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1 Bakgrunn 

Folkehelseinstituttet fikk i tildelingsbrev av 26. januar 2021 følgende oppdrag av Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD): «Vurdere særavgiftenes betydning for forbruk og 

konsekvensene for folkehelsen, inkludert hvordan endringene i særavgiftene i statsbudsjettet for 

2021 direkte og indirekte vil kunne påvirke dette. Det er ønskelig med en vurdering av hvordan 

konsekvenser av endret forbruk av avgiftsbelagte produkter kan studeres over tid.» med frist 

16. februar 2021.  

 

2 Avgrensing og innretning 

Oppdraget avgrenses til å omhandle særavgifter og avgiftsendringen på sukkervarer, alkohol 

og snus som inntrådte 1. januar 2021 og endringens betydning for forbruk av sukkervarer, snus 

og alkohol samt konsekvenser for folkehelsen.  

Oppdraget er delt inn i fire deloppdrag:   

i. vurdering av særavgiftenes betydning for forbruk av sukkervarer og konsekvenser 

for folkehelsen, ved Torleif Halkjelsvik og Elling Tufte Bere. 

ii. vurdering av særavgiftenes betydning for forbruk av alkohol og konsekvenser for 

folkehelsen ved Maja Grøtting og Ingeborg Rossow.  

iii. vurdering av særavgiftenes betydning for forbruk av snus og konsekvenser for 

folkehelsen, ved Tord Finne Vedøy, Karl Erik Lund og Ingeborg Lund. 

iv. vurdering av hvordan konsekvenser av endret forbruk av avgiftsbelagte produkter 

kan studeres over tid.   

 

Delene i. til iii. av oppdraget sammenfattes i dette notatet, mens del iv. av oppdraget leveres 

som et separat notat den 9. mars 2021.  

Pga. den korte fristen på dette oppdraget, har det ikke vært anledning til å involvere fagmiljø i 

andre områder av FHI eller eksterne fagmiljø. Notatet er kvalitetssikret internt i FHI. 

3 Metode 

Oppdraget er løst ved å bruke eksisterende litteratur om emnet. Vi har benyttet 

ekspertvurderinger (dvs. kjent litteratur), systematiske søk og usystematiske målrettede søk på 

kjente tema, samt snøball-metoden (litteratur gjennom siteringer og referanselister). Vi har tatt 

utgangspunkt i (den økonometriske) litteraturen om evaluering av reformendringer, og 

tidligere sammenliknbare studier. Det er ikke foretatt innhenting og analyse av nye data.   
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4 Resultater 

4.1 Særavgiftene på alkoholfrie drikkevarer og sjokolade og sukkervarer  

Særavgiften på alkoholfrie drikkevarer og særavgiften på sjokolade og sukkervarer vil her 

omtales som ‘sukkeravgiftene’, og inkluderer ikke omtale av særavgiften på rene 

sukkerprodukter (f.eks. farin og melis). 

Teksten under er i hovedsak basert på resultater fra nyere oversiktsartikler og meta-analyser. 

For spørsmålet om endringer i avgifter kan påvirke konsum tok vi utgangspunkt i en relativt 

ny og omfattende meta-analyse av sukkeravgifter på drikkevarer (Teng et al., 2019), og to 

meta-analyser/oversiktsartikler om avgifter på usunne varer (Afshin et al., 2017; Wright, 

Smith, & Hellowell, 2017). I tillegg gjorde vi et systematisk søk etter andre artikler publisert 

2019-2021 i PubMed-databasen. For spørsmålet om effektene på folkehelsen har vi gjort 

helhetlige faglige vurderinger og usystematiske søk (gjennom Google Scholar og «snøball-

metoden», dvs. referanselister og siteringer) etter høyt siterte oversiktsartikler og annen 

relevant litteratur på spesifikke, kjente undertemaer (f.eks. hjerte-karsykdommer, overvekt, 

diabetes, karies, dyremodeller). Denne tilnærmingen ble brukt pga. det store omfanget av 

litteratur (dyrestudier, assosiasjonsstudier, ulike helseutfall, intervensjoner, osv.). 

4.1.1 Effekten av sukkeravgift på salg og konsum av sukkervarer 

I en oversiktsartikkel om avgift på sukkerholdig drikke (Teng et al., 2019), ble resultatene fra 

15 ulike studier omregnet til å vise antatt endring i salg og konsum ved 10% avgift på 

sukkerholdig drikke. Resultatet av denne analysen viste at en avgift som fører til en 

prisøkning på 10% gjennomsnittlig resulterer i en reduksjon i salg av sukkerholdig drikke på 

10%. Statistisk sett var effekten svært varierende mellom studier (stor grad av heterogenitet), 

men ser man på de prosentvise endringene viste 70% av estimatene en nedgang på mellom 13 

til 3 prosent i salg/konsum (for avgifter tilsvarende 10% prisøkning). 

En oversiktsartikkel som vurderte avgifter på sukkerholdige drikkevarer med et litt bredere 

fokus (Cawley, Thow, Wen, & Frisvold, 2019) viser til at prisendring til forbrukeren sjelden 

er like stor som endringen i avgifter, men typisk ligger mellom 50 og 100% av 

avgiftsendringen. Prisendringen kan variere som en funksjon av avstand til grense, på den 

måten at prisendringene er noe større for de som har lang reisevei til områder med lavere 

avgifter (lignende resultater ble også funnet i Danmark; Bergman & Hansen, 2019). Det vises 

også til studier hvor deler av nedgangen i salg veies opp ved høyere salg utenfor grensene. 

Dette skyldes ikke nødvendigvis at flere handler utenfor grensene, men at de som handler 

utenfor grensene kjøper mer av de avgiftsbelagte varene og handler mindre av disse varene 

lokalt.  

En systematisk gjennomgang av litteraturen på avgifter for sukkerholdig mat (Pfinder et al., 

2020) identifiserte kun én studie med tilstrekkelig god metode (basert på Cochrane-

kriteriene). Denne studien var fra Ungarn og viste at innføringen av en avgift (tilsvarende 

omtrent 2% økning i pris) på sukkertøy med sukkerinnhold over en viss terskelverdi var 

assosiert med en nedgang i konsum på 2-3% sammenlignet med lignende produkter uten 
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avgift (Bíró, 2015). Resultatet ble vurdert som svært usikkert. En meta-analyse av endringer i 

pris på usunn mat viste at en prisnedgang på rundt 10% var assosiert med en gjennomsnittlig 

nedgang i konsum på 6 % på tvers av kategorier, og 9% for kategorien som ligger nærmest 

sjokolade og sukkervarer (men denne var basert på resultater fra en enkelt studie). 

En evaluering av økningene i avgiftene på alkoholfrie drikkevarer og sjokolade og 

sukkervarer som ble innført i Norge i 2018 viste at prisene betalt per volum økte 6 prosent for 

godteri og 8 prosent for brus (Øvrebø, Halkjelsvik, Bere, Meisfjord, & Hart, 2019). Gitt at 

disse estimatene reflekterer faktisk prisendring til forbrukere, kunne man, basert på 

resultatene i Teng et al. (2019), forvente en tilsvarende reduksjon i konsum. Det ble ikke 

funnet robuste bevis for endringer i salg, men estimatet på den totale endringen i salg av et 

bredt utvalg kategorier av godteri før og etter (kontrollert for sesongvariasjoner, trender og 

salg av andre produkter) tilsvarte en nedgang i konsum på rundt 5 prosent. Dette svarer godt 

til resultatene fra Teng et al. (2019), men usikkerheten i analysen var for stor til å konkludere 

at avgiftsendringen hadde en effekt på salget. Videre viste analyser av brus ingen nedgang i 

salg, og modeller som så på kortsiktige endringer viste heller ingen reduksjon (sistnevnte var 

vanskelige å tolke pga. stor variasjon i salg mellom ukene). Det er uklart i hvilken grad en 

eventuell effekt på godteri skyldtes signaleffekten av avgiften, tilpasninger gjort av 

produsenter (f.eks. mindre pakker), handelslekkasje, eller faktisk endring i konsum.  

