15E-057 *** 

Konstant −0,326240     0,0125226 2,07E-118 *** 

BNP/capita 0,169201 0,0384736 1,19E-05 *** 

Finlands Pris −2,22695 0,194977 1,01E-028 *** 

Estlands Pris 0,600992 0,223217 0,0072 *** 

Sveriges Pris 0,410074 0,145140 0,0048 *** 

säsongdummyn 0,09–0,65 0,01–0,02 1,06E-07- 
1,87E-275 

*** 

Tabell 6 Modell korrigerad för heteroskedasticitet utan Lappland, Åland och norska priser 

Då en modell utan Lappland, Åland och norska priser körs minskar heteroskedasticiteten, 

och dess effekt på resultatens signifikans. Detta gör att priselasticiteten till finska priser 

minskar något, och är nu -2,35 istället för -2,83 i en dynamisk paneldatamodell och -2,22 

istället för -2,52 i en modell korrigerad för heteroskedasticitet. Priselasticiteten för Finland 

är alltså signifikant negativ; då priser ökar med 1 procent, minskar försäljningen med ca 2,35 

procent. Detta är en mycket signifikant elasticitet, och skiljer sig betydligt från tidigare 

undersökningars estimat. Det tyder på att finsk alkoholpolitik är ineffektiv och att 

beskattning och alkoholpriser ligger på en så hög nivå att inga mer skatteinkomster kan 

erhållas genom skattehöjningar, eftersom försäljningen sjunker med mer än inkomsten från 
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försäljning ökar. Detsamma gäller alltså för prishöjningar på Alko, och om Alkos priser 

sänktes kunde större intäkter fås. Dock strävar Alko som ett statsägt monopol inte efter att 

maximera inkomster utan även att begränsa finsk alkoholkonsumtion. Orsaken till det 

statsägda alkoholmonopolet motiveras med social- och hälsovårdspolitiska målen att 

minska skadeverkningar av alkoholkonsumtion i Finland. Värt att beakta vore dock att 

resultaten tyder på att signifikant större intäkter kunde fås ifall priser sänktes, detta skulle 

även minska prisskillnader mellan länder och därmed gränshandel och externaliteters 

kostnader kunde möjligen bättre täckas. 

Wagenaar, et al. (2009) får i sin meta-analys fram ett medeltal på -0,44. Nelson (2013) 

får i sin meta-analys fram priselasticiteter på ca -0,5, och estimat på finska 

priselasticiteter har varierat från ca -0,2 för öl till -1,96 för vin. Tidigare undersökningar 

har dock ignorerat effekten av gränshandel (Sieppi, 2012). Det är sannolikt att 

priselasticiteten i förhållande till konsumtion ligger på en liknande nivå i Finland som 

internationellt, men den stora skillnaden mellan estimaten kan beror på effekten av 

förändrade inköpsmetoder. Alltså tyder dessa resultat på att försäljningen i Finland är 

mer elastisk än konsumtionen. I denna analys har estimerats finsk försäljning och 

grannländers priser har beaktats. Om konsumtionen kan antas minska mycket mindre 

än försäljningen när priser stiger, tyder detta härmed på att konsumenters inköp flyttas 

utomlands, d.v.s. att gränshandeln ökar signifikant då finska priser stiger. 

Signifikanta och höga estimat erhålls även för Estlands priser. Estimaten för en 

dynamisk paneldatamodell och heteroskedastisk modell blir 0,79 respektive 0,60 då 

Lappland, Åland och norska priser inte beaktas, medan de tidigare varierat ungefär lika, 

0,60 respektive 0,81. Detta tyder på att då Estlands priser höjs med 1 procent ökar 

försäljning i Finland med ca 0,79 procent. Alltså är försäljningen i Finland mycket 

känslig för Estlands priser och försäljning flyttar tillbaka till Finland då prisskillnaderna 

minskar. Detta kan lätt förklaras med att import från Estland blir mindre lönsamt och 

konsumtion flyttas från Estland till Finland då prisskillnaderna minskar. Konsumtionen 

substitueras alltså till en hög grad mellan länderna och prisförändringar påverkar 

gränshandeln direkt. Dessa resultat är i nästan dubbelt så höga som i undersökningen av 

Asplund et al. (2005), där priselasticiteten i närheten av gränsen estimerades till ca o.4, men 
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i linje med Holms (2017) estimat som tydde på elasticitet på ca 1,0 för starköl och 0,5 på 

effekten av totalimporten från Estland då starkölets prissättning förändras. 