Dersom vi antar at endringen i salg av sukkervarer reflekterer endring i konsum, og at 

prisreduksjonen til forbrukeren ved fjerningen av avgiften vil tilsvare prisendringen ved 

økningen av avgiftene fra 2017 til 2018, så er det ikke urimelig å anta at konsumet av 

sjokolade og sukkerprodukter vil øke med 5 prosent. Endringene fra 2017 til 2018 (fra 20,19 

til 36.92 kr/kg) var assosiert med en prisøkning på sjokolade og sukkervarer for forbrukerne 

på 6%, og endringene ved fjerning av avgiften er i omtrent samme størrelsesorden (fra 21,22 

kr/kg til 0 kr/kg). Selv om den norske evalueringen av økningen i avgifter var statistisk 

usikker viste estimatet en nedgang over tid på 5-7% (med stor feilmargin, ±7 prosentpoeng) i 

analysen av sjokolade og sukkerprodukter. I fravær av sikre konklusjoner kan dette estimatet 

sees på som «beste gjetning», og det samsvarer også godt med litteraturen som antyder et en-

til-en forhold mellom prisendringer på usunne matvarer og salg/konsum. 

Dersom man tar utgangspunkt i evalueringen av brussalget etter økningen i avgifter i 2018 

(Øvrebø et al., 2019) virker det mer usikkert hvordan de nye endringene kan slå ut. I 

evalueringen av avgiftsøkningen var det ingen endring (liten økning) i salg av brus over tid. 

Basert på litteraturen skulle man forvente en nedgang i konsum av brus tilsvarende 

prisendring, men det ser altså ut som at det er noe større usikkerhet knyttet til en slik antakelse 

i en norsk kontekst. Diskrepansen mellom forventede og faktiske endringer kan ha mange 

årsaker urelatert avgiftene, og i prinsippet kan man ikke utelukke en underliggende maskert 

effekt av avgiftsendringen i 2018. Ved å differensiere mellom sukkerholdig og sukkerfri brus 

gis forbrukerne en svært tilgjengelig substituttvare, noe som gjør det mer trolig at 

prisendringen kan ha en effekt på konsumet. Men dette vil være avhengig av om forskjellen i 

avgifter er stor nok til at den merkes av forbrukeren (se Wright, et al. 2017). 

Det ble i 2019 omsatt 44 liter sukkerholdig brus (inkludert brus med fruktjuice og 

energidrikker) per person i Norge. Omsetningen av sjokolade og sukkervarer var i 2018 12 kg 
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per person (Helsedirektoratet, 2020). Dersom vi antar at en omtrentlig pris på brus og 

sjokolade/godteri er henholdsvis 22 kroner liter og 290 kroner kilo (Øvrebø et al, 2019, basert 

på et utvalg av produktkategorier), så vil den prosentvise endringen i avgifter være omtrent 7-

8% for både drikke og sukkerprodukter. Vi kan videre, basert på litteraturen over, anta at dette 

reduserer pris til kunde med 4-7%. Et forsiktig anslag på endring i konsum på 2-4 % for både 

brus og sjokolade/sukkervarer vil tilsvare 0.9 til 1.8 liter brus og 0.2 til 0.5 kg 

sjokolade/godteri per person for endringene i avgiftene som ble innført 1. januar 2021. 

Anslaget over er basert på gjennomsnittet, men det er store variasjoner i inntak av tilsatt 

sukker mellom ulike demografiske grupper. I Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold er 

det et mål om å redusere inntaket av sukker i grupper med høyt forbruk, for eksempel å 

redusere andelen 15-åringer som spiser godteri minst 5 ganger i uken og/eller drikker 

brus/leskedrikker med sukker minst 5 ganger i uken med 50 % innen 2023 (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2017). I slike demografiske grupper som har høyt forbruk og lav 

kjøpekraft er det trolig at avgiften vil ha større betydning.  

4.1.2 Konsekvenser av sukkeravgifter for folkehelsen 

Forskning på inntak av sukkerholdige varer, spesielt sukkerholdig drikke, har vist at det er 

assosiasjoner mellom mengden inntak av slike varer og helseproblemer som hjerte- 

karsykdommer (Huang, Huang, Tian, Yang, & Gu, 2014; Narain, Kwok, & Mamas, 2016), 

metabolsk syndrom og diabetes type 2 (Malik et al., 2010; Schwingshackl, Hoffmann, 

Lampousi, et al., 2017), og overvekt (Malik, Schulze, & Hu, 2006). Overvekt har en rekke 

konsekvenser for helse og livskvalitet (Bray, 2004; Guh et al., 2009), og har store kostnader 

for individ og samfunn (Dee et al., 2014).  

Forekomsten av overvekt i Norge er høy og økende, og tall fra helseundersøkelser i Tromsø 

og Nord-Trøndelag indikerer at mer enn halvparten av voksne menn og kvinner i Norge i dag 

har overvekt eller fedme (Folkehelseinstituttet, 2017). De nyeste tallene fra 

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (2017-19) viser også at vekten øker blant ungdom (13-

19 år) og at 24 % har overvekt eller fedme (Rangul & Kvaløy, 2020).   

Noen litteraturgjennomganger anser bevisene som sterke for at sukkerholdig drikke fører til 

høyere vekt og overvekt, mens andre, spesielt de som er sponset av industrien, konkluderer 

mer forsiktig og viser til at man trenger mer forskning (Gibson, 2008; Massougbodji, Le 

Bodo, Fratu, & De Wals, 2014). Det finnes kontrollerte intervensjonsstudier på mennesker 

som antyder en kausal sammenheng mellom sukkerholdig drikke og overvekt (Vartanian, 

Schwartz, & Brownell, 2007; Ebbeling et al., 2012), men siden det er vanskelig, dyrt og etisk 

problematisk å gjennomføre langvarige kontrollerte forsøk på mennesker, har mye av 

forskningen på overvekt foregått på dyr. Denne forskningen viser en kausalsammenheng 

mellom overvekt og tilgang på smakfull mat med høyt sukker- og fettinnhold, inkludert 

sukkerholdig drikke (Kleinert et al., 2018; la Fleur, Luijendijk, van der Zwaal, Brans, & 

Adan, 2014; Leigh, Kendig, & Morris, 2019), og antyder dessuten at sukker kan ha negative 

effekter for helsen også uten en økning i vekt (Oliveira et al., 2020). 
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Ser man mer helhetlig på assosiasjonsstudier, intervensjonsstudier og dyreforsøk, er det svært 

plausibelt at sukkerholdig drikke, og mat med høyt nivå av både sukker og fett, fører til en 

rekke helseproblemer i befolkningen. Det er også en assosiasjon mellom inntak av sukker og 

tannhelse (Burt & Pai, 2001). Tannhelse utgjør en del av den fysiske helsen til befolkningen 

og påvirker innbyggernes økonomi, livskvalitet, og daglige funksjon (Baiju, Peter, Varghese, 

& Sivaram, 2017). 

Det er vanskelig å skulle kvantifisere hvordan en endring i konsum vil påvirke helsen til 

befolkningen. Det er et stort spekter av potensielle helseproblemer knyttet til høyt sukker- og 

energiinntak og det er usikkerhet knyttet til sammenhengen mellom konsum og flere av de 

spesifikke helseproblemene. Det er også potensielle forskjeller mellom ulike sukkerholdige 

produkter (det er f.eks. ikke opplagt konsum av sjokolade har en netto negativ effekt på 

folkehelsen, jmf. resultatene i Morze et al., 2020 Yuan, 2017). En meta-analyse av konsum og 

totaldødelighet viste ingen tydelig sammenheng mellom høyt og lavt forbruk av sukkerholdig 

drikke (Schwingshackl, Schwedhelm, Hoffmann, et al., 2017), men en nyere meta-analyse 

(Qin et al., 2020) og nye assosiasjonsstudier viser tydelige dose-respons-sammenhenger for 

inntak av sukkerholdig drikke og totaldødelighet (Anderson, et al. 2020; Malik et al., 2019). 