Priselasticiteten till Sveriges priser minskar då Lappland och Åland inte beaktas i modellen. 

Detta beror högst antagligen på att dessa områden kan antas vara mer känsliga för Sveriges 

priser. I Lappland har Finland och Sverige landsgräns som gör gränshandel lättare och 

billigare, och ålänningar reser oftare med båt och till Sverige. Estimaten minskar från 0,87 

i dynamiska paneldatamodellen och 0,48 i modellen korrigerad för heteroskedasticitet, till 

0,65 respektive 0,41. Då svenska priser ökar med 1 procent ökar finsk alkoholförsäljning 

alltså med 0,65 procent. Detta tyder på att finska priser är mycket reaktiva till svenska priser. 

En delorsak till att effekten är större än för estniska priser då Lappland och Åland beaktas 

kan vara att Finland delar landsgräns med Sverige och i närheten av gränsen kan man alltså 

lättare och billigare resa till Sverige än man i södra Finland kan åka till Estland. Även tiden 

det tar att åka till Sverige vid landsgränsen är mindre än tiden det tar att åka till Estland. I 

modellen utan Lappland och Åland blir effekten mindre än effekten av estniska priser. Värt 

att beakta är dock även att jag i denna analys använt totalkonsumtion och prisindex för 

alkohol som en nyttighet och inte analyserat enskilda dryckesgrupper. Gränshandel mellan 

Finland och Sverige sker åt båda hållen eftersom stark alkohol är billigare i Finland än i 

Sverige sedan år 2004, då Finland sänkte alkoholbeskattningen, medan vin och svag alkohol 

förblivit dyrare i Finland. Effekten kan således både bero på att finländare köper mindre 

från Sverige och alltså mer från Finland då svenska priser ökar, och på att svenskar köper 

mer starka drycker från Finland då svenska priser ökar, beroende på vilken dryckesgrupp 

som påverkas mest. Om en regression för enskilda dryckesgrupper med fler observationer 

kunde utföras skulle effekten antagligen ses tydligare. 

Estimaten för inkomstelasticiteten minskar då Lappland och Åland inte beaktas i modellen. 

De minskar från ca 0,32, respektive 0,18 till 0,26 respektive 0,17. Då standardavvikelserna 

och konfidensintervallen studeras kan dock ses att de 95 procentiga konfidensintervallen 

överlappar betydligt för modellerna med och utan Lappland, Åland och norska priser. Detta 

tyder på att inkomstelasticiteten ligger kring dessa värden. Alltså stiger 

alkoholkonsumtionen, då Lappland och Åland inte beaktas, med ca 0,26 procent då 

inkomsten stiger med 1 procent. Detta tyder på att alkohol är en normal nyttighet och 

konsumeras mer då inkomster ökar. Resultaten är starkt signifikanta fastän något lägre, 

0,17, då en heteroskedastisk modell används, vilket tyder på att variation mellan regionerna 
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existerar. Estimaten tyder på att en delorsak till minskad konsumtion kring finanskrisen 

berodde på minskade inkomster. Resultaten är betydligt mindre än 

långtidsinkomstelasticiteter i tidigare finska undersökningar, men Ollikainens (2016) 

korttidsestimat blev osignifikanta och kan därför inte jämföras. Resultaten är något mindre 

än Nelsons (2013) meta-analys av 182 undersökningar där resultateten i medel varierar från 

ca 0,5-0,7. Detta kan dock delvis förklaras med att jag analyserat endast inkomsteffektens 

påverkan på finsk försäljning, och skillnaden mellan priselasticiteten för finsk försäljning 

och totalkonsumtion kan vara stor. Om en modell med produktionsvolymindex som variabel 

istället för BNP/capita körs, erhålls något högre estimat, men september säsongdummy 

tappar effekten och heteroskedasticiteten ökar. Resultaten för en 

heteroskedastisitetskorrigerad modell ger liknande resultat som med BNP/capita, vilket 

förklaras med att produktionsnivåindexet är på landsnivå och därmed inte korrekt 

reflekterar regionella skillnader. Regressionsresultaten kan återfinnas i bilaga 7 och 8.  

Dummyvariablerna för säsongvariation är alla signifikanta och säsongvariationen är stor. 