Det er uklart i hvilken grad nedgang i forbruk kompenseres av annet konsum i en norsk 

kontekst. Det finnes studier som har påvist assosiasjoner mellom mengde sukkerholdig drikke 

og totaldødelighet når kaloriinntak og totalt inntak av sukker er kontrollert for (Anderson et 

al., 2020), noe som antyder en potensiell helsegevinst av å redusere inntak av sukkerholdig 

brus, selv ved forflytting av konsum til andre produkter. 

Alt i alt er det vanskelig å skulle kvantifisere effekten fra reduserte avgifter til effekter på 

folkehelsen, men basert på litteraturen er det likevel svært sannsynlig at retningen er negativ. 

Vi kan anta at endringer i konsum ligger nært opp mot prosentvis endring i pris til kunde. En 

økning i konsum av tilsatt sukker gjennom brus og sukkerholdige produkter vil trolig slå ut 

skjevt og treffe grupper med høyt konsum og høy prissensitivitet i størst grad. Kostfaktorer og 

høy kroppsmasseindeks står listet som nummer tre og fire på listen over risikofaktorer som 

kan forklare den totale sykdomsbyrden i Norge (Folkehelseinstituttet, 2018). En reduksjon i 

avgifter på usunne matvarer kan forverre utviklingen i overvekt og fedme i den norske 

befolkningen.  
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4.2 Alkohol og folkehelse 

Alkohol er identifisert som 1 av de 10 viktigste risikofaktorene for sykdomsbyrde og dødsfall 

i samtlige Global Burden of Disease-studier (GBD) (Shield et al., 2020).1 En rekke 

sykdommer, som kreft, leversykdom og hjerte- og karsykdommer, er assosiert med 

alkoholbruk. Alkoholbruk kan òg være en medvirkende faktor ved ulykker, vold og 

selvmordsadferd. I tillegg er barn og unge spesielt utsatt for skader og problemer, som vold, 

selvskading og å bli utnytta seksuelt, som en følge av høyt alkoholinntak 

(Folkehelserapporten, 2019). 

4.2.1 Alkoholavgift er et viktig virkemiddel 

Ved å øke prisen på en vare, forventer vi at etterspørselen og konsumet av den varen går ned, 

og vice versa: går prisen ned, forventer vi at etterspørselen og konsumet vil gå opp. Disse 

forventningene er under forutsetning av at andre forhold som har betydning for etterspørselen, 

er uendret. En slik sammenheng mellom pris og etterspørsel er tuftet på standard økonomisk 

teori og antas å være gyldig for de aller fleste varer og tjenester. Sammenhengen er også godt 

dokumentert på alkoholfeltet; en omfattende internasjonal forskningslitteratur viser at økte 

alkoholpriser er forbundet med redusert konsum i befolkningen, og prisnedgang forbundet 

med økt konsum (Wagenaar et al., 2009; Babor et. al, 2010; Xu & Chaloupka, 2011 ).2 Også 

studier fra Norge har vist en slik sammenheng (Horverak, 1977; Strand, 1993; Alver, 2004).  

Ettersom det er en nær sammenheng mellom alkoholkonsumet i en befolkning og omfanget av 

sykdommer og skader som kan tilskrives alkoholbruk, finner vi også at prisendringer på 

alkohol har betydning for folkehelsen (Babor et. al, 2010; Wagenaar et al., 2009). Under ellers 

like betingelser fører økte priser til reduksjon i helsemessige og sosiale problemer som 

alkoholrelaterte sykdommer, vold, selvmord, trafikkulykker, kriminalitet og 

ordensforstyrrelser. Tilsvarende medfører en prisnedgang en økning i problemomfanget 

(Wagenaar et al., 2010; Kolves et al., 2020). Regulering av alkoholpriser regnes som ett av de 

mest effektive tiltakene for å begrense alkoholkonsumet og dermed også forebygge 

alkoholrelaterte helsemessige og sosiale skader i befolkningen (Babor et. al, 2010; World 

Health Organization, 2018). Prisvirkemiddelet har større betydning i grupper med lavere 

kjøpekraft, og det betyr at en prisendring har større effekt blant ungdom og unge voksne (Xu 

& Chaloupka, 2011; Korczak et al., 2011; Giesbrecht et al., 2016), blant dem som drikker 

svært mye (Wagenaar et al., 2010; Xu & Chaloupka, 2011; Sharma et al., 2017), og i 

lavinntekstgrupper (Sharma et al., 2017).  

I norsk alkoholpolitikk er opprettholdelse av høye alkoholpriser begrunnet med at dette er et 

viktig virkemiddel for å begrense alkoholkonsumet i befolkningen (helse- og 

                                                           
1 GBD gjennomføres med jevne mellomrom av Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ved 
University of Washington, USA. Comparative risk assessment (CRA) for alkoholkonsum inngår i denne analysen. 
CRA for alkohol oppdateres av Verdens Helseorganisasjon (WHO) og/eller IHME. 
2De nyeste meta-analysene av sammenhenger mellom pris og etterspørsel av alkohol som er relevant i en 
norsk kontekst og som ikke er finansiert av alkoholindustrien, er fra 2009 og 2010 (Wagenaar et al., 2009; Elder 
et al., 2010; Fogarty, 2010). 

http://www.healthdata.org/gbd
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omsorgsdepartement, 2012). Alkoholpriser kan reguleres på flere måter, og i Norge er det 

viktigste prisvirkemiddelet de høye særavgiftene på alkohol.3  

4.2.2 Endring i sluttprisen til forbrukeren  

Fra 1. januar 2021 ble avgiftene på alkohol redusert med 10 %. Ettersom utgangspunktet for 

avgiftskuttet er satsen for 2021, som er indeksregulert med 3,5 %, blir endringen 

sammenlignet med avgiften i 2020, (100-(103,5*0,9)) = 6,85 %. Det betyr at for en halv liter 

med øl bidrar endringen i avgiften til å redusere prisen sluttbrukeren betaler med 78 øre. Dette 

utgjør en endring i utsalgsprisen i størrelsesorden 2,6 %. Til sammenligning varierer prisene 

på samme type øl mellom butikker vanligvis mer enn dette.  

 

Når det gjelder vin, viser et eksempel fra Vinmonopolet at endringen i alkoholavgiften fører 

til at prisen på en av de mest kjøpte vinene (Falling Feather Ruby Cabernet BIB) reduseres fra 

429,90 til 414,90. Dvs. en nedgang i utsalgspris på 3,5 %.  

Det er imidlertid viktig å være klar over at grossister eller forhandlere kan øke utsalgsprisen 

og dermed utligne hele, eller deler av, avgiftsreduksjonen (Nelson & Moran, 2019). Dette 

gjelder også for varer på Vinmonopolet. Alkoholavgiften påløper ved import eller ved uttak 

fra tollager/produksjonsanlegg, og ikke hos Vinmonopolet, og Vinmonopolet kjøper derfor 

produktene med avgifter, inkludert alkoholavgiften. Vinmonopolet må med andre ord 

forholde seg til den prisen grossisten/importøren tilbyr og grossisten/importøren kan velge å 

utligne hele eller deler av avgiftsreduksjonen.  

4.2.3 Endring i etterspørsel som følge av avgiftsreduksjon 

Litteraturen viser systematisk at prisendringer påvirker etterspørselen av alkohol, slik at en 

prisøkning medfører en reduksjon i etterspørsel og konsum, mens en prisnedgang medfører en 

økning. Sammenhengene er oftest sterkere for vin og brennevin enn for øl. En prisøkning på 1 

% for øl medfører en nedgang i etterspørselen på om lag 0,5%, mens en prisøkning på 1 % for 

vin eller brennevin gir en nedgang i etterspørselen på om lag 0,7% (Alver, 2004).4  

4.2.4 Direkte og indirekte konsekvenser for folkehelsen av særavgiftene i statsbudsjettet 

2021 

 

Gitt at endringene i endelige utsalgspriser som følge av avgiftsreduksjonen er svært små, er 

det lite sannsynlig at dette på kort sikt vil påvirke forbrukernes kjøpsadferd i særlig grad, og 

                                                           
3 Denne delen av teksten er i stor grad basert på FHI-rapporten Alkohol i Norge.  
4 Et sentralt begrep i denne sammenheng er priselastisitet. Priselastisitet er et mål på hvordan etterspørselen 
etter en vare endrer seg når prisen på varen endrer seg – altså hvor prisfølsomme forbrukerne er for en gitt 
vare. Dersom det er lav elastisitet, endrer etterspørselen (forbruket) seg lite når prisen endres. En elastisitet på 
mellom 0 og 1 er karakterisert som lav elastisitet (uelastisk). I den internasjonale litteraturen opereres det med 
en priselastisitet på 0,46 for øl og 0,69 for vin (Anderson, 2009). Det vil si at etterspørselen etter alkohol endrer 
seg relativt mindre enn prisen på varen. 
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dermed heller ikke folkehelsen. Til tross for at skatter på alkohol anses som et av de viktigste 

og mest effektive virkemidlene for å redusere alkoholkonsumet, vil avgiftsreduksjonen som 

ble implementert i Norge i 2021 utgjøre en så liten andel av endelig utsalgspris, hvis noen, for 

forbrukeren, at det er lite sannsynlig at den vil lede til økt forbruk. Dersom man også tar 

hensyn til at forbrukere vanligvis endrer forbruket relativt sett mindre enn prisnedgangen, 

reduseres sannsynligheten for endring i konsumet ytterligere. Endelig vil det også være slik at 

grossister og utsalgsteder har et særlig sterkt insentiv til å øke prisen tilsvarende avgiftskuttet 

på alkoholvarer. Dette vil også bidra til å redusere sannsynligheten for at avgiftskutt i denne 

størrelsesordenen gir noen målbare konsekvenser for folkehelsen.  

Dersom tilsvarende kutt imidlertid skulle finne sted hvert år over tid, vil summen av 

avgiftsreduksjoner kunne føre til såpass mye lavere utsalgspriser på alkohol at det gir en 

betydelig økning i alkoholkonsumet som igjen vil ha konsekvenser for folkehelsen.  
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4.3 Betydningen av endringen av særavgiften på snus for forbruk og folkehelse 

4.3.1 Tobakksavgiftens politiske forankring og legitimitet 

Verdens helseorganisasjon (WHO) hevder at beskatning av tobakk er den mest 

kostnadseffektive måte å redusere forbruket på (World Health Organization 2021b). Tobakk 

er ikke et nødvendighetsgode, selv om forbruket av tobakk er omfattende i de fleste land, 

skattebyrden fordeles på mange aktører og administrasjonskostnadene for innkreving er lave. 

I tråd med dette hevder det amerikanske kreftforskningsinstituttet (National Cancer Institute, 

NCI) at ved å påvirke forbruket, vil tobakksbeskatning også ha effekt på folkehelsen;   

“.. a small but growing literature demonstrates that the reductions in tobacco use that 

result from higher taxes and prices reduce the morbidity and mortality caused by 

tobacco use” (U.S. National Cancer Institute and World Health Organization 2016: 

150) 

I artikkel 6 i rammekonvensjonen for tobakkskontroll anbefaler WHO medlemslandene å 

bruke tobakksavgifter som helsepolitisk styringsinstrument (World Health Organization 

2021a).  

Formelt sett ligger det fiskale hensyn til grunn for norsk skattlegging av tobakk, men 

justeringer av særavgiftene på tobakk har oftere blitt helsemessig begrunnet etter 1986 

(Norges Offentlige Utredninger 2003: 17-18). Utover å inndra penger til staten for ikke-

øremerkede formål, er særavgiften på sigaretter særlig legitimert i fire forhold (Lund 2005; 

Norges Offentlige Utredninger 2003; Røgeberg 2012; Warner et al. 1995):  

i) for å dekke samfunnets utgifter forbundet med helseskader som følge av røyking  

ii) for å dekke skade og ubehag på uskyldige tredjepersoner  

iii) for å motvirke impulshandlinger, irreversibel atferd og framtidig kontrolltap hos 

unge som i eksperimenteringsfasen for røyking har misoppfatninger om 

avhengighet/risiko  

iv) for å bistå røykere som angrer på oppstart til å slutte å røyke 

4.3.2 Eksternaliteter og internaliteter 

De to første skal sørge for inntekter som dekker verditapet for berørte tredjeparter – såkalte 

eksternaliteter (f.eks. behandlingsutgifter). De to siste skal sørge for at konsumentenes 

beslutninger er i samsvarer med deres ‘objektive’ interesser – såkalte internaliteter. Snus har 

lavere skadegrad enn sigaretter, men noenlunde same potensial for avhengighet. 

Sammenliknet med hva som legitimerer sigarettavgiften, vil derfor berettigelsen for 

snusavgiften i større grad ligge i internalitets-komponenten.  

4.3.3 Utviklingen i tobakksavgiftene 

Figur 1 viser at avgiftene på snus i Norge lenge har ligget vesentlig under avgiftene på 

sigaretter. I perioden fra 2005 til 2009 ble avgiftssatsene på sigaretter, sigarer og røyketobakk 
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kun inflasjonsjustert, mens satsene i 2010 og 2011 økte med fem prosent utover prisstigning. 

For snus og skrå ble satsene økt mer enn prisstigning hvert år i perioden 2008 til 2011, og 

avstanden til avgiften på sigaretter ble dermed redusert. Etter 2011 har realsatsene på snus 

vært uendret fram til avgiftsreduksjonen på 25% i 2021. Særavgiften på snus var i 2020 1,09 

NOK per gram av pakkens nettovekt (26,16 NOK for en boks porsjonssnus à 24 gram og 

54,50 NOK for en boks løssnus à 50 gram). I budsjettforliket høsten 2020 vedtok Stortinget å 

redusere avgiften til 0,85 NOK per gram for budsjettåret 2021 (dvs hhv 20, 40 NOK og 42,50 

NOK per boks) (Skatteetaten 2021).  

 

 
* Gitt at utsalgsprisen på en 20-pakning øker fra 50 til 60 SEK i perioden og at en sigaretter 

veier 1 g 

Figur 1. Utvikling i avgiftsnivå for tobakksvarer i Norge (NOR, 1975-2020 i norske kroner) 

og Sverige (SVE, 1996-2019 i svenske kroner) per 100g 

 

4.3.4 Særavgiftens konsekvenser for forbruk 

Egenpriselastisitet 

Egenpriselastisitet (heretter kalt elastisitet) er et mål på etterspørselens prisfølsomhet. 

Nærmere bestemt måler elastisitet hvor mange prosent etterspørselen etter et produkt endres 

når prisen endres med 1 %. Priselastisiteter er normalt negative, slik at økt pris gir lavere 

etterspørsel. De fleste elastisitetsstudier bruker et tidsseriedesign med en aggregert størrelse 

(som oftest salg) som avhengig variabel, og justerer for priseffekten for andre forhold med 

betydning for etterspørselen (f.eks. inntektsendringer, reguleringer, kampanjer, osv.). 
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Mens det er utført svært mange studier om etterspørselselastisitet for sigaretter, finnes det 

langt færre for snus. Omfanget av undersøkelser av sigarettpriselastisitet har vært gjenstand 

for oppsummeringer bl.a. av WHOs kreftforskningsinstitutt (International Agency for 

Research on Cancer 2011) og seinere av det amerikanske kreftforskningsinstituttet (U.S. 