Januari har använts som basmånad, och i alla andra månader konsumeras mer alkohol än i 

januari. Den höga säsongvariationen gör att dessa dummies måste inkluderas, med det gör 

även att fler observationer skulle behövas för att få signifikanta resultat på regional nivå.  

 

 

5.2 Resultatens signifikans för alkoholpolitik 

Gränshandel står enligt officiella estimat för ca 17 procent av finsk alkoholkonsumtion och 

det estimeras att Finland går miste om ca 300 miljoner euro i skatteintäkter p.g.a. 

gränshandeln (Pantsu, 2013). Ifall dock gränshandeln är så mycket som 26 procent (50 

procent högre) så som Holm (2017) estimerat, så kan man anta att även skatteintäkterna 

Finland går miste om är lika mycket högre alltså ca 450 miljoner euro. Detta vore då mer än 

THL:s estimat för hälso- och socialvårdskostnaderna orsakade av alkohol år 2013, som var 

ca 300–400 miljoner euro (THL, 2015). Konsumtionen påverkas signifikant av 

grannländers priser och detta gör att grannländers priser borde beaktas i planeringen av 

alkoholpolitik. Flera faktorer tycks peka på att det skulle kunna vara omöjligt att identifiera 

en alkoholpolitik och prisnivå som är optimal över landsgränserna. Fungerar då inte detta 
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vore en annan lösning att låta alkoholpriser fluktuera inom landet så att konkurrens kan 

leda till annan prissättning i närheten av gränsen, och på så vis minska gränshandel av 

alkohol. Då gränshandel minskar erhålls skatteintäkter motsvarande en större del av den 

konsumerade alkoholen och då kan kostnader orsakade av konsumtionen täckas bättre. 

Estimaten visar även att finsk alkoholbeskattning är ineffektiv, speciellt med tanke på 

skatteintäkter. En höjning i beskattningen minskar skatteintäkterna.  Effekten verkar vara 

likadan i Estland, där effekten av höjningen av alkoholskatten lett till lägre totala 

skatteinkomster från alkohol och ökad gränshandel mellan Estland och Lettland.  (Vahtla, 

2017b) Såväl finländare som estländare har förflyttat sin handel från Estland till Lettland, 

och efter att ha identifierat denna effekt har Estland bestämt att bara verkställa hälften av 

de planerade skattehöjningarna för år 2018. Höjningen motiveras med Finlands och 

Lettlands planerade skattehöjningar (Vahtla, 2017a; Vahtla, 2017c).  Detta kunde dock 

förväntas då Superalko, som är en stor kedja som bl.a. finländare ofta köper alkohol från i 

Estland, öppnade nya butiker i Lettland där alkoholbeskattningen är mycket lägre. Även allt 

fler finländare handlar nu alkohol där. En fortsatt trend i detta kan förväntas. (Vesa, 2016; 

Ekholm, 2016)  

Noggrannare resultat skulle kunna erhållas ifall fler observationer kunde göras, och då 

kunde effekten av olika priser i olika områden estimeras. Eftersom Sverige och Norge inte 

använder euro påverkas prisskillnaderna även av växelkurserna, vilket människor möjligen 

inte fullt beaktar i sitt beslutfattande. Detta kan påverka att körningarna, speciellt för Norge 

vars växelkurs i förhållande till euro varierat stort, endast ger svaga estimat då en 

heteroskedastisk modell används. En analys med fler observationer skulle möjligen kunna 

erhållas genom att använda data på alkoholförsäljning per kommun, vilket Valvira enligt 

min uppfattning uppehåller statistik över men endast publicerar på årlig nivå. Mer än en 

decimals noggrannhet i rådata på kommunal nivå och bättre variation vore också önskvärt 

för analys. Om detta data kunde erhållas kunde en analys som beaktar distansen till gränsen 

visa skillnader inom landet, och då vore det motiverat att använda en SURE-modell. 

Analysen som gjorts med data på landskapsnivå ger dock en bra bild av effekten på nationell 

nivå. 