National Cancer Institute and World Health Organization 2016). Begge fant at sigaretter har 

negativ priselastisitet med tallverdi mellom 0 og 1 (uelastisk etterspørsel), og ligger i 

intervallet -0,2 til -0,6, med en opphopning rundt -0,4 i de fleste høyinntektsland i studier 

foretatt etter 2000. Det vil si at forbruket synker fra 2 til 6 prosent (med en opphopning rundt 

4 prosent) hvis prisen øker med 10 prosent. Også i Norge er det utført flere elastisitetsstudier 

for sigaretter, med resultatene i det samme intervallet både i observasjonsperioder før 2000 

(Bergh 1989; Vegsund 1983) og senere (Melberg 2007; Melberg 2018; Mili 2017).  

 

Overføringsverdi til snus 

Det er ikke uten videre gitt at priselastisiteter på sigaretter kan overføres til snus. 

Prissensitivitet kan være assosiert med sosiodemografiske forskjeller mellom røykere og 

snusbrukere. Snusbrukere er for eksempel yngre enn røykere. I tillegg befinner sigaretter og 

snus seg i ulike stadier i det produkthistoriske spredningsforløpet, noe som kan påvirke 

elastisiteten. For eksempel viser studier av priselastisitet på e-sigaretter, som igjen er enda 

tidligere i sitt spredningsforløp, at etterspørselen er mer følsom for prisendringer enn 

etterspørselen etter konvensjonelle sigaretter (Huang et al. 2018).  

I studier fra USA knyttes økt beskatning på amerikansk tyggetobakk til reduksjon i forbruket. 

Elastisitetene har ligget i intervallet −0,1 til −0,2 (Chaloupka, Tauras and Grossman 1997; 

Dave and Saffer 2013; Huang et al. 2018; Jawad et al. 2018; Ohsfeldt, Boyle and Capilouto 

1997; Ohsfeldt, Boyle and Capilouto 1998; Tauras et al. 2007), altså noe lavere enn det man 

vanligvis finner for sigaretter.  

Overføringsverdien til norske forhold av disse resultatene antas imidlertid å være begrenset 

fordi flere av studiene er gamle, produktgruppen er forskjellig (mest skråtobakk) og brukerne 

i USA (oftest eldre ruralt bosatte menn) har andre karakteristika enn brukerne i Norge. 

Priselastisiteten for svensk snus har imidlertid blitt estimert til -0,2 i The Pricing Policies and 

Control of Tobacco in Europe Project (Nguyen, Rosenqvist and Pekurinen 2012).  

 

Elastisitet ved fallende pris  

Avgiften på tobakk har ikke blitt redusert i løpet av de siste tiårene i Norge og det finnes ikke 

noe direkte observasjonsgrunnlag for å kunne si hva som vil komme til å skje når prisen 

synker, slik den nå har gjort for snus. Resultater fra noen eldre studier kan tyde på en noe mer 

elastisk etterspørsel ved prisfall enn ved prisstigning for sigaretter (Pekurinen 1991; 

Pekurinen and Valtonen 1987; Young 1983). Det er imidlertid uvisst om dette fortsatt er 

tilfellet, og hvorvidt det også gjelder for snus.  
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Krysspriselastisitet (prisdrevet substitusjon) 

Krysspriselastisitet angir hvor sensitiv etterspørselen etter et produkt er for prisendringer på et 

annet produkt. Negativ krysspriselastisitet mellom sigaretter og snus indikerer at en 

prisøkning på sigaretter vil gjøre det mindre attraktivt å konsumere snus (komplementære 

varer). Er krysspriselastisiteten positiv vil økt pris på sigaretter gjøre snusbruk mer attraktivt 

(substituttvarer). Dersom krysspriselastisiteten skulle være tilnærmet null, indikerer det at 

konsumet av sigaretter og snus skjer uavhengig av hverandre. 

Kunnskap om krysspriselastisitet trengs for å kunne forutsi om den økte prisdifferansen 

mellom snus og sigaretter vil føre til produktbytte. Slik kunnskap har vi ikke for Norge. 

Rapporten fra det amerikanske kreftforskningsinstituttet opplyser imidlertid at hvis prisen på 

et spesifikt tobakksprodukt øker mer enn andre tobakksprodukter, så vil bruken av førstnevnte 

produkt synke, mens bruken av de relativt billigere produktene øke (U.S. National Cancer 

Institute and World Health Organization 2016). 

Det er utført et fåtall studier av krysspriselastisitet spesifikt mellom sigaretter og snus. De 

fleste er utført i USA og for andre typer tyggetobakk enn den snustypen som brukes i Norge. 

Resultatene i disse fremstår som konsistente. Oppsummeringen av tre slike studier (Ohsfeldt 

and Boyle 1994; Ohsfeldt, Boyle and Capilouto 1997; Ohsfeldt, Boyle and Capilouto 1999) 

tyder ifølge NCI på at høyere avgifter på sigaretter førte til at noen voksne røykere erstattet 

sin tobakksbruk med røykfri tobakk, mens det var lite støtte for at høyere avgifter på røykfri 

tobakk førte til at man erstattet røykfri tobakk med sigaretter (U.S. National Cancer Institute 

and World Health Organization 2016: 145). En nyere systematisk oversikt (Jawad et al. 2018) 

har konkludert på samme måte, mens en annen studie fra USA ikke fant dette mønsteret 

(Huang et al. 2018).    

 

Potensialet for substitusjon 

Flere studier indikerer at et segment av røykere i USA og Australia uttrykker interesse for et 

produktbytte til snus (Biener et al. 2014; Gartner et al. 2010; Heavner, Rosenberg and Phillips 

2009; Timberlake 2009). Vilje til produktbytte transformeres likevel ikke nødvendigvis til 

faktisk handling. I et atferds-økonomisk design hvor respondenter i USA ble bedt om å angi 

produktpreferanser under forhold med ulike prisdifferanser, ble det funnet at en 10% økning i 

sigarettprisen ville føre til 3% økning i konsumet av snus. Forfatterne mente at konverteringen 

til snus var begrenset fordi produktet var nytt og ukjent i USA, og ikke framsto som et reelt 

alternativ for røykere (O'Connor et al. 2014).  

Substitusjonsgraden kan forventes å være høyere i Norge hvor daglig bruk av snus nå er mer 

utbredt enn daglig røyking, og hvor indikasjoner på produktsubstitusjon allerede finnes. Snus 

brukes av mange røykere som en sluttemetode (Lund and Vedøy 2020b), og andelen røykere 

og eks-røykere blant snusbrukerne er høy (Lund, Vedøy and Bauld 2016).  
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Forbrukseffekt i subpopulasjoner 

Lenge utgjorde de såkalte aggregatdata-studiene på tidsserier av salg og prisendringer eneste 

informasjonskilde til elastisitetsberegninger. Etter hvert ble populasjonen av studier supplert 

med resultater basert på surveyundersøkelser foretatt blant individer og i grupper av individer 

(som regel husholdninger). De fleste har vært utført i høyinntektsland og majoriteten i USA, 

men også noen i Norge (Wangen and Aasness 2002; Wangen and Bjørn 2001a; Wangen and 

Bjørn 2001b). Denne type design gjør det mulig å undersøke etterspørselsendringer i 

subpopulasjoner ved prisendringer av tobakk.  

Resultatene fra slike studiene er oppsummert i rapporten fra det amerikanske 

kreftforskningsinstituttet. Det er særlig to grupper som utpeker seg som spesielt prissensitive; 

yngre og personer med lav inntekt5. For tyggetobakk opplyser rapporten at elastisitet blant 

unge menn ligger i intervallet -0,4 til -0,5 (U.S. National Cancer Institute and World Health 

Organization 2016: 141). Det er noe høyere tallverdi enn det som vanligvis finnes for hele 

befolkningen.  

 

Effekt av avgiftsendringer på initiering av bruk, forbruksintensitet og bruksopphør 

Endret utsalgspris på snus kan endre etterspørselen etter snus på ulike måter. Den kan påvirke 

antall unge som begynner (bruksinitiering), den kan påvirke bruken til etablerte brukere 

(forbruksintensitet og produktsubstitusjon), og den kan påvirke slutteraten (bruksopphør).  

Flere studier har forsøkt å dekomponere elastisitet på initiering, intensitet og opphør, men så 

og si alle er utført på sigaretter. Hovedinntrykket er at en prisdrevet salgsendring på sigaretter 

har effekt på alle tre komponentene (U.S. National Cancer Institute and World Health 

Organization 2016). Eksempelvis viste en studie blant unge menn i USA at en prisdrevet 

etterspørselsendring på tyggetobakk i større grad var et resultat av nedsatt forbruksintensitet 

enn en reduksjon i antall brukere (Tauras et al. 2007). 

 

Vridning i forbrukets forsyningskilder 

I Norge har reiseimport av tobakksvarer lenge utgjort en betydelig forsyningskilde (Lund 

2004; Lund and Vedøy 2020a). En undersøkelse fra 2017 viste at 21% av snusbrukere og 16% 

av røykere rapporterte at de hadde kjøpt sin siste brukerdose ved besøk i Sverige. I tillegg 

hadde 18% av snusbrukerne og 19% av røykerne kjøpt tobakken i en tax-free butikk (Vedøy 

and Lund 2017).  

En konsekvens av avgiftsnedsettelsen er at prisforskjellen mellom snus i Norge og Sverige, og 

sannsynligvis grensehandelen, vil reduseres. Imidlertid inntraff prisreduksjonen på snus i en 

periode med reiserestriksjoner grunnet korona-viruset og følgende sterkt redusert 

                                                           
5 Tre studier av norske husholdninger for årene 1975-1994, (Wangen og Aasness 2002, Wangen og Biørn 
2001a+ b), viste at husholdninger med lav inntekt i større grad konsumerte de (på den tiden) billigere 
rullesigarettene sammenlignet med husholdninger med høyere inntekt 
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grensehandel (Statistisk sentralbyrå 2020). På kort sikt vil snusbrukere som vanligvis kjøper 

mye av sitt forbruk i Sverige eller fra tax-free-butikker, måtte betale en høyere pris for snus i 

Norge – selv etter avgiftsreduksjonen. Ifølge elastisitetsberegninger vil disse konsumentene 

da komme til å redusere sitt forbruk av snus. De som i hovedsak røyker tobakk vil oppleve at 

prisforskjellen til snus blir spesielt stor. Dette kan på den ene siden bli et ekstra motiv til å 

bytte fra sigaretter til snus, eller på den andre siden, redusere sigarettforbruket eller slutte helt 

å røyke, uten å bytte til snus. I hvilken grad disse omstendighetene fører til varige endringer i 

konsum av snus og sigaretter er vanskelig å forutsi. 

4.3.5 Særavgiftens konsekvenser for folkehelsen 

Bruk av snus samvarierer med bruk av andre tobakksprodukter. For å kunne vurdere hvilken 

effekt en reduksjon i særavgiften på snus vil ha for folkehelsen, trengs noenlunde presis – om 

enn ikke fullkommen - informasjon på tre områder:  

1) Hvordan påvirker avgiftsreduksjonen bruksmønsteret for snus, men også for røykt 

tobakk (f.eks fra studier av egenpriselastisitet og krysspriselastisitet).  

2) Hvilke av de prisdrevne bruksendringene som vil være hhv. positive og negative i 

folkehelsesammenheng, og hva er omfanget av ulike transisjoner blant konsumenter.  

3) Hva er størrelsen på helsegevinsten for personer i ‘positive’ forløp (substitusjon) og 

størrelsen på helseforringelsen for personer i ‘negative’ forløp (tilleggsbruk).  

Nettoeffekten for folkehelsen framkommer ikke bare fra avgiftsnedsettelsens eventuelle 

betydning for endring i snusbruk (gjennom endring i pris), men også fra å veie potensiell 

helsegevinst fra substitusjonsbruk opp mot potensiell helseforringelse fra tilleggsbruk. Det vil 

være ulike faglige oppfatninger om de anslag som må gjøres, og en modellering av 

folkehelseeffekt ved en avgiftsreduksjon på snus bør derfor gjøres ved bruk av såkalte best-

case/worst-case scenarioer.  

Konsekvenser av snusbruk for folkehelsen, og når disse eventuelt inntreffer, vil være et 

resultat av hvordan bruksinitiering, forbruksintensitet, produktsubstitusjon og bruksopphør 

fordeler seg over tid. For røyking har Verdensbanken illustrert hvordan helseeffektene fra 

intervensjoner mot hhv røykeslutt og røykeinitiering vil kunne slå forskjellig ut i løpet av en 

påfølgende 50-årsperiode (The World Bank 1999: 80). Intervensjoner rettet mot røykeslutt vil 

ha hurtigere virkning enn intervensjoner for å hindre røykestart. 

Likeledes, hvis en endring i etterspørselen etter snus i hovedsak oppstår som en følge av at 

flere (ved prisfall) starter opp en snusbrukskarriere, så vil folkehelseeffektene ofte først kunne 

spores mange tiår senere, når disse individene er i en livsløpsfase hvor snusrelaterte 

sykdommer inntreffer. Hvis etterspørselsendringen derimot skyldes at flere (ved prisnedgang) 

røykere skifter over til snus, vil folkehelseeffekten, i alle fall fra noen helseutfall, oppstå 

raskere. Dersom etterspørselsendringen ene og alene skulle være et resultat av endret 

forbruksintensitet, vil dette ha størst effekt for helsetilstander som står i et dose-respons-

forhold til snusbruk.  
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Forskere fra FHI og Frisch-senteret har nylig lansert et rammeverk for vekting av fordeler og 

ulemper som kan anvendes ved utformingen av en beskatningsprofil på nikotinprodukter der 

motivet er å maksimere folkehelseeffekt (Lund, Vedøy and Røgeberg 2020). Her brytes det 

komplekse spørsmålet om intervensjoners folkehelseeffekt opp i mindre biter, og 

rammeverket legger opp til å synliggjøre hvilke antagelser som blir lagt til grunn i hvert trinn 

(se tabell 1 i vedlegget).  

 

Løsningsstrategi 

Fra dette rammeverket kan man sette opp en tabell med 15 mulige bruksforløp etter en 

avgiftsreduksjon på snus, og inndelt disse i oppstartsfase, bruksfase og opphørsfase. Basert på 

gjennomgangen av elastisitetslitteraturen og informasjon fra surveyundersøkelser av 

tobakksatferd vil neste trinn være å drøfte hvor sannsynlig det er at disse bruksmønstrene vil 

oppstå og estimere antall personer i de ulike bruksforløpene. Siste trinn vil så være å anslå 

graden av helseforringelse og helsegevinst basert på de estimerte bruksforløpene.   

 

Fase for oppstart 

Forutsatt at avgiftsreduksjonen forplanter seg i en faktisk prisnedsettelse (se Whitehead et al. 

2018 for en diskusjon av ulike måter for å endre tobakksprisen), vil den sannsynligvis 

medføre noe økt oppstart av snusbruk blant unge personer som ellers ikke ville ha blitt 

nikotinbrukere (celle 1). Litteraturen tyder på at unge er spesielt prisfølsomme for sigaretter 

(se avsnitt 2.6 over), og det framstår som sannsynlig at disse resultatene kan overføres også til 

snus.  