Modellen ger trovärdiga resultat för estimaten på hur grannländers priser påverkar finsk 

alkoholförsäljning, vilket har implikationer för alkoholpolitik. De föreslagna 

alkoholpolitiska förändringarna, som att göra starköl mer tillgängligt och att sänka finska 
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priser för starköl, även i förhållande till grannländers priser, påverkar även import av 

alkohol. Gränshandeln är orsaken till att finsk alkoholförsäljning är känsligt för 

prisskillnader mellan länder. En sänkning i finska priser i förhållande till grannländer skulle 

alltså öka finsk försäljning genom att förflytta inköp från grannländer till Finland. Effekten 

på totalkonsumtion är dock beroende även av hur de finska prisernas sänkning ökar 

inhemsk konsumtion, och eftersom endast totalförsäljning analyserats här kan skillnader 

mellan dryckesgrupper påverka resultaten signifikant. Om exempelvis den planerade 

alkohollagen skulle sänka priset för stark öl, men inte för vin eller stark alkohol, så skulle 

effekten av det vara svår att analysera endast på basen av dessa resultat. En signifikant 

förändring är dock trolig. Holm (2017) estimerade att om priserna på stark öl och long drinks 

skulle sjunka med ca 40 procent p.g.a. lagförändringen, så skulle gränshandeln av dessa 

produkter från Estland minska med hälften och den totala gränshandeln skulle minska med 

ca 25 procent. Estimaten som erhållits här, i förhållande till Estlands priser, ger en liknande 

bild. Dock visar inte analysen här på den sannolikt olika effekten mellan olika 

dryckesgrupper, utan endast på totaleffekten.  
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6 SAMMANFATTNING 
 

Denna magistersavhandling har behandlat effekten av gränshandel genom att analysera hur 

försäljning av alkohol i Finland påverkas av grannländers priser. Gränshandel estimeras stå 

för ca 17 – 26 procent av finsk alkoholkonsumtion (Varis & Virtanen, 2016; Holm, 2017) och 

är alltså ungefär dubbelt så stor som andelen serverad alkohol är. Eftersom alkohol orsakar 

kostnader för samhället, i form av externaliteter som hälsovårdskostnader, är gränshandel 

problematisk. Importerad alkohol skapar inga skatteintäkter, men orsakar samma 

kostnader som alkohol köpt inom landet och serverad alkohol. Alkohol såld eller serverad 

inom landet skapar dessutom mervärde genom ökad sysselsättning och således även 

skatteintäkter utöver alkoholskatten. Detta är den största orsaken till att gränshandeln, och 

prisskillnaderna som ligger till grund för den, borde beaktas i allt högre utsträckning då 

beskattningsbeslut fattas. Detta är något som även Estland efter den senaste höjningen av 

alkoholskatt märkt. I denna analys har effekten som grannländers priser har på finsk 

alkoholförsäljning undersökts genom att analysera pris- och inkomstelasticiteten för 

alkohol. Signifikanta resultat erhålls för alla priser. Den största effekten, ca -2,35, fås för 

finska priser och inkomstelasticitetens effekt estimeras vara 0,26. Priselasticiteten för 

estniska priser är ca 0,79. Detta tyder på att då estniska priser sjunker, minskar 

alkoholförsäljningen i Finland. Detta förklaras med gränshandel; prisskillnaden blir då 

större och det blir lönsammare att importera alkohol. På liknande sätt; om finska priser 

sjunker ökar finsk försäljning. Eftersom prisskillnaden mellan länderna då minskar, är en 

delorsak till ökad försäljning i Finland minskad gränshandel. Liknande resultat erhålls även 

för svenska priser. Detta tyder på att prisskillnader har en stor effekt på alkoholförsäljning 

och gränshandel. Dessutom visar analysen också att finsk alkoholbeskattning nått en alltför 

hög nivå för att vara optimal gällande skatteintäkter. En höjning av beskattningen (och 

således priserna) skulle leda till mindre skatteinkomster eftersom försäljningen skulle 

minska mer i förhållande till inkomsterna. Detta är något som borde beaktas då 

alkoholpolitik planeras och beslut fattas.  
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BILAGA 2 DYNAMISK PANELDATAREGRESSION  
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BILAGA 3 REGRESSION KORRIGERAD FÖR HETEROSKEDASTICITET  
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BILAGA 6 OLS-REGRESSION FÖR LAPPLAND 
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BILAGA 7 DYNAMISK PANELDATAMODELL MED 
PRODUKTIONSVOLYMINDEX ISTÄLLET FÖR BNP/CAPITA 

 



53 
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BILAGA 9 SÄSONGVARIATION I FÖRSÄLJNING ENLIGT REGION  
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