En viss andel av disse ungdommene risikerer en varig forbrukskarriere, mens andre vil slutte 

etter kort tid (celle 1b). I forhold til personer som forblir tobakksfrie, vil personer som bruker 

snus sannsynligvis få økt risiko for kreft i spiserør og bukspyttkjertel, for høyt blodtrykk og 

økt dødelighet i etter-forløpet av hjerteinfarkt og hjerneslag, for diabetes type 2 ved forbruk 

over fire bokser per uke6, samt risiko for tidlig fødsel hos gravide. I tillegge vil det være en 

mulig økt risiko for kreft i magesekk og endetarm, økt dødelighet etter en kreftdiagnose, 

redusert karcellefunksjon og redusert diastolisk funksjon, risiko for ikke-affektiv psykose, 

risiko for vektøkning og fedme, samt risiko for dødfødsler, redusert fødselsvekt, keisersnitt, 

kortvarig pustestans og leppe/gane-defekter hos nyfødte barn (Folkehelseinstituttet 2019). 

Flere av følgesykdommene vil imidlertid oppstå etter mange års forbruk av snus og derfor 

ganske sent i livsforløpet. Et viktig unntak er komplikasjoner under svangerskap hos kvinner i 

fertil alder. I likhet med tobakksrøyking, vil mesteparten av det negative bidraget til 

folkehelsen følgelig ligge langt framme i tid. 

I den grad snusbruk er en kausal årsak til økt risiko for påfølgende røyking (se Vedøy 2016 

for diskusjon om gateway-begrepet), så antas effekten av denne på folkehelsen å være 

                                                           
6 Forskningslitteraturen antyder at det eksisterer en terskel-verdi rundt 4 bokser, og at dette ikke beskrives ved en 

dose-respons-sammenheng.  
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ubetydelig ved en avgiftsreduksjon (celle 1a). Den økte prisdifferansen til sigaretter vil 

sannsynligvis heller bremse en overgang til røyking. Den lave utbredelsen av røyking blant 

unge gjør at effekten fra en avlednings-funksjon også framstår som liten (celle 2, 2a, 2b)). 

Snus vil i liten grad komme til erstatning for sigaretter for dagens ungdom, der svært få viser 

sårbarhet for å begynne å røyke.  

 

Fase for bruk 

I perioden 2015-2020 svarte i gjennomsnitt 37% av 988 dagligrøykerne i FHIs/SSBs 

røykevaneundersøkelse at de helt sikkert eller antageligvis også kommer til å røyke daglig om 

fem år. For denne gruppen av røykere uten slutteplaner vil det å erstatte sigaretter med snus 

(celle 3) føre til redusert risiko for mange av de mest utbredte røykesykdommene. Hvor hurtig 

risikoreduksjonen oppstår vil for noen sykdommer avhenge av lengden på den forutgående 

røykekarrieren (f.eks. lungekreft, kols) og ikke komme umiddelbart. For andre sykdommer vil 

risikoreduksjonen komme raskere (f. eks. hjerte-kar). Hvor stor helsegevinsten vil være er det 

ulike oppfatninger om. Om den økte prisdifferansen mellom snus og sigaretter vil føre til 

produktsubstitusjon i denne gruppen er imidlertid uvisst.  

Prisnedsettelsen på snus kan også føre til at snus kommer som et tillegg til røykingen - 

dobbeltbruk (celle 4). Blant daglig-røykere har det etter 2015 vært i gjennomsnitt 5% som 

bruker snus daglig og 7% som bruker snus av-og-til (N= 3476, alle kvartal inkludert). En 

Norsk undersøkelse viste at dobbeltbrukere av sigaretter og snus hadde et forbruk av sigaretter 

som var vesentlig lavere enn det eksklusive røykerne hadde (Lund, Vedøy and Bauld 2016). 

Mest sannsynlig vil røykere med delvis substitusjon og nedsatt sigarettforbruk ha en redusert 

helserisiko sammenlignet med dem som kun røyker (celle 4a). For andre kan tilleggsbruk av 

snus komme uten reduksjon i sigarettforbruket (celle 4b). Disse vil sannsynligvis få en økt 

helserisiko sammenlignet med dem som kun røyker. Studier av krysspriselastisitet viser at 

substitusjonseffekten kommer som et samlet resultat av at det er et segment av røykerne som 

slutter og et segment som fortsetter å røyke med nedsatt konsum. Disse studiene forteller oss 

ikke om størrelsen på det segment av røykere som begynner å bruke snus uten å redusere 

forbruket av sigaretter.      

På den ene side vil opptak av snus blant etablerte røykere uten slutteplaner kunne avkorte 

røykekarrieren (celle 4c). På den andre side vil tilførsel av enda et nikotinprodukt kunne 

forlenge røykekarrieren (celle 4d). En norsk undersøkelse viste at snusbruk var assosiert med 

høyere sannsynlighet for å slutte å røyke i løpet av de første fem årene etter initieringen av 

snusbruken (Lund and Christiansen 2020). Hvordan prisnedsettelsen på snus vil virke inn på 

hhv forkortning eller forlengelse er vanskelig å anslå.   

Litteraturen tyder på at personer med lav inntekt er spesielt følsomme for prisendringer. Hvis 

lavinntektsgrupper i tillegg har høy krysspriselastisitet, vil økt prisdifferanse mellom snus og 

sigaretter i større grad bevege de mest ressurssvake røykerne til å bytte produkt. Det vil i så 

fall kunne virke sosialt utjevnende på framtidig helsestatus.     
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Fase for bruksopphør 

Ifølge FHIs/SSBs 4. kvartals røykevaneundersøkelser rapporterte i perioden 2015-2020 i 

gjennomsnitt 31% av dagligrøykerne (N=988) og 22% av de som røyker av og til (N=662) at 

de var svært interesserte i å slutte. I samme undersøkelser oppa 25% av daglig-røykerne 

(N=759) at de hadde forsøkt å slutte å røyke i løpet av det siste året. Noe under 1 av 3 røykere 

viser altså tydelige tegn på å ville slutte. De øvrige har enten ingen slutteplaner (ca 40%) eller 

vage og uklare slutteplaner.     

Alle røykere – med og uten slutteplaner – vil kunne oppnå en helsegevinst hvis de bytter 

sigarettene ut med snus som følge av en avgiftsreduksjon på sistnevnte (celle 3 og 5). Et 

segment av røykerne ville muligens ikke klart å slutte å røyke uten bruk av snus (celle 6). 

Hvis avgiftsreduksjonen kan bevege ‘uhelbredelige nikotinister’ til et produktbytte, vil det 

virke positivt i folkehelsesammenheng. En undersøkelse fra Norge viste at det er det 

segmentet av røykerne som av ukjente grunner ikke bruker de anbefalte sluttemetodene som 

har størst tilbøyelighet til å bruke snus som sluttemetode (Lund, McNeill and Scheffels 2010). 

En annen norsk undersøkelse viste at slutteraten for røyking er høyere blant snusbrukere enn 

blant røykere som ikke bruker snus (Lund, Scheffels and McNeill 2010). Snus er imidlertid 

verken nødvendig eller tilstrekkelig for å få røykere til å slutte. De aller fleste som slutter å 

røyke gjør det helt uten bruk av snus (eller andre hjelpemidler). En avgiftsreduksjon på snus 

kan dermed også få et segment røykere til å benytte en ikke anbefalt sluttemetode som de 

kunne klart seg helt uten.    

4.3.6 Konklusjon 

Forbruk 

På tobakksområdet er det gjort elastisitetsberegninger for sigaretter, men ikke for snus. Vi har 

per dato derfor ikke noe observasjonsgrunnlag for å kunne si hvordan en prisnedgang på snus 

vil påvirke etterspørselen. Det vil likevel være naturlig å anta at etterspørselen etter snus vil 

ha noenlunde samme sensitivitet for prisendringer som den vi finner for sigaretter, og at 

etterspørselen derfor vil øke ved lavere pris. De mest pris-sensitive gruppene for sigaretter, og 

sannsynligvis snus, er ungdom og voksne med svak kjøpekraft (kort utdanning, lav inntekt). 

Omfanget på økningen er uvisst. Prisnedsettelser på tobakk forekommer sjeldent, og vi har 

derfor ikke noe direkte observasjonsgrunnlag for å kunne utsi hva som vil komme til å skje 

når prisen, i dette tilfellet på snus, synker. I tillegg mangler vi informasjon om 

krysspriselastisitet og forventet prisdrevet substitusjonseffekt.  

 

Folkehelse 

Nettoeffekten av en avgiftsnedsettelse på snus for folkehelsen vil være et resultat av hvordan 

avgiftsendringer påvirker oppstart, slutting og produktbytte i et langtidsperspektiv. En måte å 

vurdere disse er systematisk å veie bruksmønstre med mulig positiv innvirkning 

(hovedsakelig fra substitusjonsbruk blant røykere) opp mot bruksmønstre med negativ 

innvirkning (hovedsakelig tilleggsbruk blant røykfri ungdom og bruk blant røykere som ellers 
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ville ha sluttet med nikotin). Helseforringelsen fra tilleggsbruk hos ungdom vil først få 

betydning for folkehelsen etter mange års konsum, mens helsegevinst ved substitusjonsbruk 

blant røykere vil, for noen helseutfall, virke inn på folkehelsen etter kort tid.   

Vekting innebærer at ulike befolkningsgrupper vurderes opp mot hverandre, og da oppstår 

spørsmålet om enkelte grupper skal vurderes som viktigere enn andre. En kan mene at de 

negative konsekvensene ved bruk av nikotin blant unge ikke-røykere bør tillegges ekstra 

betydning fordi deres gjenstående levetid er lang. Alternativt kan man mene at de positive 

konsekvensene ved å bytte ut sigarettene med antatt mindre farlige produkter blant røykere 

bør tillegges større vekt fordi røyking er mer utbredt i grupper med lavere sosioøkonomisk 

status og fordi røykere er en utsatt gruppe med økt risiko for mange sykdommer. 

 

Kunnskapsbehov 

En kalkyle med fullstendig informasjon over alle relevante poster i folkehelseregnskapet vil vi 

aldri kunne få. Det vil likevel være mulig å forske fram resultater som vil forbedre 

datagrunnlaget for folkehelseberegninger. Først og fremst trengs informasjon om 

priselastisitet og krysspriselastisitet for nikotinprodukter som brukes i Norge. Dernest må 

overvåkingen av bruksmønstre og transisjonsbruk mellom nikotinprodukter forbedres, 

herunder studier av røykernes interesse for antatt mindre skadelige produkter. Man trenger 

også et bedre grunnlag for å kunne vurdere risikoforskjeller mellom de ulike 

nikotinproduktene.  
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5 Oppsummering 

Avgifter er som oftest av betydning for utsalgspris, og avgiftsreduksjonene som inntrådte for 

snus, alkohol og sukkervarer 1. januar 2021 vil derfor kunne redusere prisen på disse varene 

og derigjennom føre til at forbruket av varene øker.  For alkohol er imidlertid den reelle 

avgiftsendringen så begrenset at det er lite sannsynlig at det vil ha noen særlig innflytelse på 

prisen, og derfor også lite sannsynlig at det vil påvirke forbruket. Avgiftsendringene for 

sukkervarer vil trolig føre til redusert pris til kunde og derigjennom øke forbruket av 

sukkerholdige varer. Det er vanskelig å skulle tallfeste hvordan økt forbruk av sukkervarer 

slår ut i form av helsekonsekvenser, men gitt det store spekteret av potensielle helseproblemer 

knyttet til høyt inntak av sukkerholdige og energirike matvarer, vil avgiftsreduksjonen trolig 

ha en negativ effekt på befolkningens helse. Avgiftsreduksjonen for snus er i en slik 

størrelsesorden at den sannsynligvis vil føre til en prisnedsettelse på snus som kan ventes å ha 

en effekt på forbruket. Det vil imidlertid være vanskelig å anslå de helsemessige effektene i 

befolkningen av dette da prisnedsettelse på snus også vil kunne påvirke bruken av sigaretter i 

tillegg til bruken av snus.   

Endringer i pris på sukkervarer, alkohol og snus vil ha ulik betydning for ulike grupper av 

konsumenter. Barn og unge er mer prissensitive enn voksne, og særlig avgiftsreduksjonen på 

snus og sukkervarer vil kunne være av større betydning for unge mennesker enn for voksne.  

En annen gruppe som er prissensitiv, er voksne med svak kjøpekraft (lav inntekt, ofte 

assosiert med kort utdanning), og avgiftsendringene vil sannsynligvis treffe denne gruppen i 

større grad enn voksne med høyere kjøpekraft.  

Det er noen utfordringer med å besvare problemstillingene i dette oppdraget. De knytter seg 

hovedsakelig til to forhold; den korte tidsfristen og avgiftsendringenes størrelse.  

Gitt den korte fristen FHI fikk til å svare på oppgaven, var det ikke tid til en systematisk 

litteraturgjennomgang eller innhenting og analyse av nye data. Konklusjonene er derfor 

hovedsakelig basert på usystematiske litteraturgjennomganger. Dette fører til en større 

usikkerhet i konklusjonene enn om man hadde kunnet gjøre systematiske 

litteraturgjennomganger eller innhentet egnede data og analysert disse. Del iv av dette 

oppdraget (se innledningen på side 1) vil imidlertid redegjøre for hvordan konsekvenser av 

endret forbruk av avgiftsbelagte produkter kan studeres over tid.  

En annen utfordring er avgiftsreduksjonenes størrelse. Reduksjonene varierer mellom 

varegruppene, og som vi har diskutert over, vil små endringer i avgiftsnivået sannsynligvis 

medføre beskjedne endringer i pris og dermed vil det være vanskelig å anslå den forventede 

endring i forbruk og effekten på folkehelsa som følge av avgiftsendringene som inntrådte i 

2021. I tillegg vil avgiftsendringene kunne slå ulikt ut for ulike konsumentgrupper og til dels 

ha betydning for bruken av andre produkter, som sigaretter.  
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Vedlegg 

 

Tabell 1. Aktuelle bruksforløp initiert av en avgiftsreduksjon på snus.  

Celle Bruksforløp Betegnelse Bidrag til 

folkehelsen 

I. Fase for oppstart: 

1 Opptak av snus blant personer som aldri ville ha begynt å røyke  Nytt 

nikotinforbruk 

Negativ 

        

1a 

… med påfølgende progresjon til røyking som skyldes 

forutgående snusbruk  

Gateway-

hypotesen 

Negativ 

       

1b 

… med påfølgende opphør etter kort brukstid Eksperimentering Ingen 

2 Opptak av snus blant personer som isteden ville ha begynt å røyke  Avlednings-

hypotesen 

Positiv 

       

2a 

… med påfølgende (men forsinket) progresjon til røyking Utsatt 

røykstart 

Positiv 

       

2b 

… med påfølgende opphør etter kort brukstid Eksperimentering Ingen 

 

II: Fase for bruk: 

3 Produktbytte hos røykere uten slutteplaner   Total substitusjon Positiv 

 

4 Kombinert bruk av snus og sigaretter  Dobbelbruk - 

        

4a 

… med reduksjon i røykeintensitet  Delvis 

substitusjon 

Positiv 

       

4b 

… uten reduksjon i røykeintensitet Ingen substitusjon Negativ 

        

4c 

… der tilleggsbruk av snus forkorter røykefasen   Forsert røykslutt  Positiv 

        

4d 

… der tilleggsbruk av snus forlenger røykefasen Utsatt røykslutt Negativ 

 

III: Fase for bruksopphør: 

5 Overgang til snusbruk blant røykere med intensjoner om å slutte å 

røyke  

 Positiv 

6 Overgang til snusbruk blant røykere som hadde fortsatt å røyke 

uten bruk av snus   

Substitusjon blant 

‘uhelbredelige’ 

Positiv 

7 Overgang til snus blant røykere som hadde sluttet å røyke uten 

bruk av snus 

Unødvendig 

snusbruk 

Negativ 

 

 


